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Hitzaurrea
Tesi bat egiteko Yon Etxaideren literatura hautatzera bultzatu nauten arrazoi
pertsonalez gainera, Etxaide bezalako idazle bat aukeratzeko arrazoi asko
aurki daitezke, hura aztertzea oso interesgarria izan baitaiteke euskal literaturan
gertatzen diren fenomeno batzuk ulertu ahal izateko. Gaur egun Etxaide, bere
garaiko beste idazle asko bezala, ahaztu xamar dago, eta bera gogora ekartzen
denean batez ere bere euskaltzaletasunaren goraipamena egiteko baino ez da
izaten. Haren literatura, euskararen balioak nabarmentzeko ez bada, ez da
normalean aipatzen. Idazle honen itzala dela-eta, gauzak asko aldatu dira; izan
ere, garai batean, euskal idazleen iritziz Etxaide euskal literaturaren "top-ten"ean agertzen bazen ere, handik hogei urtera egindako antzeko inkesta batean
Yon Etxaide zeharo desagertu egin da ranking horretatik, Torrealdairen datuen
arabera behintzat.
Idazlearen garrantzia ulertzeko datu hau hartu behar da kontuan: Yon Etxaide
50eko hamarkadan euskal literaturaren ibilbidea abian jarri zuen belaunaldiko
ordezkarietako bat da. Bera izan zen 1950. urtean Hego Euskal Herrian bertan
argitaratu zen lehenengo euskal nobelaren egilea, gerra aurreko literaturaren
eta ondoko urteetan gertatuko zen berrikuntzaren arteko zubia eraiki zuelarik.
Aldez edo moldez, onerako edo txarrerako, euskal kulturak (eta gizarteak)
50eko hamarkadan hartu zituen bideek markatu izan zuten euskal literaturak
geroko urteetan erakutsiko zuen norabidea. Bestaldetik, Etxaide nobelagilea
zen aldetik, eta gutxi-asko gerra aurreko ereduen jarraitzailea bada ere (Garoaren mireslea zen), argi erakusten du ohiturazko literaturan oinarritutako nobelaeredua agortuta zegoela orduko. Horrexegatik, aurkezten duen mundua
antzeko oinarrien gainean eraikita egon arren, aurreko nobeletan agertzen den
oreka idiliko hura pitzatzen hasten da bere nobeletan, haustura osoa izan gabe.
Fedeak oraindik aurkezten dio oreka berreskuratzeko euskarriren bat.
Hirugarrenez, Yon Etxaide nobela historikoen egilea da, nobela historikoak
maila intelektual jasoetan guztiz baztertuta zeuden garai batean. XX.
mendearen azken laurdenera arte heldu behar izan da nobela historikoaren
loratze aro berria ikusi ahal izateko, eta loratze aro honekin batera, hari buruzko
planteamendu teoriko berriak ere agertu dira. Nire ustez, azken urte hauetan
gertatutakoaren argira, nobela historikoaren gaineko hausnarketak baliabide
ezin hobea aurkezten du gure kulturan (mendebaldeko kulturan esan nahi dut)
gertatzen diren fenomeno batzuk ulertzeko, nobela historikoari esker, adibide
bat besterik ez ematearren, errealitate eta fikzioaren arteko harremanak
nabarmentzen baitira.
Eta beti bezala, hiru arrazoi intelektual hauez gainera arrazoi pertsonal eta
subjektiboak ere badaude: 80ko hamarkadaren hasieran Joanak joan nobela
irakurtzean, ikusi nuen euskaraz ere saio bat egon zela literatura komertziala
egiteko, best-sellerretan aurkitzen ditugun bideen parekoa eraikitzeko
ahalegina. Hau da, testuaren eta irakurlearen arteko zubiak eraikitzeko
ahalegina. Gaur egun, ahalegin berberean aritzen dira idazle asko, baina nago
gaur eguneko saioetan errazkerietara lerratzeko arriskua dagoela.

Etxaidek kultura ertaineko irakurleen moduko literatura egiten saiatu zen baina
erabiltzen zituen literatur moldeak eta ideologia tradizionalegiak ziren oso azkar
aldatzen ari zen euskal gizarte batean. Bere bidea, beraz, itxita geratu zen.
Agian horixe izan zen Etxaideren tragedia: konturatu gabe ere, euskal gizarteak
aurre hartu zion eta berak ez jakin nola egokitu egoera berrian.
Javier Rojo
2010
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HITZAURREA
Historia beti da historia
garaikidea, aspaldiko gertakariak
kontatzen dituela iruditu arren.

"Yon Etxaide eta nobela historikoa" izenburua du tesi honek eta azpititulutzat
"Nobela genero honen emaitzak eta mugak, 50eko hamarkadako euskal idazle baten
literatur ibilbidean" jarri diot. Arrazoi estetikoei begira pixka bat luzea izan badaiteke
ere, halaxe jartzea erabaki dut, lan honen nondik norakoa lehenengo momentutik
argitzen duelakoan.
Beraz, lan hau batez ere Yon Etxaideren nobelak aztertzeari emanda egon arren,
nobela hauek gauzatzen diren testuinguru bikoitza (nobela historikoaren generoa eta
Yon Etxaideren literatur ibilbide osoa) kontuan hartzetik abiatzen da nobelen irakurketa.
Tesi bat egiteko Yon Etxaideren literatura hautatzera bultzatu nauten arrazoi
pertsonalez gainera, Etxaide bezalako idazle bat aukeratzeko arrazoi asko aurki
daitezke, hura aztertzea oso garrantzitsua izan baitaiteke euskal literaturan gertatzen
diren fenomeno batzuk ulertu ahal izateko. Gaur egun Etxaide, bere garaiko beste idazle
asko bezala, ahaztu samar dago, eta bera gogora ekartzen denean batez ere bere
euskaltzaletasunaren goraipamena egiteko baino ez da izaten. Haren literatura,
euskararen balioak nabarmentzeko izan ezik, ez da normalean aipatzen. Garai batean,
euskal idazleen iritziz Etxaide euskal literaturaren "top-ten"-ean agertzen bazen ere,
handik hogei urtera egindako antzeko inkesta batean Yon Etxaide zeharo desagertu egin
da euskal idazleen "ranking" horretatik, Torrealdairen datuen arabera behintzat.
Etxaide bezalako idazleen literatura aztertzeak euskal literaturaren benetako
izaera eta mugak nabarmentzeko balio dezake, bere garaian ez ezik, orain ere bai.
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Lehenengo eta behin Yon Etxaide 50eko hamarkadan euskal literaturaren
ibilbidea abian jarri zuen belaunaldiko ordezkarietako bat. Bera izan zen 1950. urtean
Hego Euskal Herrian bertan argitaratu zen lehenengo euskal nobelaren egilea, gerra
aurreko literaturaren eta ondoko urteetan gertatuko zen berrikuntzaren arteko zubia
eraiki zuelarik. 50eko hamarkadako literaturaren abiapuntuetako bat izan zen, baita
belaunaldi horretako adibide argigarrienetakoa ere. Aldez edo moldez, onerako edo
txarrerako, euskal kulturak (eta gizarteak) 50eko hamarkadan hartu zituen bideek
markatu izan zuten euskal literaturak geroko urteetan erakutsiko zuen norabidea. Eta
nago gaur egun ere, neurri handi batean behintzat, orduan hartutako norabidearen
ondorioak jasaten ari dela euskal literatura.
Bestaldetik, Etxaide nobelagilea zen aldetik, gutxi-asko gerra aurreko ereduen
jarraitzailea bada ere (Garoa-ren mireslea zen), argi erakusten du ohiturazko literaturan
oinarritutako nobela-eredua agortuta zegoela orduko. Horrexegatik, aurkezten duen
mundua antzeko oinarrien gainean eraikita egon arren, aurreko nobeletan agertzen den
oreka idiliko hura pitzatzen hasten da bere nobeletan, haustura osoa izan gabe. Fedeak
oraindik aurkezten dio oreka berreskuratzeko euskarriren bat.
Hirugarrenez, Yon Etxaide nobela historikoen egilea da, nobela historikoak
guztiz baztertuta zeuden garai batean. XX. mendearen azken laurdenera arte heldu behar
izan da nobela historikoaren loratze aro berria ikusi ahal izateko, eta loratze aro honekin
batera, hari buruzko planteamendu teoriko berriak ere agertu dira. Nire ustez, azken urte
hauetan gertatutakoaren argira, nobela historikoaren gaineko hausnarketak baliabide
ezin hobea aurkezten du gure kulturan (mendebaldeko kulturan esan nahi dut) gertatzen
diren fenomeno batzuk ulertzeko. Nobela historikoari esker, errealitate eta fikzioaren
arteko harremanak nabarmentzen baitira, komunikazioaren gizartea deitzen den hori
eztabaidan jartzera ere eraman dezakeelarik, honen kontraesanak (informazioaren eta
manipulazioaren arteko marra lausoa, adibidez) nabarmentzen ditu-eta.
Bide honetatik urrun joan liteke, nahi izanez gero. Lan honetan, ordea, ez naiz
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hain urrun joango, noizean behin gaur egun gertatzen diren zenbait gauzari buruz iritzia
ematera ere tentatuta sentitu banaiz ere.
Lan honetan Yon Etxaideren nobela historikoen irakurketa bat plazaratzen da,
eredu zehatz bati jarraituta egindako irakurketa.
Honetarako, tesia bi zatitan partitua eta berezia ematen dut.
Lehenengo zatian Yon Etxaideren nobelen irakurketarako testuingura eskaintzen
dut eta tesiaren lehenengo hiru atalek osatzen dute:
- Lehenengo atalean, Yon Etxaideren literatura aztertzeko eskueran dagoen
bibliografia eta nobelen irakurketarako ereduaz iritzi orokor batzuk eman ostean, nobela
historikoaren arloari ekiten diot, genero honen definizio batera iristeko asmoz; hau da:
atal honetan, batez ere nobela historikoaren generoa aztertzen da, Yon Etxaideren
nobeletarako artxitestua, intertestualitateaz aritzen direnek esango luketen moduan, den
heinean.
- Bigarren atalean, Yon Etxaideren nobelak bere literatur produkzio barruan eta
bere garaian (50eko hamarkadan) kokatzen dira, nobelak ez diren beste literatur lanei
buruz hitz egiten delarik. Etxaideren literaturaren ikuspegi orokorra eskaintzen da
hemen beraz.
- Hirugarren atalean, Yon Etxaideren iritziak aztertzen dira, berari egindako
zenbait elkarrizketatan plazaratu diren moduan.
Generoak eta Etxaideren literatur ibilbideak (garaiak, idazlanek eta iritziek)
osatzen dute nobelak banan-banan irakurtzeko eta aztertzeko testuingurua eta markoa.
Lehenengo zati hau, beraz, izaera eta mota desberdineko bibliografiaren irakurketaren
gainean oinarritzen da.
Bigarren zatian Yon Etxaideren nobelak aztertuko dira kapitulu banatan,
lehenengo atalean aurkezten den ereduari jarraituz, eta aurreko ataletan adierazten diren
iritziak eta osagai teorikoak kontuan hartuta.
Nobelez aritzen diren lau atal hauen ondoren (IV.etik VII.era doazen atal hauen
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ondoren), VIII. atal bat eskaintzen da, sintesi eta laburpen modura.
Hauxe da, funtsean, tesi honetan aztertu nahi dena.
Argi dago, beraz, zer EZ dudan egingo:
- Ez dut Etxaideren biografia egingo, nahiz eta, noizean behin, biografiaren
daturen bat interesgarri izan daitekeenean erabiliko den ere;
- eta ez ditut bere nobelen edizioen arteko desberdintasunak aztertuko,
biografiaren kasuan bezala hemen ere, noizean behin horrelako aldeak aipatzea
esanguratsua eta interesgarria izan arren.
Honelakorik eginez gero, hau ez bezalako beste tesi zeharo desberdin bat egitea
inplikatuko luke: biografia lana edota edizio kritikoa.
Tesi honetan zehar, badago iritzi bat, hipotesia-edo nahi bada, batzuetan
agertzen dena, baina bestetan era inplizitu batean ikerketa lan honen ibilbidea askotan
bideratzen duena. Honela plantea daiteke:
50eko hamarkadan, tradizioaren eta modernitatearen erdibidean, Yon Etxaidek,
aspaldiko garaiak berpiztean, historian alegia, aurkitu zuen esparru bat, non
literaturaren bidez inguruko errealitate kontraesankorrean planteatzen diren arazoei
irtenbide bat bilatu ahal zaien. Horrexegatik literatura egin nahi duenean lehenaldira
jotzen du. Eta horrexegatik, lehenaldira jotzen ez duenean, berak ezagututako mundua
islatu nahi duenean, nobela egin beharrean, saiakera biografikoa erabiltzen du. Nobela
motz gelditzen zaio orduan.
Iritzi honek lan osoa zeharkatzen du behin eta berriro, eta tesiaren bukaerako
atalean bueltatuko naiz honetara.
Konturatu naiz, bestaldetik, Yon Etxaideren literaturaz hitz egitean neurri handi
batean, neure buruaz ere hitz egiten dudala. Urte askoan zehar izan dut ondoan
Etxaideren literatura, 80ko hamarkadako lehen urteetan Joanak joan Gipuzkoako
Aurrezki Kutxak ateratako argitarapenean eskuetara heldu zitzaidanetik. Badakit
honetan ere ez naizela oso orijinala, baina liburu honetan ikusi nuen lehenengo aldiz
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irakurtzeko eginda zegoen euskal literaturaren adibide bat. Urteak pasatu dira eta Yon
Etxaideren literatura gaur egun bere argi-ilunetan ikusten badut ere (argi bezain ilun
baita haren literatura, batzuetan alde ilunak nabarmenagoak iruditzen bazaizkit ere), ezin
dut datu hau, besterik gabe, bazterrean utzi.
Eta neure burua aipatu dudalarik, ezin dut lan honetan pertsona batzuen laguntza
eskertu gabe utzi. Lehenengo eta behin, tesiaren zuzendaria: Jon Kortazarri esker
ezagutu bainuen, besteak bete, Egan aldizkarian argitaratu zen elkarrizketa, non Yon
Etxaideren literatura ezagutzeko funtsezko osagaiak agertzen diren. Tesi hau, gehiago
edo gutxiago, testu haren irakurketaren ondorioa da. Bestaldetik, Joanak joan 80ko
hamarkadaren hasieran oparitu zidanari ere eskertu beharrean nago, lan honen ibilbide
luzea jasateaz gain, benetan gorrotagarria zaidan langintza batean lagundu baitzidan,
paper zaharren fotokopiak egiten, alegia. Baten bultzadarik gabe eta bestearen
pazientziarik gabe lana ez zen hasiko ezta bukatuko ere.
Besterik gabe, eta, bibliografia dela-eta, irakurleak hasieratik bertatik jakinaren
gainean egon daitezen hurrengo orrialdeetan egiten den oharra tartean delarik, lanari
ekingo zaio.

Getxo, 2003.eko urria.
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BIBLIOGRAFIARI BURUZKO HASIERAKO OHARRAK:

Lana hasi aurretik ohar pare bat egin nahi dut:
Garai bateko euskal testuak hona ekartzean, haietan ager litezkeen kontsonante
tildedunen ordez, kontsonante bikoitzak erabili dira testu honetan. Erabiltzen den
bibliografia kontuan hartuta, egokitzapen hau oso gutxitan erabili behar izan dut.
Bibliografia aipatzean, bestaldetik, Egilea-Urtea sistema erabiltzen da gehienetan
hemen. Urtearen erreferentzia egitean erabilitako argitarapenarena agertzen da,
kontrakorik adierazi ezean. Bibliografian lan bakoitzari buruzko informazio gehiago
ematen da ahal izan den kasuetan. Badakit batzuetan elkarketa bitxiak sortu daitezkeela
(adibidez, "Tolstoi 1988" edo "Aristoteles 1990"), baina aldez aurretik ohar hau jarrita
elkarketa hauek ulergarriagoak izango dira.
Egilea-Urtea sistema honetan batzuetan zenbait salbuespen daude. Bibliografia
orokorraren alorrean Orotariko Euskal Hiztegia aipatu behar dudanean, "OEH" siglak
erabiliz egiten dut, ohikoa denez.
Beste salbuespen batzuk Yon Etxaideren idazlanak izango dira. Idazlearen lan
nagusiak aipatzean ere, argitarapen zehatz bati dagozkion siglak erabiltzen baitira.
Bere momentuan berriro gogora ekarriko den arren, hauexek dira erabili diren
siglak eta hauei dagozkien argitarapenak, generoz genero eta ordena alfabetikoan
jarriak:
a) Nobelak:
- EA: Eneko Agerroa, Erein, Donostia, 1991.
- GL: Gorrotoa lege, Elkar, Donostia, 1998.
- JJ: Joanak joan, Erein, Donostia, 1999.
- UA: Usoa Alostorreko, Hordago, Donostia, 1981.
b) Antzerki lanak:

6

- A: Amaiur, G.A.K.P., Donostia, 1983.
- BBT: Begia begi truk, Erein, Donostia, 1984.
- MBA: Markes baten alaba, G.A.K.P., Donostia, 1982.
c) Saiakerak:
- EJ: Etxaide jauna, Erein, Donostia, 1986.
- HSE: Hamasei seme Euskalerriko, Erein, Donostia, 1990.
d) Narrazio bildumak:
- PPl: Pernando Plaentxiatarra, Itxaropena, Zarautz, 1957.
- Pur-A: Purra! Purra! (1'go. liburua), Itxaropena, Zarautz, 1953.
- Pur-I/VI: Purra! Purra! I-VI, Erein, Donostia, 1987-1989.

7

8

I. ATALA: LAN HONEN OINARRIAK, LANABES
METODOLOGIKOAK ETA NOBELA HISTORIKOAREN
DEFINIZIORAKO SAIO BAT.

A. OINARRI BIBLIOGRAFIKOAK, ABIAPUNTUAK ETA
EUSKARRIAK.

Yon Etxaideren eleberrigintzara hurbildu nahian dabilen ikertzaileak zenbait
oztopo aurkituko ditu bere ibilbidean, ikerketan aurre egin beharko dienak.
Lehenengoa, eta agian baten batek pentsa lezake hau ez dela oztopoa, bidea nahi
duen moduan urratzeko aukera uzten baitio ikertzaileari, lehenengoa, bada, idazle honi
buruz dagoen bibliografia urria izango litzateke.
Han-hemenka argitaratutako erreseinak eta artikulu edota erreportajeak, askotan
Etxaideren lanei buruzko aipamen txikiak baino egiten ez dituztenak, eta lan
orokorragoetan, liburu zein artikuluetan egiten diren erreferentziak alde batera uzten
badira,1 hauexek izango lirateke ikertzaileak edukiko lituzkeen euskarriak, bere lana
nonbait bermatzeko (edo kontrakarrean aritzeko, hala egin nahi badu):
a) Aspaldikoak badira ere, Luis Mitxelenak Joanak joan eta Gorrotoa lege
nobelak lehenengo aldiz argitaratu zirenean, Egan aldizkarirako egin zien artikulu bana.
Gaur egun ere, Luis Mitxelenak literaturarako erakutsi ohi zuen sen fin eta gehienetan
zuzenari esker, guztiz erabilgarriak izaten jarraitzen dute artikulu labur hauek.
Artikuluen izenburuetan aipatzen diren nobelak aztertzerakoan komentatuko dira
1

Azken lan orokorrago hauen adibide batzuk besterik ez ematearren: Sarasola 1976,
99-100 eta 157-158; Lasagabaster 1981, 361-362; Juaristi 1987b, 92; Kortazar 1990,
113-116 eta 2000, 134-137; Olaziregi 2000, 518 eta 521 eta 2002, 66-67.
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idazlan horietan plazaratutako iritziak. Erreferentzia bibliografikoak hauexek dira:
Joanak joan-i buruzkoa, Mitxelena 1955; Gorrotoa lege dela-eta, Mitxelena 1965. Gaur
egun idazlan hauen argitarapen berriak Mitxelenaren Euskal idazlan guztiak-en ere aurki
daitezke, bigarren eta hirugarren liburukietan. Etxaideren nobelei buruz aritzen diren bi
artikulu hauek ez ezik (lan hau nobelaren gainean aritzen delako bereziki aipatu
direnak), beste artikulu batzuk ere egin zituen Luis Mitxelenak Etxaideren bestelako
lanak komentatzeko. Bere momentuan aipatuko dira.
b) Beste lan interesgarri bat Jon Kortazarrek Joanak joan nobelari buruz egin
zuena (Kortazar 1986) izan daiteke, A.S.J.U.-n "Jon Etxaide: Kontaketa errealistaren
hasierak" izenarekin argitaratua. Artikuluaren izenburuan aipatzen den Etxaideren
eleberria prerrealistatzat hartzen du Kortazarrek, ohiturazko literaturaren eta eleberri
errealistaren erdibidean (edota ohiturazko literaturatik literatura errealistarako
bilakaeran) dagoen kate-mailatzat.
c) Idazlearen bizitzan oinarritutako lana dugu Ainhoa Beolak Eusko Jaurlaritzak
argitaratzen duen "Bidegileak" sailerako idatzitakoa (Beola 1998). Biografia
abiapuntutzat hartuta, idazlearen literaturari ere egiten dio gain-begirada Beolak, batez
ere, Etxaide euskaltzale zen aldetik. Lan honek, idazlea ezagutzeko lehen hurbilketa
egiteko baliagarria izan daitekeen arren, arazo batzuk plantea diezazkioke ikertzaileari.
Lehenengoa, testuari darion tonu apologetikoa, lana argitaratu den bildumari
erreparatzen badiogu guztiz normaltzat hartu behar dena: balorazio kritikoak saihestuz,
hor-hemen plazaratu ohi diren iritziak, askotan topikoak, berritzen dira liburuxka
honetan, haien gainean inolako eztabaidarik planteatu gabe.
Bigarren arazoa, zenbait datutan idazlan horretan erakusten den fidagarritasun
eskasa edo, gutxienez, dudazkoa. Hiru adibide ekarriko ditut hona:
- Zazpigarren orrialdean, argazki baten ondoan ohar hau agertzen da: "1962.
urtean Domingo Agirre Novela-saria [sic] jaso zuen Begia-Begi truk eleberriagatik".
Gauza jakina da saria Gorrotoa lege nobelagatik eman ziotela idazleari; Begia-Begi truk
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(izenburua testu horretan agertzen den bezala ematearren) ez da nobela, antzerkia baizik.
Ziur aski errore hau ez da lanaren idazlearena, edizioaren itxuraketaren arduradunarena
baizik.
- Alos-Torrea izeneko liburua ipuinen alorrean kokatzen du egileak (Beola 1998,
11), Purra! Purra! eta Pernando Plaentxiatarra-rekin batera. Parekatze hau, hori
egitera bultzatu duten arrazoien gainean azalpenik eman ezean (Beolak ez baitu
arrazoirik ematen), ez zait zuzena iruditzen. Eleberri honen azterketa burutzean (Usoa
Alostorreko izenarekin argitaratu zuen itxura berriko aldakiaren gainean egingo den
azterketa) ikusiko denez, testu honetan argi agertzen da nobela egiteko asmoa, edota
beste hitzetan esateko, elezaharra eleberri bihurtzeko asmoa. Bestaldetik, liburuaren
izaera ere guztiz desberdina da. Purra! Purra! eta Pernando Plaentxiatarra istorio
laburren bildumak dira; Alos-Torrea, ordea, kontakizun luzea. Honetan behintzat,
kontakizunaren luze-laburrak garrantzia izan dezake.
- Bestaldetik, Etxaide jauna liburuaz argitarapen bat baino gehiago izan zuela
diosku biografiagile honek (Beola 1998, 18). Zer esan nahi du honekin? Zera esan nahi
dut, zeintzuk dira argitarapen horiek? Nik neuk bat bakarra ezagutzen dut, Lege
Gordailuan 1986 daramana.2 Beharbada, Etxaideren liburu horretan agertzen diren
datengatik sortutako gaizki ulertu bat baino ez da, zeren Etxaideren liburua aipatutako
urtean argitaratu bazen ere, 1971. urtea ematen baita bukatze urtetzat. Hau, edota
Etxaide jauna-n argitaratu diren atal batzuk ("Gure aita" izenekoa, adibidez) aurretik
beste toki batzuetan agertu izana.
Edonola ere, zehaztasun falta hauek kontuan hartuta ere, lana interesgarria da
lehenengo aldiz idazlearengana inguratzeko.3
d) Etxaideri buruzko bibliografian zehar egiten ari naizen gain-begirada orokor
2

"XX. mendeko euskal liburuen katalogoa"-n 1987.ekoa dela esaten zaigu, on-line
bertsioan agertzen denaren arabera (www.jakingunea.com/bibliografia).
3

Beolaren lan hau dela-eta, esan behar dut kontsultatu dudan bertsioa Interneten
agertzen dena dela.
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honetan Jakin aldizkariak 1999. urtean (110. zenbakian) eskaini zion ale monografikoak
aipamen berezia merezi du. Hauek dira bertan agertu diren lau lanak:
- Joseba Etxarri: "Yon Etxaideri elkarrizketa" (Eguna asteroko gehigarrian
1987.ean agertu zen elkarrizketaren berrargitarapena, oinarrizko testua Yon Etxaideren
pentsaera, ideologia eta zenbait gairen aurrean aurkezten zituen jarrerak, azken urteei
dagokienez behintzat, ezagutzeko).
- Javier Rojo: "Yon Etxaideren idazlanak: historiatik literaturara".4
- Juan San Martin: "Yon Etxaide, idazle bikain eta adiskide minaren
oroitzapenez". Hurbiletik ezagutu zuen adiskideak gogoratzen ditu testu hunkigarri
horretan Yon Etxaideren zenbait alderdi. Idazlan honen aldaera bat, testua oso antzekoa
zen-eta, agertu zen Euskera aldizkarian ere.
- Joan Mari Torrealdai: "Yon Etxaide, barne exilioan euskaltzale", non, besteak
beste, zentsura frankistarekin izandako arazoen berri ematen baitu.
e) Lan hauez gain, han eta hemen agertutako zenbait artikulu, erreportaje edota
erreseina aurki ditzake irakurleak. Hauen artean, 1998.ean lehenengoz Gorrotoa
lege-ren berrargitarapena zela-eta eta geroxeago idazlearen heriotza zela-eta,
Euskaldunon Egunkaria-k plazaratu zituen artikulu-sailak ditugu; bertan zenbait
informazio interesgarri irakur daitezke, batez ere, artikulu hauen asmoa begi-bistatik
kentzen ez bada (izan ere, testuok idazleari egindako omenaldi modukoak baitira
gehienetan).
Hauexek dira data horien inguruetan argitaratu ziren artikuluetako batzuk:
- Txillardegi: "Jon Etxaide aintzidari" (98/05/05).
- Inazio Mujika Iraola: "Jon Etxaide gogoan" (98/07/01).
- Juan Luis Zabala: "Dolu eguna euskal literaturarentzat" (98/07/01)
4

Egia esan, ezin ezkuta dezaket neure burua aipatzean sentitzen dudan nolabaiteko
lotsa. Izan ere, batek idatzitako lan bat nekez izan daiteke berarentzat euskarria (zerbait
izatekotan, ikerketa lanaren aurreneko hurbilketa) eta, are gutxiago, autoritatea. Kontuan
har bedi ohar hau neure lanen gainean egingo ditudan beste aipamenetan.
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- Javier Rojo: "Yon Etxaide gogoratuz" (98/07/04).5
- Ana M. Etxaide: "Yon Etxaide" (98/07/07).
Yon Etxaide ezagutzeko, batzuek (Txillardegirenak eta Ana M. Etxaide,
idazlearen arrebarenak) balio testimonial interesgarria dute.
f) Orain arte hemen aurkeztu ditudan abiapuntu eta oinarri bibliografiko hauen
kopurua kontuan hartuta, ez gara harritu behar, Yon Etxaideri eta haren literaturari
buruzko informaziorik handiena eta zabalena idazlearen beraren hitzetan topatzen
badugu. Material erabilgarri hauen artean maila eta izaera desberdineko informazioak
aurki ditzakegu.
- Lehenik, idazleari egindako elkarrizketek lehen eskuko informazio baliotsua
eskaintzen digute. Nire ustez idazlea ezagutzeko hauek garrantzirik handieneko
materialak direnez gero, ikerketa lan honetan atal oso bat (hirugarrena) erabiliko dut
haietan esaten direnak komentatzeko. Besteak beste, bi dira arlo honetan aurki
ditzakegun oinarrizko testuak: Egan aldizkarian 1962.ean argitaratu zena (Gorrotoa lege
nobelarekin Domingo Agirre Saria irabazi ondoren egina) eta Eguna gehigarrian
1987.ean argitaratua (hau da: Jakin aldizkarian 1999.ean berrargitaratua). Elkarrizketa
hauek hainbat iradokizun eskaintzen dituzte idazle honen liburuak ulertzeko eta
interpretatzeko.
- Honekin batera idazleak bere idazlanetan erabili ohi zituen osagai paratestual
batzuek ere6 informazio interesgarria ematen dute, askotan idazleak berak eskaintzen
baitzuen idazlanen bat burutzerakoan egin behar izan zituen hautaketen berri edota
plazaratzen zituen iritzien jatorria. Hauen artean, bere liburuetan argitaratu zituen
hitzaurre eta azken hitzek toki nabarmena dute, baina orrialde barrenetan hainbestetan
5

Artikulu honetan gogora ekartzen nuen Etxaidek bere izena gehienetan (non ez den
beti izan) Y-z idazten zuela ("Yon", eta ez "Jon"). Arrazoi berberengatik nik hemen beti
"Yon" idazten dut, besterengandik jasotako testuetan izan ezik, hauetan idazle bakoitzak
erabilitako moldea errespetatzen baitut.
6

Intertestualitateari dagozkion kontzeptuetarako
intertextualidad literaria erabili dut gehienbat (2001).
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Fernández-en
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jartzen zituen oharrak ere kontuan hartzeko materialak dira.
- Etxaide jauna, hau da, Yon Etxaidek Inazio Maria Etxaide haren aitari buruz
idatzitako saiakera biografikoa ere erabil daiteke biografiatuari buruz ez ezik, biografiaegileari buruz ere zerbait gehiago jakiteko. Besteak beste, testu honi interesgarri deritzat
bertan agertzen baita islatuta euskaltzaletasuna piztu zitzaion giro berezia. Izan ere, giro
berezia izan zen, abertzalea barik integrista euskaltzalea izan baitzen bere aitaren
ingurukoa. Hau dela-eta, esan behar da, ohar gisa bederen, askotan parekatu izan
dituztela oraingo euskaldunek euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna, beren garaiko
(ustezko) egoera XX. mende hasierara egokituz, Azkue, D. Agirre, J. Urkixo eta beste
zenbait ez zirela zentzu estu batean abertzaleak ohartu gabe (garai hartan euskal
abertzalea izateak, azken finean, jeltzalea edota honen parekoa izatea esan nahi izaten
baitzuen). Honen ondorioz, eta gaia literaturaren esparrura mugatuz, oso iritzi
eztabaidagarriak plazaratu izan dira idazlanak interpretatzerakoan;7 gai hauek pixka bat
zehaztu eta dagokien testuinguruan jarri ezean, idazleen jarrerak eta iritziak ulergaitzak
izaten dira batzuetan.
Hauez gain, Etxaidek idatzi zituen hainbat eta hainbat artikulutan-eta aurki
daiteke noizean behin aipamenen bat, erreferentziaren bat, haren literatura ulertzen
laguntzen duena.
Informazio iturri hauek erabiliko ditut hemen, lanak hala eskatuta, idazlearen
7

Adibide moduan, Auñemendiko Lorea liburuaren edizio baten prestatzaileak egiten
dituen komentarioak, nobela honetan agertzen diren pertsonaiak bi taldetan banatzean:
«Euskaldun abertzale sendo eta kristinau zintzo diranak alde batetik,
euskaldun fedebakoak, Euskalerriaren hondatzaileak, bestetik.» (Arano
1996, 13).
Dena dela, Mitxelenak Azkueri buruz hauxe diotso Ibarzabali:
«Sé que para otros el nacionalista tiene que reconocer explícitamente
que, por ejemplo, Euskadi es la Patria de los vascos. Es claro que, desde
este punto de vista, D. Resurrección no era nacionalista, pero si Azkue no
lo era, ¿quién lo es?...» (Ibarzabal 2001, 31).
Mitxelenaren ironia ezagututa, galdera maltzurra ere izan daiteke, batez ere,
elkarrizketa egin zenetik 25 urte pasatu ondoren, denborak eskaintzen duen
perspektibarekin ikusita.
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literatura ulertzeko lagungarri izan daitezkeen neurrian.
g) Aipamen bat merezi dute Euskaltzaindiaren Bibliotekan gordetzen diren
jatorrizko materialek ere, Yon Etxaide hil ondoren idazlearen familiak erakunde hari
emandako materialek alegia. Hogeita hamazortzi karpetatan idazlearen obra nagusien
bertsioak agertzen dira idazleak berak egindako zuzenketak eta guzti. Euskera
aldizkarian argitaratu da jatorrizko idazlan hauen aurkibide bat, non ikus daitekeen
karpetaz-karpeta zer dagoen bibliotekan gordeta (Euskaltzaindia 1999). Era honetako
materialak hemen burutzen ari den ikerketa lanerako baino, beste ikerketa mota
batzuetarako baliagarriagoak badira ere (batez ere, ikertzailearen asmoa edizio kritikoak
egitea bada, material hori ia-ia ezinbestekoa da), ezin utz daiteke, inola ere, aipatu gabe,
idazleak bere lanetan behin eta berriro egiten zituen zuzenketen berri ematen baitute.

Funtsean hauexek dira ikertzailearen oinarriak eta abiapuntuak idazlearen obran
itsuan eta nora ezean sartu nahi ez badu.
Bestelako material batzuk, hala nola argitaratu gabeko hitzaldiak, eskuragaitzak
dira eta, beraz, zaila da horiek era fidagarri batez erabiltzea. Ahal izan dudan neurrian,
hauetara heltzen ere saiatu naiz, askotan bigarren eskuko informazioen bidez izan bada
ere.8
Nire ustez, material hauek guztiek euskarri txikia, eta, gehienetan, orokorregia,
eskaintzen diote ikertzaileari. Lehen esan bezala, oztopo bat. Hala ere, oso gutxitan
ibilitako lurraldean barneratzeak abantailak ere baditu. Izan ere, begi bistan agertzen den
gehiena, gauzarik arruntena irudituta ere, aurkikuntza itzela balitz bezala agertzen zaigu.
Euskal literaturaren ikerketan aurrera egingo bada, honelako lilura itsugarriaren
arriskuari aurre egin behar zaio, kontuz baina beldur handiegirik gabe, literaturaren

8

Hitzaldien artean, nik neuk 2001.ean Donostiako Uda Ikastaroetan, 50eko
hamarkadako euskal idazleak aztertzen zituen ikastaroaren barruan emandakoa ere
badago. Lerro hauek idazteko momentuan hitzaldi hori argitaratu gabe dago.
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ikerketaren alorrean dagoen apurra onartuz.9

Idazleari buruzko bibliografia txikia da ikertzailearen lehenengo oztopoa, beraz.
Bigarrena, Yon Etxaideren liburuen argitarapen desberdinetan ager daitezkeen
desberdintasunak dira. Halako eragina izan dezakete hauek, non batzuetan ez baitago
argi zenbat eta zeintzuk diren Yon Etxaidek idatzitako nobelak. Puntu honetara
hurrengo atalean itzuliko naiz, Yon Etxaideren literaturgintzari buruzko ikuspegi
orokorra ematean arazo hau nola ikusten dudan azalduko baitut, egin ditudan zenbait
aukeraren arrazoiak horren araberakoak dira-eta.

9

Onartu behar dugu literatura urria dela gurea, eta, ondorioz, literaturari buruzko
ikerketak ere urriak direla. Horrexegatik, askotan euskal literatura ikertzen duenak
aurkitzen dituen balio apurrak gehiegi azpimarratzeko joera izan dezake. Eta besterik
ezin aurki dezakeenean, ikertutako idazleak euskara oso ondo erabiltzen duela, euskara
jator eta aberatsa erabiltzen duela esatera tentatuta sentituko da ikertzailea. Gauden
egoera ahaztu ezin dugularik, gure literatura bezalako baten aurrean ironia punttu bat
behar-beharrezkoa da, etsipenetik pixka bat babesteko.
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B. OINARRI TEORIKOAK ETA LANABES METODOLOGIKOAK

Lan honetan Yon Etxaideren nobela historikoak ikertzeko asmoa dut. Honek,
Etxaideri buruz aurki dezakegun bibliografiaz aparte, hiru hankako bat (baten batek
"trepet" hitza erabiliko luke, honen etimologiari erreparatuz) osatzeko falta diren beste
bi oin zeintzuk diren azaltzera darama.
Ikerketa idazle batek egindako nobelez ari denez gero, lehenengoz, nobelaren
teoriaren eta narratologiaren alorretatik datozen printzipioak eta kontzeptuak kontuan
hartu behar dira, gai hauek oinarri teorikoez gainera, nobelak aztertzeko baliabide
metodologikoak ere eskaintzen baitituzte. Eta honi nobela historikoaren generoaz esan
direnak gaineratu behar zaizkio aipatutako hiru hankako hori osaturik ikus dezagun.
Nobela historikoarena hurrengo ataltxoan aipatuko dut era luzeago batean; honetan
nobelaren teoria eta narratologiaren kontzeptuak hemen zelan erabiliko diren azaltzera
mugatuko naiz.
Ezen, nobelari dagokionez, ikerketa hau egiterakoan narratologiak ematen dituen
ikuspuntuetan bermatu nahi izan dut. Dena dela, hasieratik bertatik argi utzi nahi dut lan
honetan ez dudala nobelaz, generoaz, ikerketa teorikorik egin nahi. Gai honi buruzko
kontzeptu eta teoriak ikerketarako oinarriak eta lanabes metodologikoak eskaintzen
dituzten aldetik erabiliko dira lan honetan. Badakit, jakin ere, literatura ikertzen denean,
zaila izaten dela ikerketa bera eta ikerketa burutzen den marko teorikoa bereiztea,
halako moldez, non literaturari buruzko ikerketa bat burutu nahi denean, beti ez bada
askotan bai behintzat, marko teoriko hori berori birplanteatzen baita. Nire ustez, gure
arloari onartu behar zaion arazoa da hau. Izan ere, literatur lan zehatz batzuei buruzko
ikerketa egiterakoan, literatur lan batzuen gaineko irakurketa eskaintzerakoan (zeren,
azken finean, hauxe baita literatur lan zehatzak aztertzea) beti ere isilean gordetzen den
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edota argi azaltzen den literatur teoria batetik egiten da.
Eta honetan, ikertzailearen historia pertsonala, egin dituen era guztietako
irakurketak eta literaturaren alorrean dituen gustuak, ezin daitezke bazter batera laga,
literatur ikertzailearen eta bera ere baden literatur irakurlearen artean horma bat eraiki
ahal balitz bezala. Literatura, irakurtzeko egiten da eta bigarren maila batean ikertzeko
gaia ere bada. Honekin ikertzailea irakurle ere badela esan dut; baina, agian, egoera
hobeto islatuko luke esaldiak honela agertuko balitz: Ikertzailea, ikertzailea izan baino
lehenago irakurlea da.
Literatur teoriek laguntza eman diezaiokete literatur lanaren aurrean jartzen den
ikertzaileari, bere izaera bikoitz hori mugatzeko eta ikerketagaia zehazteko.
Teoriak, beraz, beharrezkoak dira azterketa finkatzeko, norberaren historia
pertsonalari nolabaiteko muga jartzen dioten neurrian, irakurketaren markoa eta
irakurketarako metodologia zehazten dituzten neurrian.
Beraz, honelako lan batean literatur teoriak lanabesaren alorrean kokatzen dira,
kasu honetan nobela batzuk ulertzen laguntzen diguten lanabesen alorrean. Nobelaren
teoria eta narratologiaren kontzeptuak lanabesak diren aldetik, lagungarriak diren aldetik
hartuko dira kontuan, idazlanetara hurbiltzeko prozedurak diren aldetik alegia.
Horrexegatik saiatzen naiz lan honetan teoriak lanabesaren esparrutik ikerketagaien
eremura igaro ez daitezen.
Narratologiari eta nobelaren teoriei dagokienez, kontzeptuak orokorrean nahiko
argi daudela iruditzen bazait ere, esan behar dut terminologiak eta zenbait teoriak
aurkezten dituzten xehetasunik txikien eta bereizgarrienetarako joera amaigabeak
panorama nahasi samarra delako inpresioa uzten dutela askotan.
Gauzak honela, Enric Sullà-ren Teoría de la novela (Sullà 1996) argitaratu
zenetik, literatura jakin batean lan bat aztertu nahi duenak (eta ez generoaren gorabehera
teorikoetan bakarrik aritu) lanabes baliagarria aurkituko du bertan. Izan ere, bestek
egindako lanek gure bidea errazten duten heinean dira bereziki baliagarriak eta niri
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ikerketa hau burutzean halako zerbait geratu zait Sullà-ren liburu horrekin: lan horretan
aurkitu dut leku bat, non teoria asko eta ikuspuntu desberdinak bilduta agertzen diren,
elkar-osagarri. Egia esan, oso lan erreza izango litzateke horrelako liburu orokor bat
kritikatzea, ezaugarri horietako lan batek beti zerbait falta baitu, baina liburuak
planteatzen dituen mugak onartuta ere, oinarri eta abiapuntu izan dut askotan Sullà-ren
idazlan hori. Handik abiatuta, gune horretatik, zirkulu zentrukideak izango balira bezala,
bestelako lanak eta besteren liburuak kontuan hartu ditut.
Aipagarrienak edota lagungarrienak izan zaizkidan batzuk hauexek lirateke,
erabili ditudan edizioetan aipatuak:
- Mieke Bal-en Teoría de la narrativa (1985);
- Bobes-en La novela (1993);
- Seymour Chatman-en Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela
y en el cine (1990);
- Antonio Garrido-ren El texto narrativo (1996);
- Genette-ren Ficción y dicción (1993);
- David Lodge-ren El arte de la ficción (1999);
- Alicia Redondo-ren Manual de análisis de literatura narrativa. La polifonía
textual (1995).
Liburu hauek guztiak (eta lan honetan zehar aipa daitekeen besteren bat ere bai)
mahai gaineko bidaikide izan ditut lan hau burutzean, eta ez bakarrik zentzu
metaforikoan.
Teoria desberdinak eta planteamendu desberdinak aurkezten dituzte honelako
liburuek. Lehen esan bezala, panorama itxuraz nahasia balitz bezala agertzen da gaia.
Gauzak honela, alor honi dagokionez, ni neu kontzeptuen arteko sintesi moduko bat
egitera bultzatuta sentitu naiz. Posiblea izango litzateke goian aipatutako lan bat
euskarri bakartzat hartu eta horren gainean oinarritzea nobelen irakurketa guztia, baina
iruditu zait egokiago izango zela neure neurriko egokipen bat egitea, hemen egin nahi
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dena nobela batzuen irakurketa burutzea dela kontuan hartuta. Nahi bada, lan honen
asmoetarako ad hoc egokitutako metodologia bat bilatu dut.
Erabili dudan metodologiaren nondik norakoak pixka bat azaltze aldera, adibide
moduan zerrenda horretako hiru ikertzailek zer egin duten azalduko dut laburzki, gero,
nik beraiek erabilitako kontzeptuak nola baliatu ditudan, zer nolako eskema barruan
sartu ditudan (zergatik erabili dudan nobelak ikertzeko bide zehatz hori) hobeto uler
dadin.
Aukeratutako hiru ereduak M. Bal, S. Chatman eta A. Garrido dira. Gazteleraz,
bata bestearengandik ia-ia bost urteko aldearekin argitaratu ziren lan haietan agertzen
diren

antzekotasunek

eta

desberdintasunek

argi

uzten

dute

zeintzuk

diren

narratologiaren alorrean nagusi diren kontzeptuak eta nik egindako bidearen zergatia.

a) M. Bal-ek azaltzen duen ereduan (Bal 1985)10 hiru maila bereizten dira
narrazio batean: fabula, istorioa11 eta testua.
Fabulan narrazioaren osagaiak agertzen dira, narrazioan duten orden
(krono)logiko berean, gertakarien kronologia eta logika errespetatuz. Lau osagai
aipatzen ditu: gertakariak, aktoreak, denbora eta tokia.
Istorioaren mailan, fabularen osagai horiek hartzaileari aurkezten zaizkion
moduan azaltzen dira. Ordenamenduari eta aukeraketari dagozkien kontzeptuek, beraz,
garrantzia handia izango dute honetan. Alde honetatik, sekuentziak, erritmoa eta
frekuentzia dira bertan agertuko zaizkigun kontzeptuetako batzuk. Bestaldetik, maila
honetan ikusten du fokalizazioa deitzen den fenomenoa.
10

"Manual interesante", Sullà-ren hitzetan (Sullà 1996, 324).

11

Narratologiaz aritzean, "istorio" hitza erabiltzen dut lan honetan Historiarekin ez
nahasteko. Azken hau historiagileek egiten dutenarekin erlazionatzen dut normalean.
Terminologia dela-eta, fabula / istorioa bikote hau era desberdinetan agertzen da
ikertzaile desberdinen lanetan. Beste batzuek, "fabula"ren ordez, "istorio" erabiltzen
dute; M. Bal-ek "istorio" deitzen duenaren ordez, "argumentu" eta "trama" gehiago
erabiltzen dira.
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Testuaren mailan, narrazioa hitzez gauzatzen da, honetarako oinarrizko osagaia
narratzailearen presentzia delarik. Komentario mota desberdinak, deskripzioak eta
narrazio maila deitzen dituenak (estilo-motak, alegia: estilo zuzena, zeharkako estiloa
etab.) maila honetan agertzen dira.
Hiru maila hauek, zeharka bederen, erretorika klasikoan aurkezten diren zenbait
kontzepturen paraleloak direla dirudi, eta halaxe islatzen dute, nire ustez, Bal-en hitz
hauek:
«Si se considera a la fábula primordialmente como producto de la
imaginación, cabría entender la historia como resultado de una
ordenación.» (Bal 1985, 57).
Hitz hauen interpretazioa azken muturreraino eramanez eta testuari dagokiona
gaineratuz, erretorikan agertzen diren inventio, dispositio eta elocutio kontzeptuen
egokipen narratologikoa dirudite fabula, istorioa eta testua deitutako kontzeptu hauek,
M. Bal-ek azaldu dituen moduan.12

b) Hona adibide moduan dakardan bigarren modeloa S. Chatman-en eskutik
dator (Chatman 1990).13 Honetan, bai nobelari bai zineari, biei egoki dakiekeen modelo
bakarra aurkezteko asmoa du ikertzaileak, eta honek azaltzen ditu liburuan agertzen den
teoriaren zenbait berezitasun.
Chatman-ek modelo horretan azaltzen duen oinarrizko bereizketa istorioaren eta
diskurtsoaren artean ematen da, bi maila hauek lehenengo momentutik bereizten baititu.
Istorioaren alorrean gertakariak eta "izakari" izena eman diezaiekegunak14
12

Erretorika klasikoko kontzeptuetarako nik Bice Mortara Garavelli-ren Manual de
retórica erabili dut (1991).
13

"Buen manual", Sullà-ren ustez (1996, 326).

14

Gaztelerazko itzulpenean "suceso" eta "existente" dira bi hauetarako erabiltzen
diren hitzak.
"Izakari", "gertakari" hitzaren oihartzuna den aldetik erabiltzen dut ("objeto, cosa",
OEHren arabera, bigarren esanahian, s.v.).
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agertzen dira: gertakarien atalean denboraren tratamendua, trama, ordena, iraupena,
frekuentzia azaltzen dira; izakarien artean, berriz, espazioa eta pertsonaiak.
Diskurtsoaren mailan, Mieke Bal-en azalpenean testuaren mailan gertatzen den
bezala, narratzailea dugu oinarrizko osagaia. Egiten dituen desberdintasunak kontuan
hartuta, badirudi hemen bereizketa bikoitza egiten dela. Alde batetik, kontatutako
istorioak eta kontatu gabeko istorioak kontrajartzen dira. Bestaldetik, narratzaile
aurkeztuak eta aurkeztu gabeko narratzaileen artean ere nolabaiteko desberdintasuna
egiten du. Desberdintasun hauek eredu teorikoa zinerako ere erabilgarria izaterakoan
dute garrantzirik handiena. Azken finean, kontatutako eta antzeztutako istorioak eta
narratzaile identifikagarriak eta identifikatzen ez direnak bereizten baitira hitz horien
bidez.
Diskurtsoaren maila honetan, narratzailearen nolakotasuna ikusteaz gain,
honekin lotutako beste zenbait fenomeno ere azaltzen dira, hala nola ikuspuntuak, estilo
motak etab.

c) A. Garrido-k goian aipatutako liburuan (Garrido 1996)15 narrazio batean
agertzen diren osagai funtsezkoenak agertzen ditu banan banan azalduta. Liburu horren
orrialdeetan zehar osagai hauek aztertzen ditu:
- Gertakariak: atal honetan fikzioaren eta errealitatearen arteko aldea azaltzen da;
istorioa eta trama bereizten dira...
- Pertsonaiak.
- Narratzailea eta honekin lotutako kontzeptuak eta arazoak (adibidez
narratzailea eta egilea; fokalizazioa, narratzaile-ahotsa).
- Denbora.
- Espazioa.
- Diskurtso narratiboa: bertan polifonia narratiboaz aritzen da, eta, baita ere,
15

"Excelente manual", berriro ere Sullà-k dioenez (Sullà 1996, 328).
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intertestualitateaz, estilo motez etab.
Ikusten denez, azalpenaren azken puntu horretan kontzeptu bakhtindarrak
aipatzen ditu.

Hiru adibide hauek azaltzen digute ikuspuntu desberdinetatik zeintzuk diren
narrazioan agertzen diren mailak eta osagaiak.
Mailen artean, hortaz, badirudi, istorioa, argumentua eta diskurtsoa bereizi behar
direla, irakurleari narrazio zehatz batean alderantzizko ordenan agertzen zaizkion arren
(cfr. Bobes 1993, 141 eta h.).
Bestaldetik, xehetasunak xehetasun, eta zenbaitetan maila desberdinetan, osagai
hauek aipatzen dira normalean:
- gertakariak
- pertsonaiak
- denbora
- espazioa
- narratzailea
Kontzeptu hauek guztiak kontuan hartuta, hemen nobelen ikerketa zehatzak
nobelaren diskurtsoa sortzeko gertatzen diren mugimenduen arabera egingo dira. Izan
ere, nobela bat istoriotik diskurtsora doan mugimendu askotariko baten barruan sortzen
dela esan daiteke, etapa desberdinetan eman daitekeen mugimendu baten barruan hain
zuzen.
Lehenengoz, istoriotik argumentura doan bidearekin topatzen gara. Hemen,
lehenengo etapa honetan nobelaren osagai nagusiak (gertakariak eta izakariak; beste
terminologia batzuetan, narrazioaren kategoria sintaktikoak -Bobes 1993-) aztertuko
dira: gertakariak, pertsonaiak, denbora eta espazioa izango dira, beraz, gai nagusiak, eta
helburua, nobeletan argumentuak nola sortzen diren eta nola aurkezten zaizkien
irakurleei ikertzea izango da. Eta tesi honetan agertzen den hurrengo ataltxoan azaltzen
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denarekin lotuz, hemen, beraz, nobela historikoak historikoak ez diren beste nobelen
aurrean definitzen dituzten osagaiak azalduko dira.
Bigarrenez,

argumentutik

diskurtsora doan

mugimendua aztertuko

da.

Honetarako Yon Etxaideren nobelen narratzailearen izaera eta honek betetzen dituen
funtzioak aztertuko dira, narratzaileak bere ahotsari esker nobelan integratzen dituen
bestelako ahots eta diskurtsoen arazoa (estilo motak, digresioak, eta baita
intertestualitateari lotutako zenbait fenomeno ere, osagai paratestualak adibidez). Izan
ere, narratzailearen presentziak nobelaren diskurtso polifonikoa ahalbideratzen du
(Bobes 1993, 25). Baina bestaldetik, narratzailea bera testu bat fikziozkoa dela azaltzen
duen osagaia izanik (cfr. Genette 1993), eta nobela historikoaren kasuan fikzioerrealitate desberdintasun honek berebiziko garrantzia izango duela kontuan hartuta,
narratzaile honen izaeraren arabera nobela historikoak eta historiari buruz aritzen diren
baina nobelak ez diren bestelako testuak (historia liburuak, biografiak) bereiztu ahalko
dira.
Narratzaileari esker argumentu baten ardatzaren inguruan antolatutako istorio bat
nobela-diskurtso bihurtzen da, eta testualizatze prozesu horretan hitzak agertzen
zaizkigularik, nobela historikoetan garrantzitsuak izan daitezke zenbait arazo estilistiko
ere azalduko dira, batez ere, nobela historiko batean aspaldiko garaiak islatu nahi
direlarik, hitzek berek islatze horretan eragina eduki dezakete-eta... Yon Etxaideren
nobelagintzaren balioetako bat bere estiloa dela ahaztu gabe.
Eta hirugarrenez, diskurtsotik haraindi joango da ikerketan, nobelen gaineko
interpretazioak eskainiz. Ideologia, idazleak garatu nahi dituen gaiak, edota beraren
asmoez jakin ahal dena azalduko dira. Nobelen esanahia, azken finean. Eta puntu
honetan ez da ahaztu behar, lan batean ideologia adierazten dituzten osagaiak bi eratan
aurkez daitezkeela. Alde batetik, nobelan era esplizituan, argi eta garbi adierazita, ager
daitezke ideologiari buruzko aipamenak, narratzailearen, pertsonaiaren baten eta are
idazlearen beraren hitzen bidez. Bestaldetik, era inplizitu batean ere azal daiteke
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ideologia nobela batean, diskurtsoan bertan adierazten ez diren ideiak ager baitaitezke
diskurtsoaren elementuen sinbolizazioaren bidez.16
Eskema batean laburbilduta:
1) Istoriotik argumentura
- Gertakariak
- Pertsonaiak
- Denbora
- Espazioa
2) Argumentutik diskurtsora
- Narratzailea eta honekin lotutako fenomenoak
- Estilo eta diskurtso motak
- Estiloa nobela historikoaren ikuspuntutik
3) Diskurtsotik haraindi
- Esanahia
- Ideologia

Honelako eskema bati jarraituta egingo den ikerketa hau hurrengo ataltxoan
aipatzen diren kontzeptuak ahaztu gabe egingo da, bestaldetik. Izan ere, nobela historiko
bat aztertzean ezin baitira alde batera utzi adjektibo horrek planteatzen dituen arazoak,
honelako nobeletan agertzen diren osagaietan "historia" izena ematen diogun
errealitatearekiko (zein ere baita errealitate deitzen den hori) harreman berezi bat
16

Adibidez, Oleza Simó-k esaten dituen hitz hauek adierazten duten moduan:
«Casi todo texto de Ficción verdaderamente importante transporta un
mensaje que se deja transportar por el texto pero que no está en el texto.»
(Oleza Simó 1996, 92).
Eta planteamendu hau edozein literatur arlotan ere ager daitekeela ikusteko, hona
hemen X. Etxanizek zer dioen, kasu honetan haur eta gazte literaturari dagokionean:
«Liburuetan ideologi mezuak bi modutan aurkezten dira:
»- egilearen ikuspuntuaren bidez.
»- ideologia pasiboaren bidez edo "berez"ko egoeren bidez.» (Etxaniz
1997a, 18).
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agertzen baita.
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C. NOBELA HISTORIKOA DELA-ETA.

1. Hasierako planteamendua.
Yon Etxaideren nobela historikoak ikertu nahi dituen lan honetan derrigorrezkoa
da, gainetik bada ere, genero honetaz zerbait esatea. Izan ere, eta lehen esandakoaren
ildotik, nobela historikoei buruzko iritziek hiru hankako honen hirugarren euskarria
eskaintzen digute Yon Etxaideren idazlan hauek hobeto ulertu ahal izateko.
Ataltxo honetan gain-begirada bat emango zaie genero honi buruz esan diren
iritzi batzuei, genero honen definizio baten bila. Baina honetan hasi baino lehen, gauza
batzuez ohartarazi nahi ditut lan honen balizko irakurleak.
Generoaren definizio horretara heltzeko, esanahitsu eta erabilgarri izan litekeen
definiziora iristeko alegia, hasiera batean dirudien baino malkartsuagoa da bidea.
Hainbeste dira honelako idazlanez plazaratzen diren iritzi kontraesankorrak eta nobela
historikoaren izendapenaren azpian bildu diren testu guztiz desberdinak, non momentu
honetan pentsatzen baitut nekez definitu daitekeela genero hau, begi-bistako tautologia
(nobela historikoa, nolabait historia agertzen deneko nobela bat da) erabili ezean, edota
zabalegiak izango liratekeen definizioak eta beraz gutxi definituko luketenak lortu
ezean.17 Gehienez ere, ikertzaileak halako nobelen deskribapenak egin ahal ditu,
berdintsuak diren ezaugarrien xerkan. Eta ezaugarri berdintsu hauekin definiziodeskribapen bat egin: generoaren esentziara jotzen duen definizio intentsiboaren ordez,
nobela historikoaren izenpean argitaratzen diren idazlanen deskribapenean oinarritutako
definizio estentsiboa eskainiz... beti ere tautologiaren mugetan.
Beraz,

helburu

honetarako,

genero

honetaz

hainbat

ikertzailek

leku

desberdinetan azaldutako zenbait iritzi bilduko ditut hemen, askotan oihanaren itxura
17

Adibidez, nobela guztiak historikoak direla esaten duen ikertzailerik ere badago.

27

hartzen duen gai honetan ez galtzeko karta bat, mapa bat, egiteko asmoz. Gero, generoa
nola ikusten dudan agertuko dut, aurkezten dituen aukerak azalduz. Nago, dena dela,
lehentxeago aipatutako tautologia horretatik ihes egitea benetan zaila izango dela,
honelako nobela guztietarako baliagarri izatea nahi dugun definizioa bilatzen bada.
Dena dela, tautologia horretan agertzen diren osagaiek tautologian bertan duten balio eta
esanahia, behintzat, argi geratuko dela espero dut.
Beraz, eta hariari eutsiz, nobela historikoa dela-eta plazaratu diren iritzi batzuk
ikusiko dira jarraian, zeharo desberdinak diruditen iritziak, non ez diren guztiz
kontraesankorrak, bat egin ezinak.
Printzipioz, nobela-genero hau erromantizismoarekin lotu izan da, bien artean,
generoaren eta erromantizismoaren artean, apurtezinezko hari bat egongo balitz bezala.
Ildo honetatik, García Gual-ek hauxe dio:
«En cuanto género, la novela histórica es un producto del romanticismo.
Sólo entonces se da una conciencia histórica que permite recrear el
pasado con una intención de fidelidad a su propia esencia específica.»
(García Gual 1995, 125).
Edonola ere, begi bistakoa da genero honekin lotuta dauden hainbat lanek (hau
da, historia gai moduan erabili duten nobelek) erromantizismoaren garaiaren mugak
gainditzen dituztela, horren aurretik eta ondoren ere horrelako lanak aurkitu ahal direla,
horiek bilatzeko ahalegin berezirik egin gabe. García Gual-ek berak, La antigüedad
novelada-n (1995), edota Enrique Montero-k eta M. Cruz Herrero-k (De Virgilio a
Unberto Eco, 1994) arakatu dituzte nobela historikoen itxura daukaten lanen arrastoak
garai desberdinetan. Eta adibide moduan Alemaniako nobela historikoa aipatuta, Luis A.
Acosta-k literatura mota horren aurrekariak barrokoan aurkitu ditu (Acosta 2000, 41).
Carlos Mata-k honelaxe laburtzen du egoera hau:
«Los temas históricos han estado constantemente de moda en nuestra
literatura y [...], en varias obras a lo largo de los siglos, han dado distintas
combinaciones entre historia y ficción, lo que constituye la característica
fundamental de la novela histórica.» (Mata 1995, 36-37).
Beraz, nobela historikoaren eta erromantizismoaren arteko parekatze hori ez da
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hasieran dirudien bezain argia.
Genero honi buruzko saiakera klasiko batean, adibidez, (klasikoa bezain
mugatua, ikertzaileak hartzen duen ikuspuntu zehatzagatik), G. Lukács-ek Walter Scotten nobelagintzaren eredua aztertu ondoren (Lukács 1976), gizarte-nobelatzat hartzen
ditu honelako nobelak, errealismotik hurbilago, erromantizismotik baino. Ferreras-en
hitzetan esateko:
«Lukács comienza por afirmar perentoriamente que Scott no es un
romántico, sino un heredero directo del siglo de las Luces, de los grandes
realistas ingleses del XVIII y el padre, indirecto, de los primeros realistas
franceses, Balzac, Stendhal, etc.» (Ferreras 1976, 30).
Lukács-ek Walter Scott-ekiko erakusten duen zaletasun honek ez gaitu,
bestaldetik, harritu behar, batez ere, Scott-ek Ivanhoe-n islatzen zuen historiaren
kontzepzio dialektikoa gogoan badugu: ingelesak, saxoien tesiaren eta normandoen
antitesiaren sintesia dira nobela honen arabera, eta berdin esan daiteke hizkuntzari
dagokionez.18
Eta zer egiten zuen Scottek honelako nobeletan Lukács-en arabera? Garai batek
pertsonaien gainean duen eragina azaldu nahi bide zuen, pertsonaien berezitasunak garai
horren berezitasunen menpe daudelarik, hauen ondorio baitira. Lukács-en arabera, Scottek nahi zuena hauxe zen:
«[...] deducir la particularidad de los hombres que actúan a partir de la
peculiaridad histórica de su época.» (Gutiérrez Carbajo-ren hitzetan,
1996, 255).
José Domínguez Caparrós-ek zazpi puntutan laburtzen du Lukács-ek nobela
historikoei buruz azaltzen dituen ideia horiek (Domínguez Caparrós 2000, 17-23):
a) Zentzu historikoa: pertsonaien berezitasunak beren garaien arabera ulertzen
dira eta haien menpe daude, arestion esandako moduan.
b) Lehenaldiaren berpiztea errealismoaren parametroen barruan egiten da.

18

Román Álvarez Rodríguez-ek honelako izenburua jarri dio bere ikerketaren atal
bati: "Walter Scott: Hacia una visión dialéctica de la Historia" (Álvarez 1983, 67-80).
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c) Nobela historikoek gizarte- eta herri-errealitatea islatzen dute.
d) Pertsonaia nagusiak tipikoak, erdi mailakoak (ez heroi handiak) dira.
e) Idazlearen orainaldiarekiko erlazio bat planteatzen da honelako nobeletan.
f) Ezin ekidin daitekeen anakronismoa erakusten dute honelako nobelek, idatzi
zireneko garaia ere agertzen baita nobela historikoetan.
g) Krisian dagoen generoa da, aipatutako anakronismoagatik eta haietan egiten
den fikzioaren eta historiaren nahasketagatik.
Ezaugarri hauek azaldu ondoren, hauxe gaineratzen du Domínguez Caparrós-ek:
«En conclusión, si yo he interpretado bien el pensamiento de G. Lukács
sobre la novela histórica, podría proponer una caracterización como la
siguiente: novela histórica es la que trata del pasado, con verdadero
sentido histórico (es decir, respetando las peculiaridades de tal pasado), e
intenta revitalizarlo en un creación realista que pone en primer término
los acontecimientos que trasforman la vida social y los personajes que
mejor representan la época; esta recreación histórica se hace desde unas
preocupaciones que tienen que ver con la época en que se escribe, y es
inevitable que haya anacronismos, pues lo contrario sería hacer historia
en su sentido arqueológico.» (Domínguez Caparrós 2000, 24).
Eta azken hitz hauek Lukács-en planteamendua Amado Alonso-ren saiakeran
(1982) agertzen denarekin lotzeko balio dute. Azken honen liburuan aurki dezakegu
gaur egun guztiz interesgarria deritzadan desberdintasuna. Amado Alonso-k
argumentuan aspaldiko garaiak erabiltzen dituzten honelako nobelen artean bi multzo
bereizten ditu, nobela historikoak eta nobela arkeologikoak, unibertsalismora ala
partikularismora jotzen duten kontuan hartuta. Nobela arkeologikoaren eredutzat
Gustave Flaubert-en Sallammbô izeneko lana eman izan da, Kartagoren berreraiketa
estetizista bezain bortizkeriaz betea egiten den liburua.19
Nire ustez, neurri batean behintzat, era honetan ulertutako historiaren eta

19

García Gual-ek honelaxe deskribatzen du Flaubert-en nobela:
«[...] una novela frustrada, con la acción abrumada por los decorados»
(García Gual 1995, 154).
Eta V. Brombert-en hitzak gogoratuz, nobela honetan agertzen diren deskribapenak
estetika parnasiano batetik sortu direla ere aipatzen du García Gual-ek (1995, 153).
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arkeologiaren arteko bereizketa hau behar den bezala kontuan ez hartzeagatik, sortzen
da askotan zenbait nobela historikok hizkuntzaren alorrean, adibidez, erakusten duten
pastixerako joera: aspaldiko garaiak berreraiki nahirik, idazkera arkaizantea erabiltzera
tentatuta sentitzen dira idazleak, guztiz modernoak diren beste osagai batzuekin batera,
idazleak beste ikuspuntu bat hartzekotan desagertuko zen alferrikako tentsioa sortuz.
Izan ere, Spang-ek dioen moduan:
«Sólo a primera vista el discurso narrativo de la novela histórica, al
evocar una época del pasado, o más llamativamente todavía, al presentar
países e historias extranjeras, plantea la necesidad de imitar un idioma
extranjero y/o la evolución del lenguaje.» (Spang 1995, 107; letra etzana
neurea da).
Hizkera arkaizantea imitatu behar hori ikuspuntu murriztaile baten ondorioa
baino ez da, azken finean.
Anakronismoaren aurreko erabateko beldurraren eta pastixearen artean oreka
bila daitekeelarik, gehienetan zentzuz jokatuta gainditzen dituzte idazleek honelako
oztopoen aurrean planteatzen zaizkien aurreiritziak.
Buelta gaitezen, bada, harira. Ideia desberdinak eta askotan aurkakoak
plazaratzen dira. Beraz, ideia hauen guztien sintesia batzuetan zaila ez ezik, ezinezkoa
ere badela onartuta, gain-begirada emango zaio hurrengo orrialdeetan nobela
historikoaren generoari.
Eta oinarri moduan, esandakoaz gain, euskaraz idatzita dagoen aldetik hurbilago
daukagunetik hasiko naiz, Gotzon Garatek euskal nobelagintzaren historia egin nahian
idatzi zuen lan batetik, Txomin Agirreren Auñemendiko Lorea-z egindako ikerketaren
hitzaurrea izan zen lanetik (Garate 1985, 9-19).
Bertan beste hainbat ikertzaileren iritziak bilduta (besteak beste, B.A. Williams,
A. Fleishman, M. Lascelles aipatzen ditu) generoan agertu ohi diren osagai batzuk
gogorarazten ditu:
«Gertakari historikoak eta pertsonaia historikoak agertu omen ditu
kondaira eleberriak.» (Garate 1985, 10).
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Esaldi hau nobela historikoaren definiziotzat hartuz gero, lehen aipatutako
tautologiaren ildotik doaz Gotzon Garateren hitzak, zuhurtasun handia erakusten duen
"omen" honek bestelako aukerak ere izateko bideak badaudela susmarazten duen arren.
Honelako nobelek, gehienetan, pertsonaia izaten dute pisurik handieneko
osagaitzat, baina pertsonaia historiko hauek, batez ere protagonistaren lekua egokitzen
bazaie, ez dira izan behar historiaren gorabeheretan parte handiena izan dutenetakoak,
bigarren mailakoak baizik (Garate 1985, 11). Edota nobela hauetan agertzen diren
protagonistak asmatutako pertsonaiak dira eta historiatik hartutakoak bigarren plano
batean gelditzen dira.20 Erdi mailako protagonista hauei "heroi mediokreak" deitu izan
zaie.
Honen arrazoiak argia dirudi. Pertsonaia historiko handi eta garrantzitsua,
ezaguna alegia, hautatzen bada protagonistaren papera jokatzeko, historiak berak
mugatzen dio idazleari haren jokaera eta idazleak ezin du askatasunez burutu
argumentuaren garapena. Askotan aipatzen den mugapena dugu hau, baina literatur
praktikak erakutsi du idazleek ez dutela gehienetan inolako arazorik izaten honelako
pertsonaiak aukeratzen dituztenean. Yon Etxaidek berak ere aurre egin behar izan zion,
neurri apalago batean noski, honelako arazo bati Joanak joan idatzi zuenean, gero,
nobela horretaz aritzean ikusiko den bezala.
Aurreiritzia da, nire ustez, hau guztia. Eta, nire ustez, "nobela historikoa"
izendapenaren bigarren osagaitik (hau da, honelako nobeletan historia agertzen den
aldetik) sortzen dela dirudi, nobela izatetik eta nobelak testu mailan erakusten dituen
ezaugarriak izatetik baino. Generoak, nonbait, beti jasan behar izan du, lotsatzeko
arrazoia balitz bezala, erdibideko zerbait izatearen bekatua. Adibidez, Luis A. Acosta-k
honela azaltzen du egoera hau:
«Si una de las peculiaridades esenciales del fenómeno literario es la
20

Ideia hau aipatzen du Carlos Mata-k:
«[...] los personajes históricos reales no son los protagonistas sino que
desempeñan un papel secundario.» (Mata 1996, 52).
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ficcionalidad, es decir, la propia de una realidad inventada, parece que al
hablar de novela histórica nos encontramos ante una flagrante
contradicción.» (Acosta 2000, 37).
Nobelak eta historiak osatzen duten berezko kontraesan honek azaltzen du
honelako nobeletan agertzen diren zenbait testu-osagai (orrialde barreneko oharrak
etab.):
«Otra característica generalizada en todas las épocas de la novela
histórica son la notas a pie de página y las anotaciones, lo que ha de ser
interpretado como un resultado del carácter de genero híbrido.» (Acosta
2000, 40).
María Teresa Navarro-k ere ezaugarri hau gogorarazten du Italiako nobela
historikoaz hitz egitean:
«[...] la novela histórica ha sido denostada con frecuencia por su
hibridismo genético que la convierte en un subgénero no siempre
positivamente valorado.» (Navarro Salazar 2000, 74).
Eta hemen gauzatuta ikusten dugu nobela historikoaren gaineko polemika
klasikoa. Izan ere, nobela historikoan fikzioa eta historia bereizi gabe ematen badira,
historia faltsutzen da; kontrakoa eginez gero (hau da fikziozko osagaia eta historikoa
ondo bereizita ematen badira), arte lanak izan behar duen batasunaren aurka joaten da.
Hemendik ondorio bat bakarra atera daiteke: nobela historikoa ezinezko generoa da.
Muñiz-ek aipatzen dituen Zaiotti-ren hitz hauekin laburbiltzen da polemika klasikoa:
«Se i personaggi e i fatti sono storici e restano come li descrive la storia
[...], il racconto romanzesco rimane affatto indipendente de essi, ed
invece d'avere un romanzo storico si avrà un romanzo ed una storia che
cammineranno vicino come due linee parallele, ma senza toccarsi
giammai. Ché se i casi veri ed i falsi verrano scambievolmente ad
aiutarsi, e gli uni serviranno avicenda a formare e scogliere il nodo degli
altri, ecco necessariamente tradita la verità.» (Muñiz 1980, 57).
Lehen esan bezala, nobela historikoa batasunik gabeko idazlanaren eta historia
gezurrez betetzen duen idazlanaren artean dago. Ezinezko lurraldean, beraz,
aristotelismoan hezitako pentsamendu baterako.21 Errealitatearen eta fikzioaren arteko
21

Dena dela, gaia eztabaidatzeak luze joko luke, baina gaur egun bestelako ikuspuntua
dagoela dirudi. Historiografiak historia idaztean zer egiten du? Ba al dago historiarik,
historiografiak idatzi ez duenik? Hau da, historia narrazio bat baino zerbait gehiago al
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erlazio hau behin eta berriro aipatuko da genero honetaz aritzean.
Garatek adierazten duen beste iritzi honek garrantzi handia izan dezake Yon
Etxaideren nobelak aztertzerakoan:
«Kondaira elaberrien eta abertzaletasunaren arteko lotura maiz aipatua
izan da.» (Garate 1985, 22).
Nobela historikoak oso politizatuta agertzen dira askotan, nobelaren fikzioan
aspaldiko loriak plazaratzean. Eta nobela hauek edozein alderditik politizatu badaitezke
ere, sentimendu abertzaleak plazaratzeko bide ezin hobeak direla dirudi (Mata 1996, 3940). Gai hau dela-eta, Italiaren kasua eredugarria izan daiteke: nobela historikoaren
sorrera eta garapena Italia nazio moduan existitzearen arazoarekin zuzen lotuta baitaude
(Navarro Salazar 2000, 63).
Iritzi honetan harantzago jota, abertzaletasunaren jatorrian honelako literaturaren
presentzia ere ikus daiteke. Antonio Elorza-k, adibidez, abertzaletasunaren oinarrian
dagoen fuerismoan, aurreko bi joera ideologiko elkartzen direla ikusten du:
Baserritartasuna ("ruralismo" gaztelerazko hitzetan) eta izaera postromantikoko
literatura historiko-kondairazkoa (Juaristik aipatua, 1987a, 31-32).22
Gotzon Garatek Txomin Agirreren nobelaz (Auñemendiko Lorea-z) hitz egitean
hauxe diosku:
«Agirrek iraganari so egiten dio orduko balioak goratuz eta orainaldian
da?
Gai honetara itzuliko naiz XX. mendeko nobela historiakoaz eta modernitatearen
krisiak suposatu zuenaz hitz egitera.
22

Egoera tragikoa ez balitz, eta hitz hauek txiste itxurarik ez balute, ETA literatur
genero baten emaitza dela esan liteke. Dena dela, honelako iritziei kontu pixka bat
bederen egin behar zaiela uste dut. Begira bedi, bestela, Norman Cohn-ek (1983) El
mito de la conspiración judía mundial-en kontatzen duena: juduek inoiz egin ez zituzten
eta mundu mailako konspirazio bat azaltzen zuten agiri faltsuetan aurkitzen da XX.
mendean zehar gertatutako sarraskirik handienetako baten arrazoietako bat.
Eta ildo beretik ikus daiteke gaur egun puri-purian dagoen gai hau: hedabide
ofizialek Bin Laden-ez ematen duten irudia Fu Man Chu-ren nobeletatik edota Ian
Fleming-en irudimenean sortutako istorioetatik (No doktorea eta munduan zehar
zabaldutako haren erakunde sekretua) hartuta dagoela dirudi maiz.
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ere haiei eutsi behar zaiela esanez.» (Garate 1985, 24).
Hau da, zeinnahi delarik ere, lehenaldiaren eta orainaldiaren (idazleak idazten
dueneko orainaldiaren, baina baita irakurlearen orainaldiaren ere) artean harremanen bat
badagoela ikusten du.
Euskal Herrian, nobela historikoaren ohiko garapena izango zena (nobelagintza
errealistarako ibilbidea) gertatu beharrean, euskaraz idatzitako literaturaren kasuan
bestelakoa izan zen, generoa ohiturazko nobeletara lerratu baitzen, Garateren ustez,
azken hau erromantizismoari lotuago baitzegoen (Garate 1985, 25).
Laburbilduta, paragrafo hauetan aipatzen ari naizen Gotzon Garateren liburu
horretan generoari buruzko oinarrizko ideia batzuk agertzen dira plazaratuta, abiapuntu
moduko zenbait iradokizun: horrelako nobeletan historiak nolabaiteko presentzia izan
behar duela; pertsonaiek garrantzia handia dutela; abertzaletasunarekiko loturak
aurkezten dituela askotan; tradizionalismoa; erromantizismoa...

2. Nobela historikoen jatorriaz.
Lehen iradoki den ildotik, erromantizismoaren mugak gainditzen baditu ere,
genero honen garapenean erromantizismoak berebiziko garrantzia izan zuen, garai
hartan kokatzen baita Walter Scott-en nobela, nobela historikoaren eredutzat eta
kanontzat hartua izango dena. Erroak, ordea, beste toki batzuetan dauzka.
Batzuetan, adibidez, Erdi Aroko historiografian eta kroniketan, garai hartako
epopeietan edo zalduneria-nobeletan ikusi izan da nobela historikoaren aurre-historia,
Carlos Mata-k (1996) aipatzen duenaren arabera.
Román Álvarez Rodríguez-ek Origen y evolución de la novela histórica inglesa
izeneko lanean (1983), bere aldetik, nobela historiko ingelesa aztertzerakoan honen
jatorria eta hazia nobela gotikoan jartzen du:
«Aquí [nobela gotikoan] se encuentran muchos de los gérmenes de la
novela histórica, si bien su visión del pasado no se ajusta a la realidad ni
en la Geografía ni en la Historia.» (Álvarez 1983, 21).
Are gehiago, lan honen beste toki batean hauxe gaineratzen du:
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«Walter Scott es, en cierta medida, a la novela gótica lo que Cervantes a
la de caballerías; la utiliza, se apropia de una parte de su temática y de
sus postulados, pero acaba por transformarla radicalmente -y, por lo
tanto, destruirla- al añadir un elemento nuevo: la perspectiva histórica.»
(Álvarez 1983, 55).
Nobela gotikoaren eta historikoaren arteko harremana bikoitza dela esan daiteke.
Izan ere, zenbaitek nobela gotiko batzuetan osagai historikoen presentzia ikusi dute eta
nobela historiko batzuetan osagai gotikoena. Adibidez, H.P. Lovecraft-ek, gazteleraz El
horror en la literatura izena duen saiakeran (1984, erabilitako argitarapenean) bi aukera
hauen adibideak ematen ditu:
«The Recess, escrito en 1785 por Sophia Lee, incluye ya el factor
histórico, y gira en torno a las hijas gemelas de la reina María de
Escocia.» (Lovecraft 1984, 23).
Eta, alderantziz ere, hauxe azpimarratzen du, nobela gotikoetan agertu ohi diren
osagai sobrenaturalek batzuetan nobela historikoen egileengan duten tokia aipatuz:
«[...] ambas obras [Wild Huntsman eta Lenora izeneko lanez ari da]
imitadas en inglés por Scott, cuyo respeto por lo sobrenatural fue siempre
enorme.» (Lovecraft 1984, 19).
Eta geroxeago:
«Sir Walter Scott se interesa frecuentemente por lo preternatural,
incorporándolo a muchas de sus novelas y poemas, y abordándolo a
veces en relatos independientes.» (Lovecraft 1984, 37).
Esaldi hauetan aipatzen diren osagai sobrenaturalak edo preternaturalak dira
Lovecraft-en ustez literatura gotikoa era nabarmen batez definitzen dutenetakoak.
Beraz, nobela gotikoan aurki daiteke, neurri batean behintzat, erromantizismo
garaiko nobela historikoaren jatorria, lehen esan bezala W. Scott eredu eta kanon den
nobela historikoaren jatorria.
Nobela gotikoa dela-eta, eta gainetiko aipamen soil batzuk egitearren, gehienbat
aipatutako iritziak kontestualizatzeko asmoz, esan daiteke XVIII. mendearen amaieran
eta XIX. mendearen hasieran garatzen den nobela-generoa dela, nahiz eta honen
eraginak, edota epigonotzat har daitezkeen lanak askoz beranduago eta itxura
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desberdinen azpian ere ikus daitezkeen.23
Nobela gotikoaren garapenean bi data, bi eleberriri dagozkien bi data, jarri ohi
dira garapen horren muga zehatzak balira bezala. Izan ere, nobela gotikoa 1764.ean
Walpole-ren The Castle of Otranto idazlanarekin hasi omen zen. Garapen honen
amaiera datatzat 1820. urtea eman ohi da, Maturin-en Meltmoth the Wanderer
eleberriari dagokion argitaratze data, hain zuzen. Bi data eta bi izen hauen artean nobela
gotiko garrantzitsuenak agertu ziren. Besteak beste, epe horretan idazlan hauek
argitaratu ziren, ezagunenetako batzuk besterik ez aipatzeagatik:24 Clara Reeve-ren The
Old English Baron (1777.ean agertua, beste izenburu batekin eta idazlearen izena aipatu
gabe); William Beckford-en Vathek (1781.etik 1782.era bitartean frantsesez idatzia);
Ann Radcliffe-ren The Misteries of Udolpho (1794); Mathew G. Lewis-en The Monk
(1796.ean agertua, eta, dirudienez, idazle askorengan eragin itzela izan zuena); Mary
Shelley-ren Frankestein or the Modern Prometheus (1818).
Nobela gotikoaren garapenaren amaiera datarekin batera (1820), nobela
historikoaren hasiera ofiziala dugu, urte horretakoa baita genero honen eredutzat hartu
izan den Ivanhoe, W. Scott-en nobela, Álvarez-ek aurkezten duen kronologiaren arabera
23

Tesi honen gaitik guztiz urrun dagoen lan bat aipatzeagatik, R. Scott-en "Alien"
izeneko filmak irudimen gotiko batetik sortua dirudi. Hau idatzi dudanean, "Alien"-en
zuzendariaren deituraz ohartu naiz, kasualitateak bide bitxiak dauzkala erakutsi nahi
balu bezala. Edonola ere, eta loturak harantzago eramanez, irudimen gotikoa eta zientzia
fikzioa erlazionatuta daudela ikusteko nahikoa da J.L. Borges-ek R. Bradbury-ren The
Martian Cronicles liburu ezagunaren gaztelerazko itzulpen baterako egindako
hitzaurrean (1988) pixka bat begiratzea. Besteak beste, Bradbury-ren liburuan agertzen
diren narrazioetako bati buruz hauxe dio idazle argentinarrak: "Su horror (sospecho) es
metafísico". Nobela gotiko bati buruz aritzeko egokia lirudikeen esaldia da. Baina utz
dezagun alde batera kateatze-jolas hau, hau beste istorio bat baita.
Zinea aipatu delarik, bestaldetik, gogoratu behar da zineak nobela historiko askotan
ere aurkitu dituela gaiak, eta nobela historiko asko zineari esker direla gaur egun
ezagunak. Nobela gotiko askorekin gertatzen den bezalaxe. Honetarako begira daiteke
Duplá-ren eta Iriarteren zuzendaritzapean argitaratu zen El cine y el mundo antiguo
(Duplá, Iriarte 1990). Liburu honetan agertzen diren artikuluen artean berebiziko
interesa dauka, adibidez, Carlos García Gual-ek idatzitako "Romanticismo e ideología
en las adaptaciones cinematográficas de la novela histórica" izenekoak.
24

Datu guztiak, aipatutako Álvarez-en lanetik hartuak.
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(1983, 68).
Jarraian honelako eleberrien ezaugarri batzuk aipatuko dira, kontrakorik adierazi
ezean, honetan ere Álvarez-en liburua gidari delarik.
Nobela gotiko hauek, XVIII. mendekotzat hartu izan diren zenbait ezaugarri eta
jarreraren

aurka

aurkezten

ziren.

Arrazionalismoa,

zientzi

naturalismoa

eta

neoklasizismoa arbuiatzen zituzten, besteak beste:
«[...] supone, en general, un rechazo del racionalismo, del naturalismo
científico y de los postulados neoclásicos.» (Álvarez 1983, 14).
Honelako eleberrietan bi dira, beharbada, ezaugarririk nabarmenenak. Alde
batetik, osagai beldurgarri eta fantastikoen presentzia aurki daiteke (Lovecraft-ek
aipatzen zituen osagai sobrenatural eta preternaturalak, alegia) honelako istorioetan,
argumentu oso korapilatsuen barruan. Bigarren ezaugarria, bestaldetik, nobela hauei
ematen zaien ohiko izenean islaturik ikus dezakegu: nobela hauek paisaia berezi bat
erakusten dute; paisaia honetan, besteak beste, eraikin gotikoen aztarnak agertu ohi dira.
Hortik, bada, arte plastikoei, eta bereziki arkitekturari, lotutako hitza eleberri hauek
izendatzeko erabiltzea.
Lehenengo ezaugarria dela-eta, hau da, nobela hauetan agertzen diren osagai
fantastiko eta beldurgarriei dagokienez, anitz dira honelako literaturan agertzen diren
adibideak, esate baterako, kartzelak, errugabeen jazarpenak, botere gaizkileen
presentzia... (Álvarez 1983, 13). Irakurlearengan ezinegona eta beldurra sortu nahi
dituzten osagaiak dira.
Eta beldurra bezalako sentsazioak ikertuak ziren garai hartarako, hala nola E.
Burke-ren eskutik:
«El miedo y el terror eran sensaciones que excitaban al público
provocando una respuesta estética, psicológica o emocional, y los
escritores, conscientes de esta demanda, apelaban con éxito a estos
resortes anímicos que ya habían sido objeto de estudio por parte de Burke
en A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime
and Beautiful (1757).» (Álvarez 1983, 15).
Román Álvarez-ek hitz hauetan aipatzen duen Burke-ren lanean (1987,
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erabilitako argitarapenean), bi elementu kontrajartzen dira: izugarria dei litekeena eta
edertasunari dagokiona. Lehenengoak minaren, arriskuaren eta heriotzaren ideiak
(Burke 1987, 29) iradokitzen dituen aldetik, beldurraren sentsazioa ematen duela esan
daiteke. Normalean, gauza handiekin, iluntasunarekin,25 gauarekin eta botere
mugagabeekin parekatzen dira honelakoak (Burke 1987, 48-52; gogora bedi nobela
gotikoan botere gaizkileen presentzia osagai beldurgarrietako bat dela).
Edertasunaren sentsazioa ematen duten osagaiak, ordea, gauza txikiekin,
delikatuekin, egunarekin, argiarekin erlazionaturik daude.
Honela laburbiltzen du Burke-k berak kontrajarpen hau:
«[...] los objetos sublimes son de grandes dimensiones, y los bellos,
comparativamente pequeños; la belleza debería ser lisa y pulida, lo
grande, áspero y negligente; la belleza debería evitar la línea recta aunque
desviarse de ella imperceptiblemente; lo grande en muchos casos ama la
línea recta, y cuando se desvía de ésta a menudo hace una fuerte
desviación; la belleza debería ser ligera y delicada, lo grande debería ser
sólido e incluso macizo.» (Burke 1987, 94).26
25

Iluntasuna dela-eta, badirudi "sublime" deitzen den osagai izugarri hau, S. Freud-ek
alemanez "Unheimliche" deitzen duenarekin (gaztelaniazko itzulpenean "siniestro"
esaten zaionarekin) erlaziona daitekeela. Izan ere, Freud-ek kalifikazio hori erabili zuen
E.T.A. Hoffmann-en ipuin bat (Der Sandmann) aztertzerakoan (1979, erabilitako
argitarapenean). Freud-en azalpenaren arabera, begiek sinbologia sexuala izatean,
itsumena (Hoffmann-en ipuinari siniestrotasuna ematen dion osagaia) kastrazio antzeko
zerbait izango litzateke. Gogora bedi, bestaldetik, Hoffmann-en ipuin honek asko duela
istorio gotikotik, non ez den literatura gotiko peto-petoa.
Honen ildotik, Burke-ren liburuaren gaztelerazko itzulpenaren hitzaurrean hauxe dio
Menene Gras Balaguer-ek, argitarapenaren arduradunak:
«[...] no por tal motivo disminuye el interés y la curiosidad que puede
inspirar Burke en la actualidad, por la incorporación de lo sublime -que
también recibe los nombres de lo siniestro y horrendo con el transcurso
del tiempo- en el ámbito general de la belleza.» (Gras Balaguer 1987,
xxvii; letra etzana neurea da).
Hizkuntza desberdinen arteko itzulpenak tartean egon arren, esaldi batean bilduta
agertzen zaigu Burke, Lovecraft eta Freud lotzen dituen haria.
26

Burke dela-eta, liburu desberdinetan hari buruz ematen den informazioaren gainean
ohar batzuk egitea komenigarria izan daiteke. Gras Balaguer-en hitzaurrean 1727-1795
urteak ematen dira politikari honen jaiotza eta heriotza datatzat (Gras Balaguer 1987,
xi). Jon Juaristik, bere aldetik, hurrengo atal batean aipatuko den Sacra némesis-en
adierazten du Burke-k estetikari buruzko ideia hauek azaltzen dituen liburua 1790.ean
argitaratu zela, egilea hogeita zortzi urte zituela (Juaristi 1999, 40). Juaristik ematen
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Honelako nobeletan agertzen den paisaiari dagokionez, bestaldetik, Giovanni
Batista Piranesi-k (1720-1778) egiten dituen marrazkien eragina azpimarratzen du
Rafael Argullol-ek La atracción del abismo izeneko saiakeran (Argullol 1987). Izan ere,
Piranesi-k pintatutako "Camere Sepolcrali" eta, batez ere, "Carceri d'invenzione"
izeneko grabatu sailean, nobela gotikoetan ikusiko diren eszenarioen antzekoak topatzen
ditugu, hondakinak eta labirintoak nobela gotikoen iruditerian oinarrizko osagaiak
baitira. Aipatutako lehenengoa ("Camere Sepolcrali") dela-eta, hauxe diosku saiogile
kataluniarrak:
«En las "Camere Sepolcrali", la angustia de la destrucción se hace
totalmente explícita: los visitantes, anonadados por el espectáculo del
submundo, reciben la violenta impresión de las "cárceles del tiempo".
Cuando Piranesi graba estos gigantescos columbarium se haya ya muy
cerca de escenificar el "teatro de la muerte" romántico. No es casual la
influencia de estos escenarios en el Vathek de William Beckford y en el
Castillo de Otranto de Horace Walpole.» (Argullol 1987, 27-28).
Hondakinen

presentzia

erabateko

hau

guztiz

esanguratsua

da

erromantizismoaren atarian (guztiz erromantikoa ez bada) dagoen pentsamendu
baterako, erakusten baitute gizakiek mendeetan zehar irauteko egin dituzten obrarik
sendoenak ere denboraren iragatearen aurrean desegiten direla.
«Lo que caracteriza y unifica la sensibilidad romántica ante las obras del
pasado es la conciencia -y subconsciencia- de la grandeza y caducidad
que entrañaron.» (Argullol 1987, 31).
Aspaldiko garaiak gogora ekartzen dituzten hondakinak, beraz, denbora
igarotzeak sortzen duen hondamendiaren sinbolo ditugu, baina, txanponaren beste

duen data hau errata bat baino ezin daitekeela izan uste dut. Datekin sortutako nahasketa
hau argitu nahirik, C.B. Macpherson-en Burke izeneko saiakera kontsultatu dut. Egile
honek bi urtez atzeratzen du Burke-ren bizitza ("Burke vivió de 1729 a 1797",
-Macpherson 1984, 13-). Eta sublimeaz eta edertasunaz aritzen den saiakera dela-eta,
lehenengo argitarapena 1757.ekoa eta bigarrena 1759.ekoa izan zirela azaltzen du
(Macpherson 1984, 26).
Datu kontu hauek ez dute garrantzi handirik, baina zehaztu ezean, paradoxa batera
hel daiteke, Burke-ren liburuaren eragina, liburua idatzi baino lehenago gertatzen dela
bailirudike.
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aldean hondamendiaren beraren gainditzea bailegoen, hondakinak berak dira denbora
gainditzea lortzen duten bakarrak. Gizakien lanik sendoenak, denbora gaindituko
badute, hondakin bihurtu behar dira, hondakin moduan irautea lortuko baitute.
Hondakinen ondoan labirintoen presentzia ere esanguratsua da nobela gotikoan.
"Carceri d'invenzione" izeneko grabatu saila burutzean, Piranesi-k gizaki modernoaren
barne paisaia irudikatu nahi omen zuen (Argullol 1987, 34), amesgaizto batetik aterata
diruditen labirinto itxurako kartzela horien bidez, inondik inora ez doazen eskailera eta
pasabide absurdoz beterik baitaude.27
«El paisaje interior piranesiano es la pesadilla del hombre escindido.»
(Argullol 1987, 37).
Hondakin eta labirinto hauez gainera, gaua dugu nobela gotikoaren eszenario
osoa izateko falta dugun hirugarren elementua. Argullol-ek esaldi hau idazten du,
adibide moduan M. Lewis, Charles Maturin, Horace Walpole eta Ann Radcliffe aipatzen
dituen bitartean, katedral batzuetako "iluntasun gotikoaz" hitz egiten duen bitartean:
«La noche romántica alberga en sí misma el sueño y ensimismamiento,
melancolía y demonismo, sensualidad y terror.» (Argullol 1987, 78).
Nobela gotikoan, ikara sortzen duten elementuen presentzia nabarmena da, eta
hondakinez, labirintoz eta gauez osatutako paisaiek eszenario aproposa osatzen dute
sentimendu hori sortzeko, bien artean (sentimenduaren eta paisaiaren artean) korrelazio
osoa dagoelarik.
Honelako planteamenduen gainean eraikitako literatura gotikoan oinarrituta
gauzatzen da nobela historikoaren garapena, eta garapen honetan, nobela gotikoak
aurkezten dituenak bezalako osagaiak ere agertuko dira, behin baino gehiagotan.

27

Bide batez esan dezadan, Piranesi-ren grabatu hauek Maturits Cornelis Escher-ek
egindako lanekin zerikusi handia dutela (Argullol 1987, 40-41)... eta Escher-ek
nolabaiteko tokia dauka euskal literaturan ere (cfr. Kortazar 2001, 52). Berriro ere
erlazioen kateak urrun garamatza.
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3. Nobela historikoaren ezaugarri orokorrak.
Hasierako garai horietan (1820. urte inguruan, eta Ivanhoe eredutzat duen
literaturan) nobela historiko gehienek antzeko ezaugarriak dituztela adierazten du Jon
Juaristik eta ezaugarri zerrendan hauexek aipatzen ditu El linaje de Aitor-en (1987a, 6267):
a) Nobela historikoan narratzaile orojakilea erabiltzen da. Narratzaile honek
Historiaren ahotsa biltzen du.
XX. mendeko nobela historikoan narratzaile orojakilearen presentzian murrizten
bada ere, honen ordez lehenengo pertsonan hitz egiten duten narratzaileak agertzeko
(bai gertaeren protagonista moduan, bai lekuko moduan), garai hartako nobeletan hauxe
da gehien agertzen dena. Etxaideren nobelak aztertzerakoan ikusiko den bezala, idazle
euskaldunak ere honelako narratzaileak erabili zituen bere nobeletan, baina ez arazorik
gabe.
b) Gertaerak testuinguru historiko konfliktibo batean gauzatzen dira gehienetan.
Gerra zibilek eta aldaketa politikoen garaiek osatu ohi dute argumentuak garatzen diren
markoa.
Ivanhoe gogoratzen badugu, gertaerak saxoien eta normandoen arteko borroken
garaian kokatzen dira, atzean ordena militarren presentzia dagoelarik. Konflikto hauen
ondorio edo irtenbide moduan ingelesen sorrera planteatzen da.
Nobela historikoetan agertzen diren politikaren inguruko egoera konfliktiboak
direla-eta, hauxe dio Tierno Galván-ek honelako eleberriez egin zuen saiakera batean
("La novela histórico-folletinesca"28 izeneko idazlanean, Idealismo y pragmatismo en el
siglo XIX español deitutako liburuan argitaratua baitzen):
28

Tierno Galván-ek gazteleraz "novela histórico-folletinesca" deitzen duen horretaz
geroxeago mintzatuko da lan honetan. Orain bakarrik esango dut ikertzaile batzuen
ustez honelako nobelak nobela historiko erromantikoaren endekatze prozesuaren azken
fasea direla (cfr. Ferreras 1976).
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«Toda novela histórico-folletinesca suele ser casi sin excepción una
descripción de la lucha por el poder político, o alrededor del poder
político.» (T. Galván 1977, 23).
Eta gerra zibilaren kontuari dagokionez, bi gauza gaineratu behar dira: batetik,
Tierno Galván-ek ere borroken artean horrelako gerra zibilak botere politikoa lortzeko
paradigma direla adierazten du; bestetik, Euskal Herriko literaturan, kasu honetan
gazteleraz idatzitako literaturan, gerra zibilen aldaera banderizoen guduak direla dirudi,
Juaristik iradokitzen duenaren arabera (Juaristi 1987a, 120-121).
Nobela historikoa krisi garaian krisia kontatzeko sortutako nobela genero
moduan aurkezten da askotan.
c) Honelako nobelek partikularismora jotzen dute.
Izan ere, eta arazo nominalista hutsa ez dela suposaturik, honetan badirudi
Juaristik esandakoa ez datorrela bat lehen A. Alonso aipatzean esan denarekin, azken
honek historia unibertsaltasunarekin lotzen baitzuen. Arazoari erdibideko irtenbide bat
eskainiz, beharbada, esan daiteke Jon Juaristik nobela historikoen barruan sartuko
lituzkeen testu asko A. Alonso-ren ustez joera arkeologikoaren adibide jatorrak izango
liratekeela.
d) Honelako nobeletan askotan erdi mailako heroia izaten da protagonista
(gazteleraz, "héroe mediocre" deitzen den heroia). Gehienetan konfliktoan dauden bi
taldeen artean bideak eraikitzen saiatzen da, gatazka leuntzeko eta gainditzeko.
Hau bat dator, lehen Gotzon Garate-eta aipatzean azaldu den ezaugarriarekin:
pertsonaia nagusiek ez dutela izan behar historiaren gorabeheretan esku handia duten
pertsonaia historiko garrantzitsuak. Edonola ere, generoak aurrera egin ahala, eta XX.
mendeko nobela historikoetan nahi adina aldiz, ikusiko dugu historiako pertsonaia
handiek ere inolako oztoporik gabe bete dezaketela honelako nobeletan protagonistaren
papera.
e) Gizarte desberdintasunak ez dira inolaz ere dudatan jartzen.
Tierno Galván-ek gizarte desberdintasun hauen frogagarri, horrelako nobeletan
egiten den aginteraren erabilera aurkezten du:
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«Las referencias sociales más claras que el imperativo introduce en el
contexto de estos relatos son: Superioridad. Autoridad. Distanciamiento.»
(T. Galván 1977, 14).
f) Berriro ere, A. Alonso-k zioena gogoratuz, honelako nobelak berreraikipen
arkeologikoz beterik daude. Deskribapen handiak eta luzeak, xehetasunez betetako
deskribapenak agertzen dira honelako nobeletan, non eraikinak, jantziak, armak,
ohiturak... azaltzen diren.
Kasu hauetan normaltzat har liteke hizkera arkaizantea erabiltzeko joera, zeren
zaila baitirudi Erdi Aroan erabiltzen zen objektu bat Erdi Aroko izenarekin ez deitzeko
joerari ihes egiteak. Bestelako kasuak daude, ordea. Hala nola aspaldiko garaiak
hizkeran bertan irudikatzea, aspaldiko garaietako hizkera berpiztuz. Esan liteke
hizkerarekin kontagaraiak iradokitzen duen urruntasuna bera lortu nahi dutela idazleek.
Gazteleraz idatzita dauden nobelen kasuan "fabla" delakotik hurbil egon daiteke hizkera
hau (T. Galván 1977, 26). W. Scott-ek ere Eskoziako dialektoaz baliatu izan zen bere
nobeletan.29
g) Elementu fantastiko gutxi omen daude honelako nobeletan. Jon Juaristik
gaineratzen duen bezala:
«[...] se tiende a racionalizar lo maravilloso, a dar explicaciones
verosímiles de los hechos sorprendentes.» (Juaristi 1987a, 64).
Eta honetan aurki dezakegu nobela historikoaren eta leienda erromantikoaren
arteko desberdintasunetako bat. Izan ere, bi dira Jon Juaristiren lanaren arabera (1987a,
67-69) leiendak dituen ezaugarririk garrantzitsuenak: kronologia zehaztugabea eta
osagai fantastiko eta efektisten presentzia. Bestetan oso antzekoak badirudite ere, bi
puntu hauetan desberdin jokatzen dute nobela historikoek eta leiendek.
29

Zilegi bekit ohartxo hau, lehen ere aipatu den ildo beretik: askotan idazle batzuk
honelako bideetan lehiatzen dira horretaz aritzea zein absurdoa izan daitekeen konturatu
gabe. Eta arazoa absurdoa dela ikusteko, gauzak muturreraino eraman besterik ez da
egin behar. Nola idatzi beharko luke R. Graves-ek, azken ondorioetaraino kontsekuentea
izateko, adibidez, gazteleraz El vellocino de oro izenarekin argitaratu zen nobela? Eta
absurdoa noraino hel daitekeen ikusgarriagoa da nobela hori gaztelerazko itzulpenean
aipatzean.
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Yon Etxaideren nobelak aztertzerakoan ikusiko da nola jokatu zuen berak
leienda batean oinarrituta nobela bat idatzi nahi izan zuenean. Edota, askotan agertzen
diren beste izen batzuk erabiltzeko, nola elezaharra eleberri bihurtu zuen.
Hauexek dira honelako nobelek aurkezten dituzten ezaugarriak Jon Juaristik
dioenaren arabera, lehenengo hurbilketa egiterakoan esandakoaren osagarri. Hauetako
batzuk inolako arazorik gabe agertzen dira Yon Etxaideren nobeletan. Beste batzuk,
beharbada, ez dira hain begi-bistakoak izaten.

4. Generoaren bilakaera: endekatze prozesu bat.
Erromantizismoaren garaian garatutako genero honen bilakaerari erreparatuta,
badirudi joera handia dagoela bilakaera horretan endekatze prozesu bat ikusteko.
Halaxe egiten du Ferreras-ek El triunfo del liberalismo y de la novela histórica
1830-1870 izeneko liburuan (1976).
Ikertzaile honek aipatutako liburuan hiru aldi bereizten ditu XIX. mendean
Espainiako nobela historikoaren bilakaeran. Hauexek dira ematen dizkien izenak eta
aldi bakoitzari dagokion gutxi gorabeherako epea:
- Jatorri erromantikoko nobela historikoak (1830-1845).
- Abenturetako nobela historikoak (1845-1855).
- Abentura historikoetako nobelak (1855-1870).
Jarraian bilakaera honetako aldi bakoitzean agertzen den nobela historikoari
buruz esaten duenaz zerbait komentatuko da.
a) Lehenengo nobelei "jatorri erromantikoko nobela historikoak" deitzen die, edo
gazteleraz, berak egiten duen moduan, "novela histórica de origen romántico".
Protagonistaren eta unibertsoaren apurketa gaindiezina da nobela hauen ezaugarri
nagusia eta normalean heroi baten inguruan eraikita daude (Ferreras 1976, 100), lehen
Gotzon Garatek nobela historikoari buruz azaltzen zituen ezaugarriak aipatzerakoan

45

agertu den bezala. Eta Gotzon Garateren hitzak eta Ferreras-enak berriro ere bat etorriz,
honelako nobeletan pertsonaia historiko garrantzitsuek (historian garrantzia izan duten
pertsonek, alegia) ez dute leku handirik, Ferreras-ek nobela mota honen eredutzat
jartzen dituen lanetan behintzat (Larra-ren El Doncel de Don Enrique el Doliente eta Gil
y Carrasco-ren El señor de Bembibre).
Honelako nobeletan xehetasun handiz deskribatu ohi dira erakinak, jantziak,
armak, baina benetako eraikipen historikoa egiten saiatu gabe. Eta askotan gehiegizko
dokumentazioaren eta historia ezaren arteko oreka gaitzean mugitzen dira. Ferreras-ek
dioenez, oreka hau honelako baliabideekin mantentzen da:
«Este difícil equilibrio, entre una documentación excesiva y un mínimo
de historia, se suele resolver de la siguiente manera: el autor escribe una
introducción histórica general, describe una sociedad en general y sin
particularizar, y después particulariza al introducir en la misma a sus
personajes que no son exactamente históricos, que no pertenecen a la
historia. Si los protagonistas son realmente históricos, el autor se cuidará
de que no sean de primer plano, preferirá la figuras subalternas y siempre
un poco oscuras a los monarcas o príncipes conocidos.» (Ferreras 1976,
107).
Honelako nobelek bidea ematen dute bertan nazioari buruzko ikuspegia
plazaratzeko. Nola ikusten dute garaian nazioa deitzen den hori?:
«Para el romántico la nación es una entidad, un espíritu que le permite,
siempre hasta cierto punto, encontrarse así mismo, y salvar la terrible
ruptura con el mundo actual.» (Ferreras 1976, 140).
Izan ere, nazioan unibertsoarekiko apurketa nolabait leunduta agertzen da,
nazioa erromantikoak beraren neurrira eta bere nahi eta desiren neurrira asmatutako
izakia baita.30
b) Lehen esan bezala, Ferreras-ek XIX. mendeko nobela historikoaren bigarren
aldiari dagozkion lanak abenturetako eleberri historikoak deitzen ditu.
30

Errealitate politiko historikoa gustukoa ez denean, idazleek beren errealitatea
eraikitzeko joera izan dezakete. Dena dela, arazoak sortzen dira idazleek egindako
eraikipen hauek errealitatearekin nahasten eta parekatzen direnean, errealitatea izango
balira bezala. Eta, berriro ere, beste ohar batean aipatutakora bueltatzen gara, azken kasu
honetan ere errealitatetzat ematen dena literatur genero baten ondorioa baita.
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Nobela hauek direla-eta, esan daiteke aurreko aldiko nobeletan ikusten zen
unibertso historikoak badirauela. Heroia, ordea, gai izango da unibertso historiko
horretan bere destinoa aurkitzeko, eta honek erromantizismotik urrunduko du.
Pertsonaia hau nobela errealistetan agertzen ziren pertsonaien antza hartuz doa polikipoliki (Ferreras 1976, 101).
Pertsonaiak errealismoarekin dituen antzekotasun hauek, bestaldetik, nobela
honen bilakaeraren beste ibilbide bat irekitzen diote generoari, zeren honelako nobeletan
ikusten baita "episodio nazional" delakoaren jatorria.
«De esta novela histórica de aventuras derivará en línea recta la novela
histórica nacional o episodio nacional, novela en la que tampoco existe
un protagonista romántico en ruptura con el mundo, pero novela en la
que existe un universo al que se juzga y hasta se materializa, con y a
través de una aguda conciencia política.» (Ferreras 1976, 177; letra
etzana egilearena da).
Bietan, beraz, abenturetako nobela historikoetan eta episodio nazionaletan,
gauza berberetsuak gertatzen dira, pertsonaiak munduarekiko duen jarrerari eta
unibertso problematizatuari dagozkienetan.
Aipamen horri egileak orrialde barrenean ohartxo bat jartzen dio; bertan esaldi
hau agertzen da:
«O de otra manera, la novela histórica de aventuras politizará o
nacionalizará la novela.» (Ferreras 1976, 177; kurtsiba egilearena da).
Nobela historikoaren eta episodio nazionalaren arteko antzekotasunak eta
desberdintasunak eztabaidatzea lan honen mugetatik kanpo gelditzen bada ere,
geroxeago zerbait gehiago aipatuko da honetaz. Orain, bakarrik esango dut, edonola ere,
episodio nazionala nobela historikoaren mugetan dagoela eta, askotan, gero emango den
definizioa onartuz gero, haietako batzuk ezin direla nobela historikotzat hartu.
Itzul gaitezen bigarren aldi honetako abenturetako nobela historikoetara.
Hauen artean, azpigenero bat, ezaugarri beretsuak dituzten nobelen multzo
berezia alegia, sortzen da: eskualdeko nobela historikoa deiturikoa. Hauetan
eskualdearen nortasun berezia aldarrikatzen da eta nahitaez politizatuta agertzen dira:
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«[...] va a surgir la novela histórica regional, cuyo universo significa ya
algo más que un simple soporte para la aventura histórica, significa ni
más ni menos, la reivindicación de cierta personalidad regional,
obligatoriamente politizada.» (Ferreras 1976, 147).
Eskualdekoa izan edo ez, neurri batean behintzat politizatuta, dudaezinak dira
nobela hauetan nazionalismoarekin agertzen diren harremanak, lehen, eleberri
historikoei ematen zaizkien zenbait ezaugarri komentatzerakoan aipatutakoa berrituz.
Garai honetako nobeletan (gogora bedi: 1845-1855) agertzen diren gaiak
ikustean hauxe dio Ferreras-ek:
«Domina, pues, y en proporciones masivas el tema español, medieval o
de los siglos de oro; confirmándose así la idea de que la novela histórica
se nutre de una visión del mundo nacionalista, o nacional si se quiere; de
una visión del mundo que posee conciencia nacional y que intenta
organizarse una memoria nacional.» (Ferreras 1976, 176).
Eta Yon Etxaidez aritzean nolabaiteko garrantzia eduki dezakeelako, Navarro
Villoslada, garaiari dagokionez bigarren aldi honetakoa bada ere, bere nobelagintzaren
ezaugarriak jatorri erromantikoko nobela historikoen antzekoak direla (Ferreras 1976,
132 eta 147) azaltzea ere komenigarria izan daiteke.
Beraz, eta laburbiltzeko, lehenengo bi nobela mota hauen artean, funtsean, eta
Ferreras-ek dioenari ohar eginez, bi desberdintasun aurki daitezke: pertsonaia
erromantizismotik urruntzen da, batez ere, bere destinoa bete dezakeen aldetik,
errealismora hurbiltzeko; eta nobela politizazio prozesu batean sarturik dago, ikuspegi
nazionalista (eskualdekoa izan edo ez) eskaintzeko.
c) Ferreras-en liburuan agertzen den hirugarren aldian abentura historikoetako
nobelak deitutakoak sartzen dira eta, garaiari dagokionez, 1855.etik 1870.era bitartean
garatzen da eleberri mota hau.
Nobela hauetan, erromantizismoarekin lot litzakeen azken ezaugarria (unibertso
erromantikoa) desagertu egiten da eta abentura baino ez da gelditzen (Ferreras 1976,
101). Abenturak marko historiko batean (gutxi gora behera, identifikagarria den
lehenaldi historiko batean) gertatzen dira, baina marko honek abenturak gauzatzeko
dekoratua baizik ez du eskaintzen.
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Lehen esan da XIX. mendeko nobela historikoan endekatze prozesua ikusi izan
dela. Aldi hau endekatze prozesuaren azken muturra izango litzateke.
Ferreras-ek endekatze prozesu hau merkaturatze eran bertan ere ikusten du.
Honelako nobelak aldika argitaratzeagatik asko popularizatu zirela adierazi ondoren,
1868.etik aurrera gertatzen denaz hauxe dio:
«Fue, ni más ni menos, una estafa moral y económica.» (Ferreras 1976,
40).
Eta Enrique Tierno Galván-ek, bestaldetik, ildo berekoak diruditen hitz hauek
jaulkitzen ditu, nahiz eta Ferreras-en hitzetan ez bezala hemen eleberrien ezaugarriez
baizik aritu ez:
«La novela histórico-folletinesca aparece por consiguiente como un
subgénero degradado [...]. Es degradación respecto de la novela histórica
y degradación respecto de la historia propiamente dicha.» (T. Galván
1977, 64-65).
Beste ikuspuntu batetik ikusita, Ferreras-ek azaldutako iritziak gogoratzen
dituzten hitz hauekin ematen du honelako eleberrien definizio antzeko bat:
«Se puede aventurar [...] que no es otra cosa más que expresión
romántica sin significado romántico.» (T. Galván 1977, 91).
Hau da, honelako nobeletan gelditzen den erromantizismo aztarna bakarra itxura
hutsa da, formula bat baino ez, baina benetako edukirik gabe:
«[...] se continúa el romanticismo como mera fórmula.» (T. Galván 1977,
91).
Ferreras-en liburuan hiru epetan azaltzen den nobela historikoaren endekatze
prozesu hau, bestaldetik, generoari berez dagokion arazoa balitz bezala azalduta
agertzen da, beste literatura batzuetan ere halako zerbait ikusi baitute ikertzaileek.
Adibide moduan, M. de las Nieves Muñiz-ek "Degeneración del modelo scottiano"
izeneko ataltxo bat eskaintzen du La novela histórica italiana izeneko ikerketa lanean,
Italiako "Risorggimento"-ko nobela historiko batzuk aztertzean (Muñiz 1980, 133).
Izan ere, nobela hauetan (abentura historikoetako eleberriak, Ferreras-en
izendapenarekin; eleberri historiko-folletineskoak, T. Galván-en hitzetan) abentura
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erromantikoen antzeko istorioak kontatzen dira, baina erromantizismoak inplikatzen
dituen pertsonaiak eta unibertsoak desagertuta. Hauxe izan liteke Ferreras-en eta T.
Galván-en iritzien sintesi antzeko bat.
Bestaldetik, T. Galván-ek ematen du honelako nobelen zenbait ezaugarriren
zerrendatxo bat, irakurleak honelako nobelak irakurtzean konbentzituta geratu behar
zireneko ideiak aipatuz. Sei dira guztira aipatzen diren ezaugarriak eta aipua pixka bat
luzea den arren, uste dut merezi duela hona ia osorik aldatzea:
«a) Entre los humildes la lealtad, el arrojo son un procedimiento para
ganarse la admiración, el respeto e incluso la camaradería de la clase
dominante.
»b) El linaje, vinculado a la continuidad del poder familiar a través de
generaciones, es un requisito importante para protagonizar el poder social
y político.
»c) Las relaciones afectivas, esencialmente el amor en cuanto atracción
sexual sublimada, suelen prevalecer, aunque no triunfen en un final feliz,
sobre los intereses materiales rompiendo, ocasionalmente, el principio de
una clase cuya superioridad se admite.
»d) El dinero es instrumento del mal antes que del bien [...].
»e) La clase dominante tiene las condiciones que caracterizan a la
aristocracia, no a la burguesía [...].
»f) La situaciones extremas extraordinarias o inverosímiles, son
patrimonio de la clase dominante y el pueblo debe, por conveniencia y
buen sentido, huir de ellas.» (T. Galván 1977, 31).
Badirudi ezaugarri guztiek leku berberera jotzen dutela: honelako nobela
historikoetan gizarte mailak eta desberdintasunak ez dira inolaz ere dudatan jartzen,
ordena "natural" baten adierazgarri baino ez baitira; eta nobela hauek ideia honetaz
konbentzitu behar zituzten irakurleak.

5. Hitz pare bat "episodio nacional" delakoaz.
Nobela historiko tradizionalaren endekatzearekin batera, honekin erlazionatuta
dagoen beste genero honen garapena agertzen da, Espainian episodio nazionala
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deritzana. Genero honek tesi honen gaiarekin zeharka baizik zerikusirik ez badu ere,
lerro batzuk bederen eskainiko dizkiot hemen.
Goian aipatu den bezala, Ferreras-en ustez (Ferreras 1976, 177), nobela mota
hau zuzen sortzen da nobela historikoaren bilakaeran bigarren multzoa osatzen duten
nobeletatik, hau da, abenturetako nobela historikoetatik. Eta esan liteke 1870.etik
aurrera nobela historiko tradizionalaren lekukoa hartzen duela. Izan ere, esanguratsua da
Ferreras-ek ikertzen dituen nobelen azken data-muga eta Gogorza Fletcher-en
ikerketaren hasiera data31 berbera izatea, 1870. urtea hain zuzen.
Edonola ere, aipatu berri ditudan bi ikertzaileak ez datoz bat honelako eleberrien
izaera aztertzerakoan.
Gogorza-k honela definitzen du episodio nazionala:
«Spanish literature in the nineteenth and twentieth centuries has
developed a new genre, the episodio nacional, or the historical novel of
recent past, of which two types may be discerned: (1) the novel of a
recent historical period prior to the writer's experience and (2) the novel
of historical events contemporary with the writer's own lifetime.»
(Gogorza 1974, 1).
Beraz, Gogorzaren arabera genero berria definitzen duen elementua honelako
nobeletan kontatzen diren gertakarien garaia da, hauek episodio nazional batean "recent
past"-ekoak izan behar dute-eta. Galdera, jakina, berehala planteatzen zaio irakurleari:
Zer da "recent past" hori? Zein momentutan hasten da iragana "recent past" izaten?32
Jarraian egiten duen zehaztapenak pentsarazten dit idazleak berak galdera
berbera zuela buruan hori idazterakoan. Bi aukera planteatzen dira hor: Gertagaraia
idazlearen esperientzia baino lehenagokoa da, edota gertagaraia eta idazlearen bizitza
31

Madeleine de Gogorza Fletcher-en lanak (1974) The Spanish Historical Novel
1870-1970 du izenburua. Izenburuaren azpian hauxe agertzen da: «A study of Ten
Spanish novelists, and their treatement of the "episodio nacional"». Argi dago, beraz,
izenburu eta data horien azpian zer aztertu nahi duen.
32

Italiako nobela historikoan ere Espainiarako literaturan episodio nazionalak
errepresentatzen duenaren antzeko fenomenoa eman da, XIX. mendearen bukaera aldean
nobelak historia hurbilaz arduratzen hasi baitira (Muñiz 1980, 136 eta h.).
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garaikideak33 dira.
Lehenengoak ez du beste nobela historikoetatik bereizteko irizpiderik ematen.
Bigarrenak bai, ordea, kontatzen diren gertakariak idazleak bere esperientzia
zuzenetik jaso baititzake, aurreko kasuan ezinezkoa izango zena. Hau da: bigarren kasu
honetan norberaren esperientziaren oroimenak gaia eskain dezake; bestean, beste era
batez jasotzen da gaia. Hitz horietan, ia nahi gabe historiaren eta gizakiaren oroimenaren
arteko desberdintasuna planteatzen da.
Gauzak honela, ba al dago desberdintasunik nobela historiko "tradizional"aren
eta episodio nazionalaren artean?
Gogorza-ren ustez, gaian bakarrik bereizten dira honelako nobelak:
«I distinguish the episodio nacional from the historical novel of the
distant past (the traditional historical novel) only on the basis of subject
matter. There is noteworthy difference in form between the two genres as
such. They differ only in content, that is, in the nature of the historical
subject matter itself.» (Gogorza 1974, 2).
Kontuan har bedi nobela historikoan historia edukia dela, edo García Gual-ek
dioen moduan:
«En lo que nosotros llamamos "novela histórica", lo histórico no es
forma, sino contenido.» (García Gual 1995, 30).
Eta iritzi berbera adierazten du Carlos Mata-k, zeren estrukturalki nobela
historikoek ez baitute ezaugarri berezirik:
«Lo que hace histórica a una novela es una cuestión de contenido, tema o
argumento.» (Mata 1995, 20).
Ildo beretik doaz Domínguez Caparrós-en hitz hauek, testuaren eta gaiaren
aldetiko ezaugarriak bereizten dituelarik:
«Por lo referente al texto, la novela histórica no se diferencia de otras
33

Tesi honekin zerikusiarekin ez daukan gauzatxo bat aipatuko dut jarraian. Beti
harritu nau gaztelerazko "contemporáneo" hitza euskaraz jartzean beti "garaikide"
agertzeak. Hau da: "historia contemporánea" itzultzean, "historia garaikidea" jartzea.
"Garaikide" hitzak zerbaitekiko edo norbaitekiko erreferentzia bat planteatzen duela
dirudi eta erreferentzia hori agertu ezean, hitza ulertezina zait.
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clases de novela en su estructura; sí lo hace temáticamente, puesto que se
trata de la demostración artística de la vida del pasado.» (Domínguez
Caparrós 2000, 34-35).34
Beraz, edukien arabera definitzen den genero batean edukian bertan aldaketa bat
baldin badago, nahikoa aldaketa handia dagoela dirudi.
Ferreras-ek, bere aldetik, bi generoak zeharo desberdinak direla pentsatzen du.
«Sin embargo, y a pesar de las íntimas conexiones entre novela histórica
y novela histórica nacional, las considero radicalmente diferentes.»
(Ferreras 1976, 72; hitz hauetan agertzen den "novela histórica nacional"
delako hori episodio nazionala baino ez da).
Juaristik (Jonek) edukietan ere ikusten du aldaketa:
«[...] los escenarios y temas medievales son sustituidos por otros de la
historia próxima, de la historia española del siglo XIX.» (Juaristi 1987a,
212).
Juaristik zehaztasun gehiago jartzen dio hurbileko historiaren kontzeptu
mugagabeari, XIX. mendea baita kontatzen direnen gertagaraia. Eta puntu honetan, ezin
da ahaztu zein erreferentzia puntutik idazten duen, XIX. mendearen bukaerako
literaturaz ari baita.
Edukietan ematen den aldaketa horrek funtsezko aldaketak dakartza:
«[...] el traslado de la acción a una época reciente trae consigo una
sensible modificación del género.» (Juaristi 1987a, 213).
Izan ere, nobela hauek errealismoarekin erlazionatuta daude; nobela historiko
tradizionalak, ordea, erromantizismoarekin erlazionatuta zeuden, ohiko ikuspuntuaren
arabera.
Juaristik honelako nobelei egozten dien beste ezaugarri bat didaktismoa da, tesi
politiko zehatz bat hedatzeko tresnak baitira (Juaristi 1987a, 214). Edonola ere:
«No quiere ello decir, claro está, que las novelas románticas fuesen
políticamente virginales, pero ofrecían al autor y al público un margen
mucho más amplio para evadirse de los problemas del presente.» (Juaristi
1987a, 214).
34

Eta K. Spang-ek dioena ere gogora daiteke: "[nobela historikoetan] Los recursos
mismos no son distintos de los que utiliza la novela no histórica" (Spang 1995, 95).
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Gauzak honela, berriro goian aipatu denera itzuliko naiz. Nire ustez, gertagaraia
hurbila edo urruna izateak ez du, berez, edukien aldetik esan nahi dut, garrantzirik.
Baina gertagaraia hurbila edo urruna izateak idazleak erabili behar duen informazioaz
eta honen aurrean izango duen jarreraz eragina dauka, eta honek, informazioa era
desberdin batzuetan erabiltzeak, bai, eragina izan dezake kontatzen denaren gainean
plazaratzen den iritzian. Izan ere, guztiz desberdina baita informazioa norberaren
esperientzatik hartzea edo historiografiak mediatizatua jasotzea. Modernitatearen krisiak
begi-bistan jarri dizkigu lehen erdi ezkutatuta zeuden honelako arazoak. Norberaren
esperientziak, partziala bada ere, norberarena izateko balioa du, eta alde horretatik, inork
ez du horretan dudarik jartzen, norberaren esperientziaz aritzean erabiltzen diren
denetariko iragazkiak kontuan hartuz gero. Historiaren (historiografiak historikotzat
ematen duenaren) aurrean, ordea, askotan honelako iragazkiak ez dira funtzionatzen,
historia egiazkotzat hartu izan baita. Modernitatearen krisiak, hurrengo orrialdeetan
ikusiko den bezala, plazaratu ditu uste hauek planteatzen dituzten ezkutuko arazoak.
Historia bera, eragiten duten faktore historikoen menpean dagoelarik,
eztabaidagai dugu.

6. Nobela historikoa XX. mendean zehar.
XX. mendeko nobela historikoari dagokionez, genero honi buruz hitz egitean
agertzen diren kontraesanak erarik nabarmenean plazaratuta ikusten ditugu.
Alde batetik, generoa askotan zerbait zaharra bezala aurkeztu izan da, XIX.
mendeko literaturari legokiokeen zerbait balitz bezala eta, beraz, XX. menderako
desagertu behar izan balitz bezala. Baina XX. mendean nobela historikoak egon
badaude (edonork begi-bistan daukanaren konstatazioa baino ez da hau).
Beraz, XX. mendean egon behar ez zen genero baten adibidetzat har ditzakegun
nobelak aurkitzen baditugu, planteamendu tradizionalen jarraitzaileak izango dira. Iritzi
honen ildotik hauxe dio Pérez Bowie-k:

54

«El relato histórico llega, así, hasta nuestros días vinculado a los
procedimientos narrativos más tradicionales y habiendo resultado
aparentemente ileso de los embates que han conmocionado a la novela
durante el presente siglo [= XX. mendea]» (Pérez Bowie 1996, 337).
Pérez Bowie-ren hitz hauek oso zabalduta dagoen iritzia laburbiltzen dute. Eta
generoak XX. mendean eskaini dituen emaitza asko kontuan hartuz gero, ondorio
horretara iristea askotan taxuzkoa dela dirudi.
Edonola ere, zerbait zaharkitua balitz bezala aurkeztu arren, ezin jar daiteke
dudatan honelako nobelek XX. mendean ere arrakasta handia izaten jarraitzen dutela.
Nobela asko eta asko argitaratzen dira, argitaletxeek honelako literaturari eskainitako
bildumak plazaratzen dituzte, irakurle ugari honelako testuetara hurbiltzen dira... Baina
gehienetan, mendearen azken laurdenera arte behintzat, ez dute kritikaren aldetik
oihartzun handirik izan (García Gual 1995, 211 eta 258).
Beraz, merkatuan arrakasta izateko sortuta dirudien genero bat balitz bezala
aurkezten da nobela historikoa, askotan "best-seller" deitutako fenomenotik hurbil:
«[...] es conveniente subrayar el carácter mayoritariamente comercial de
este tipo de novela, su gran difusión, y la posibilidad de convertirse en
telenovela o serie de televisión de gran audiencia.» (Leguen 2000, 58).
Eta,

bestaldetik,

honelako

literaturarenganako

zaletasuna

askotan

biografienganako zaletasunarekin erlazionatuta egoten da:
«El gusto por la novela histórica o novela que recoge acontecimientos
reales relacionados con la historia coincide con otro gusto muy similar
con las biografías.» (Leguen 2000, 58).
García Gual-ek, antzinako munduaz aritzen diren nobelen arrakasta azaltzeko
(bide batez, antzinako munduaz aritzen diren nobelei ez ezik, nobela historiko guztiei
ere egoki dakizkieke iritzi hauek), hitz hauek erabiltzen ditu:
«Sin duda queda funcionando la nostalgia y el deseo de evasión.
Enajenado, segmentado, mecánico, unidimensional, el presente
desarraigado y sin horizontes despejados incita a mirar hacia atrás. No
sólo para explicarnos algunas cosas, y encontrar paralelos o reflejos,
sino también para cambiar de aires.» (García Gual 1995, 260; letra
etzana neurea da).
Aipamen honetan azpimarratu dudan esaldiak argitzen du zeintzuk izan
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daitezkeen irakurleak halako nobela historikoak irakurtzean bila ditzakeenak, eta,
ondorioz, halako nobelak irakurtzera bultza dezaketen akuiluak:
a) Irakurleak gauza batzuen azalpena aurkitu ahal du honelako nobeletan. Era
desberdinetako azalpenak izan daitezke baina, adibide bakarra ematearren, honelako
nobela historikoetan oraingo munduan gertatzen denaren kausaren bila abia daiteke
irakurlea.
b) Kausarekin batera, historian gaurko munduan gertatzen denaren paralelismoa
aurki dezake, historiari, bere betiko balioak ("magistra vitae") emanez. Zeren ohiko
iritziak dioen moduan, historia ezagutzen ez duena historia errepikatzera kondenatuta
dago. Fatalismo handiz, nobela historikoan honelako zigorraren froga ikus dezakegu.
Baina honen funtsean dagoen ideiak (gizakia ez da aldatu, horrexegatik historian beti
antzeko gauzak gertatzen dira) historia ere eredugarri bihur dezake, honelako zerbait
adierazi nahi baligu bezala: oraingo gertaeren antzekoen aurrean hauxe egin zuten
antzinakoek.
c) Hirugarrenez, orainalditik (irakurlearen errealitatetik) ihes egiteko ("para
cambiar de aires") hurbil daiteke irakurle bat nobela historiko batera, bai inguruko
errealitatearen zama jasanezina delako, bai, besterik gabe, exotismoaren lilura bilatzen
duelako.
Hiru planteamendu hauek nobela historikoan agertzen diren historiaren aurreko
hiru jarreraren adibide izan daitezke: historia, kausa bezala; historia, eredu bezala; eta
historia, ihesbide bezala.
Ildo beretik doaz Montero-ren eta Herrero-ren hitzak. Aspaldiko garaiez aritzen
diren nobelak direla-eta, testu hauetan irakurleak honelako osagaiak aurki ditzake
(Montero, Herrero 1994, 191):35
- Bere iragana aurkitu ahal du haietan;
- Orainaldiko errealitatetik urruntzeko aukera;
35

Azken iritzi biak Gómez Redondo-rengandik hartuta omen daude.
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- Gaurko munduan kontraesankorrak diruditen aspektuak ulertzeko parada.
Edonola, badirudi normalean errealitatean aurkitzen ez dutenaren bila eta
askotan errealitatearen aurreko jarrera ezkor baten ondorioz hurbiltzen direla idazleak
eta irakurleak honelako gaietara:
«El desinterés, el agotamiento y la insatisfacción de lo real como tema
literario hacen al autor acudir a la historia, en la que puede quedarse o
bien desde ella puede volver al presente para comprenderlo mejor.»
(Montero, Herrero 1994, 256-257).
Antzeko planteamenduak azaltzen ditu Carlos Mata-k. Nobela historikoak
idazteko motibazioen artean hauexek aipatzen ditu (Mata 1995, 37-38):
- Lehenaldiak eman behar dituen irakaspenak;
- Balio eta sentimendu unibertsalak;
- Ihesaldia.36
Eta zerrendarekin bukatzeko, eta dagoeneko irakurleen ikuspuntutik, abentura
exotikoen lilura gaineratzen du Mata-k.
Edonola ere, eta Pérez Bowie-ren hitzak gorabehera, García Gual-en ustez
nobela historikoa egiteko eredu batzuk agortuta daude gaur egun eta, honen ondorioz,
nobela historikoak egiteko bestelako molde berriak bilatzen dira:37
«[...] existe un cierto agotamiento de la novela histórica realista y
arqueológica, que ya ha aprovechado y gastado sus impulsos.» (García
Gual 1995, 213).
Beraz, lehen hurbilketa batean nobela historikoa planteamendu tradizionalekin
lotuta dagoela dirudien arren, honek ez du esan nahi, besterik gabe, horretan gelditu
denik. Idazleak beren generoaren neurriko bide berriak (nobela historikorako berriak
diren bideak,38 nahi bada) bilatzen saiatu dira:
36

Nik "ihesaldia" deitu dudan hau honelaxe agertzen da Mata-ren hitzetan: "refugio
artificial en la rememoración de épocas remotas" (Mata 1995, 38). Lehenaldian
babeslekua bilatzea konnotazio ezkorrez aurkezten du, beraz.
37

Nahiz eta, ondo begiratuta, bien arteko iritzietan kontraesanik egon ez.

38

Agian Virgina Woolf-en Orlando-ri nobela historikoaren izena eman balitzaio,
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«La renovación del género viene, en mi opinión, no ya en los contenidos
(pues [...] se siguen reiterando temas y motivos ya tratados), sino de los
enfoques narrativos, menos guiados por el realismo, menos lastrados por
la ideología, menos atentos a la modernidad de los antiguos.» (García
Gual 1995, 214).39
Planteamendu narratibo desberdinak eta bestelako estilo motak (García Gual
1995, 215) dira honelako nobelek izango dituzten aldaketa nagusiak XX. mendean.
Bestaldetik, exotismoaren erakarpena eta, lehen esan bezala, orainalditik ihes
egitea, historiak erakusten dituen mundu urrunetara barneratzeko arrazoiak ere izan
daitezke. Testu hauen zama ideologikoa moteldu da, ordea:
«El exotismo, la invitación a la evasión del presente, y muy raramente la
nostalgia del pasado, siguen siendo acicates en la recreación de esos
escenarios antiguos, pero ha disminuido mucho el didactismo, tanto
implícito como explicito, en esas narraciones.» (García Gual 1995, 215).
Aipatutako liburu honen beste toki batean honela azpimarratzen du García Gualek XIX. eta XX. mendeen arteko aldea, nobela historikoaren gaiaren inguruan:
«La polémica ideológica se difumina, el aspecto didáctico y arqueológico
es menos explícito, la vinculación -o el paralelismo- entre el pasado y
presente resulta mucho más vaga, y hay una mayor ironía respecto del
conocimiento real de los hechos históricos, así como hallamos una mayor
libertad formal en los relatos.» (García Gual 1995, 237).
Ikus daitekeenez, lehen esandakoari bi ezaugarri berri gaineratzen dizkio hemen
García Gual-ek:
a) Gertaera historikoak benetan jakin daitezkeen ala ez eztabaidagai bihurtzen
da. Ezaugarri hau XX. mendearen azken urteetan nabarmendu da, modernitatearen
krisiaren eskutik, eta geroxeago itzuliko naiz gai honetara. Badirudi aspaldiko polemika
zaharra berrituta gertatu dela mendearen bukaeran, nobela historikoan gertaera
historikoen eta fikziozko osagaien elkarketa nola gauzatzen den ikustean.
b) Bigarren ezaugarria aipatu baino ez du egiten. Zertan datza kontakizunen

arazo guztia argiago ikusiko litzateke.
39

Gogora bedi hitz hauek, berez, antzinako munduaz aritzen diren nobelei buruz
esaten dituela García Gual-ek. Baina, genero osora zabal daitezke.
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askatasun formal handiagoa? Modernitatearen krisiaren eskutik datozen aldaketak alde
batera utzita,40 kontakizunen askatasun handiago hau argumentuak aurkezteko mota
desberdinetan ikus daiteke batez ere, hau da, narratzailearen izaerarekin zerikusia duten
narrazio osagaietan.
Gogora dezagun XIX. mendeko nobela historiko tradizionalean narratzailea
gehienetan istorioa hirugarren pertsonan kontatzen zuen narratzaile orojakilea izaten
zela, askotan Norman Friedman-en sailkapenaren arabera euskaraz "orojakintza
editoriala"41 dei litekeenarekin erlazionatua; eta narratzaile honek idazlearenekin
identifikagarriak ziren iritziak plazaratzean narratzailearen eta egilearen artean zenbait
momentutan nolabaiteko identifikazioa sor zitekeela.
XX. mendeko nobela historikoetan bestelako narratzaileak erabiltzen dira nobela
historikoak gauzatzeko, zeren oso maiz kontakizuna aurrera eramateko lehenengo
pertsona narratiboa erabiltzen duten nobelak aurkitzen baitira. Honetan bi aukera topa
ditzake irakurleak: narratzailea bere kontakizunaren protagonista izan daiteke edota
beste pertsonaia batek egiten dituenen lekukoa izan daiteke.
Lehenengo kasuan autobiografia faltsuaren kasuan egongo ginateke (García Gual
1996, 57 eta 58): Pertsonaia batek bere esperientzia kontatzen du, eta pertsonaia
historiko garrantzitsua bada, honek aukera ematen dio historiografiak ezin uki ditzakeen
kontuen berri emateko, pertsonaia historikoaren bizitza pribatuaren gorabeherak,
historian islatuta geratu diren ekintzen motibazio ezkutuak, egin dituenen justifikazioak,
bere barne munduaren isla...
Era honetako autobiografia faltsuak dira Bobes Naves-en ustez emakumeen
nobela historikoan gehien nabarmentzen den eredua (Bobes 1996, 43) (gogora bedi,
adibidez, gure artean euskaraz ere ezaguna den Marguerite Yourcenar-en Hadrianoren

40

Linda Hutcheon-ek aipatzen duen "metafikzio historiografikoa" delakoaz ari naiz,
adibidez.
41

Gazteleraz "omnisciencia editorial". Gai honetaz: Sullà 1996, 80 eta h.
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oroitzapenak). Dena dela, emakumeen nobela historikoaren ezaugarritzat ez ezik, XX.
mendeko nobela historiko osoaren ezaugarritzat ere har daiteke eredu hau, R. Graves-ek
Claudio enperadoreari buruz idatzitako nobela ezagunek, adibidez, erakusten duten
bezala.
Argumentua aurkezteko kasu berezi bat lehenengo pertsonan hitz egiten duten
narratzaile desberdinak dituzten gutunen bidezko nobelena izango litzateke (García
Gual 1995, 249). Nobelak egiteko aspaldiko teknika hau42 berrituta agertzen da XX.
mendean, aukera ona ematen baitu perspektiba desberdinak eta ironia aurkezteko,
narratzaileen eta narratarioen arteko jokoen bidez.
Autobiografia faltsuaren eta gutunen bidezko nobelaren ereduen nahasketak ere
aurki daitezke, adibidez, gazteleraz Juliano el Apóstata izenburuarekin argitaratu den
Gore Vidal-en nobela, non Juliano-ren autobiografia faltsuaz gain, Prisko-ren eta
Libanio-ren arteko zenbait gutunen berri ere ematen baita, autobiografiaren gainean
iruzkinak eginez, askotan autobiografian esaten dena gezurtatuz. Honetan, beraz,
narratzaileen eta narratarioen arteko jokoei ironiaz beteriko barne-intertestualitatea
gaineratu behar zaie, historiak berak kontatzen duena eztabaidagai bihurtuta.
Montero-ren eta Herrero-ren ustez, narratzailearen izaerarekin43 zerikusia duten
gaia aurkezteko era desberdin hauek eragina dute nobelak izan dezakeen
sinesgarritasunaren gainean (Montero, Herrero 1994, 28-29).
Azken urteetan era berriko nobela historikoa aurkitu ahal da. Seymour Mentonek bi nobela historiko motaren artean bereizten du, tradizionala (XIX. nobelaren
ondorioa izan daitekeena) eta era berrikoa, Hego Amerikako nobelaren berrikuntzaren
ondoriotzat ematen duena (Barchino-k aipatua: 1996, 150). Era berriko nobela historiko
42

Honela eginda dago XVIII. mendeko Choderlos de Laclos-en Harreman
arriskutsuak, berriro ere euskaraz irakur dezakegun liburu bat besterik ez aipatzeagatik.
43

Hauek bi narratzaile mota aipatzen dituzte: hirugarren pertsonako narratzaile
orojakile eta "objektiboa"; eta memoriak, autobiografiak edo honelakoak irudikatuz,
lehenengo pertsonan aritzen dena.
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hau ezaugarri hauetaz dago hornituta, Menton-en iritziz:
«[...] distorsión consciente de la historia con exageraciones y
anacronismos, la ficcionalización de personajes históricos, la abundancia
de comentarios metaliterarios sobre el proceso mismo de escritura, la cita
intertextual y, por último, la aplicación de conceptos bajtinianos como lo
dialógico, lo carnavalesco, lo paródico y la heteroglosia.» (Barchino
1996, 150).
Honelako ezaugarriek ez dute, dena dela, generoa XX. mendean deskribatzen;
mende bukaerako aldaketak (modernitatearen krisia) nabarmentzen dira honelako
ezaugarriak dituzten nobelekin.
Nobela historikoetan erabiltzen diren gaiak direla-eta, García Gual-ek honelako
tipologia eskaintzen du (García Gual 1995, 217 eta h.):
- Nobela mitologikoak
- Biografia nobeleskoak
- Horizonte historiko handiko kontakizunak
- Amodio eta abenturetako nobelak
- Intrigazko kontakizunak
Aipatzen dituen gaiak irakurtzean kontuan har bedi, berriro ere, García Gual-en
lana antzinako historiaz aritzen diren nobelak azaltzeko eginda dagoela. Beraz, noiz edo
noiz zuzenketaren bat egin beharko litzaioke zerrenda horri bestelako nobela
historikoekin erabiltzeko (adibidez, nobela mitologikoari dagokionak nekez izan dezake
tokirik bestelako garaiak kontatzen dituen nobela historikoan). Ikusten denez, denetako
aukerak eskaintzen ditu generoak, intrigazko nobelak barne. Izan ere, ezin da ahaztu
askotan nobela historikoetan, batez ere kontsumoko literaturan kokaturik daudenean,
aurkitu ahal ditugula polizia eta espioi nobelak gogora ekartzen dituzten argumentuak,
Philip Marlowe-ren aitzindari bat Egipto zaharrean edota Erroma klasikoan bizi izan
balitz bezala.44
44

Marco Didio Falco, adibidez, honela deskribatzen dute El oro de Poseidón, L.
Davis-en nobelaren kontrazalean: "espía Vespasiano e investigador privado a sus horas",
García Gual-ek aipatzen duen moduan (García Gual 1995, 233); eta pixka bat geroxeago
hauxe gaineratzen du García Gual-ek:
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Guztiz malgua da genero hau edonolako argumentua garatzeko. Malgutasun
honen ondorioa honela labur daiteke, mende bukaerako emaitzak kontuan hartua:
«[...] la novela histórica de los últimos treinta años se ha convertido más
en un género marco, receptor de temáticas diversas, que en un modelo de
análisis del pasado.» (Querol Sanz 1996, 370).
XX. mendean zehar genero honetan teknikak (narratzaileen erabilera,
argumentuak aurkezteko erak) eta gaiak (edozein gai erabil daiteke honelako nobeletan)
zabalduz joan diren neurrian, ideologian edo honekin zerikusia izan dezaketen jarreretan
ere aldaketak gertatu dira.
Alor honetan, eta salbuespenak salbuespen, García Gual-ek XX. mendeko
nobela historikoen ezaugarritzat ematen du, behin baino gehiagotan, ideologiaren
garrantziaren moteltzea, dagoeneko aipatu den bezala:
«También resulta notable cómo la ideología, que fue un motivo
importante en los comienzos del género y en algunas de las obras más
importantes del siglo pasado [= XIX. mendea] ahora queda al margen. O
aparece muy diluida.» (García Gual 1996, 61).
Salbuespenak badaude, baina ikusmolde zaharkitu baten adibideak iruditzen
zaizkio García Gual-i. Adibidez, Merezhkovski-k idatzitako trilogia batean (gazteleraz
Cristo o Anticristo izenburuarekin agertu baitzen) agertzen den kontrajarpen
ideologikoaz hauxe dio:
«[...] es un enfrentamiento ideológico entre el paganismo y cristianismo
especialmente violento en tres momentos de la Historia, que pertenece
más a la visión del siglo XIX que a nuestro tiempo.» (García Gual 1996,
61).
Gure artean ere jentilen eta kristauen artean gauzatzen diren honelako
kontrajarpenen adibide batzuk aurki ditzakegu XIX. mendeko literaturan. Domingo

«Roma es como Chicago o Brooklin y el Bronx juntos, y los líos tan
intrincados y apremiantes como en los relatos de Hammet, Chandler [...].
Falta el whisky, los coches y las metralletas, pero Didio Falco se mueve
ágil entre togas, y tiene una lengua muy suelta.» (García Gual 1995, 234).
Neure aldetik bakarrik gaineratuko dut pertsonaia honi Philipus Marlouus deitzea
baino ez zaiola falta (deklina bedi bigarrenaren arabera).
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Agirreren Auñemendiko Lorea-n euskaraz eta Navarro Villosladaren Amaia o los vascos
en el siglo VIII-n erdaraz, adibidez, halako konflikto baten aztarnak ikus ditzakegu. XX.
mendeko literaturan ere halako kasuren batekin ere aurkitzen gara; Yon Etxaidek ere
konflikto hau aipatzen zuen bere azken nobelan, Eneko Agerroa izenekoan, ikuspuntua
aldatu bazuen ere.
Ideologiaren

moteltzearekin

batera

honelako

nobelek

izaten

zuten

didaktismorako joera ere leundu egin da.45
Ideologiaren agerpenaren moteltze honekin ere erlaziona daiteke Talens Vivasen hitz hauek azaltzen duten egoera, kasu honetan Yourcenar-en Hadrianoren
oroitzapenak liburuaz hitz egitean, iritzi hau ematen baitu:
«[...] el conflicto de fuerzas antagónicas, que siempre ha sido una de las
señas de identidad de la novela histórica, brilla por su ausencia.» (Talens
Vivas 1996, 403).
Lehen aipatu den moduan, XIX. mendeko nobela historikoek gehienetan boterea
lortzeko elkarren aurka aritzen ziren bi talderen arteko borrokak kontatzen zituzten. Eta
dialektikotzat ere defini litekeen bi talde hauen kontrajarpenaren erdian pertsonaia
berezi bat sortzen zen, bien arteko bakeak lortzen saiatzen zen protagonista. Helburua
lortzeko, gehienetan erdibidea aukeratzen zuen heroi honek.46
XX. mendeko nobela historikoetan ikusmolde eta jarreren aldaketak ikusten dira.
Hasteko, egileek historiaren aurrean jarrera eszeptiko bat aurkezten dute (García Gual
45

Hemen, edonola ere, baten batek honelako objekzio bat plantea lezake: Zuzen
azaldutako ideologia ez agertzeak esan nahi du ideologiarik gabekoak direla honelako
lanak? Izan ere, bereiztu behar dira bi gauza. Alde batetik, nobeletan ideologiaz egiten
diren azalpen zuzenak ditugu, nobela ia-ia ideologia zabaltzeko propaganda bihurtzen
dutenak. Baina, bestaldetik, azaltzen ez den (baina egon badagoen) ideologia dago,
edonoren edozein idazlanetan, konturatu gabe ere, aurki daitekeena. Eta bukatzeko,
ideologia ez azaltzea bera ideologia baten aztarna izan daitekeela esan dezake baten
batek. Hemen zuzen eta nahita azaldutako ideologiaz aritu naiz, batez ere.
46

Pertsonaia dela-eta, arestion aipatu den Talens Vivas-ek honelako hitz hauek
erabiltzen ditu: "héroe buscado siempre en la medianía"; eta planteatzen zitzaion
konfliktoaren aurrean, "el héroe tenía que decantarse, frecuentemente eligiendo el
camino de enmedio [sic]" (Talens Vivas 1996, 405).
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1996, 60), non ez den guztiz pesimista:
«Las novelas reflejan no sólo el mundo antiguo sino también el momento
en que se escribe, y probablemente estos escritores del siglo XX son
mucho más pesimistas que los del siglo pasado" (García Gual 1990, 85).
XX. mendearen ezaugarria litzateke, beraz, munduaren eta historiaren aurreko
jarrera ezkor hau. Esan liteke jarrera ezkor hau aurkezten duten idazleengan honelako
planteamendu bat dagoela: historia gizakiek egiten duten zerbait izan beharrean, beraz
gizakien neurrian eta arabera egindakoa, historia gizakiek pairatzen duten zerbait da, oso
ondo ulertzen ez den zerbait, ondorio kaltegarriak izaten dituen zerbait. Gizakien
kontroletik kanpo dagoen zerbait, alegia.47
Pesimismo honek euskal literaturan bide luzea egin duela dirudi, Arturo
Campión-engan ere horren aztarnak aurkitzen baitira, salbuespen moduan agertu arren:
«No obstante, el exaltado patriotismo navarro, así como una nota
pesimista y agria, distinguen a Campión del resto de sus coterráneos.»
(Juaristi 1987a, 192).
Baina eszeptizismo eta pesimismo hauek, mendearen azken urteetan historiaren
aurreko jarrera ironikora lerratu izan dira, lehen aipatutakoa berriro hona ekarriz (García
Gual 1995, 237). Alde honetatik Barchino-k, Singler-en ideiak jasota, hauxe dio:
«[...] uno de los componentes fundamentales de la nueva novela es el
distanciamiento irónico como método de aproximación a los hechos y
personajes del pasado» (Barchino, 1996, 150).
Izan ere, modernitatearen krisiarekin batera historiaren erlatibizazioa etorri
zaigu. "Magistra vitae" izateari utzi dio, zeren historian ez baitago irakaspenik
aurkitzerik. Antzerkigileez hitz eginez eta 1970.etik aurrera gertatu dena azalduz,
honelakoak irakur ditzakegu Fernández Escalona-ren hitzetan:
«El dramaturgo no busca ya pautas de comportamiento ni modelos
47

Frantziako nobela historikoaz hitz egitean, antzeko jarrera gogora ekartzen duten
hitz hauek esaten ditu B. Leguen-ek:
«Al franquear el umbral del nuevo siglo, y al cruzar la primera y luego la
segunda Guerra Mundial, los intelectuales franceses entran en la era de la
incertidumbre.» (Leguen 2000, 56).
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morales: no hay ninguna lección que extraer de la historia.» (Fernández
Escalona 1996, 203).
Postmodernitatean48 pentsamendu ahistorikoa baita nagusi, pentsamendu
historikotik eta utopikotik iragan ondoren, Habermas-en ideiak gogoratuz (Férnandez
Escalona 1996, 209).
Eta iritzi hauek Spang-ek (1995, 74) azaltzen duenarekin erlaziona daitezkeela
uste dudanez, honen terminologia erabiliz, historiaren kontzepzio teleologikoa nagusi
den egoera batetik49 historiaren kontzepzio kontingentea azpimarratzen den egoera
batera pasatu dela esan daiteke.
Historiari buruzko kontzepzio teleologikoa dela-eta, honelaxe definitzen du
Spang-ek:
«Concibe el tiempo como un todo definitivo e inmutable, como un
bloque que evoluciona hacia una meta.» (Spang 1995, 74).
Nire ustez, argi dago planteamendu honen eta pentsamendu utopikoaren arteko
paralelismoa.
Bigarren kasuan (planteamendu kontigentearen eta pentsamendu ahistorikoaren
arteko erlazioa) paralelismoa ilunago izan daitekeen arren, neuri behintzat, erlazioak
badaudela iruditzen zait.
Izan ere, hau da historiaren planteamendu kontingentea Spang-en hitzetan:
«[...] acumulación de acontecimientos inconexos y arbitrarios; y si tiene
coherencia y sentido es porque el historiador se la otorga.» (Spang 1995,
74).
Beraz, historiadoreak narrazio koherente bat planteatzen du gertakarien artean
hariak bilatuz.
Bestaldetik, tesi honen ildo nagusiarekin zeharka baizik erlazionatuta ez dagoen
gai honetaz, argigarriak izan daitezke Kahler-en iritziak eta hitzak, El significado de la
48

Nik "modernitatearen krisia" nahiago.

49

Hiru kontzepzio desberdin bereizten baititu historian: teleologikoa, ziklikoa eta
kontingentea.
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historia liburutik hartuak. Planteamendu teleologiko horretan, utopia bat (zein ere baita
utopia hori) historiaren helburutzat aldarrikatzen duen horretan judaismoaren eragina
azpimarratzen du eta honela labur liteke eragin hori:
«Se ha fijado una meta para la humanidad; se introduce un futuro, el
futuro, como factor decisivo en el destino del hombre. La historia asume
el significado como propósito.» (Kahler 1989, 51; letra etzana egilearena
da).
Etorkizuna ere historiaren beste osagai bat da planteamendu honen arabera,
gehienetan, ikuspuntu mugatu eta sinplista baten bidez egin ohi denaren iruntzitara,
historia gizakien lehenaldira mugatzen baita (cfr. Kahler 1989, 31).
Judaismoaren eskutik sortu zen joera hori. Orain historiaren helburuetan,
utopietan oinarritzen diren planteamenduak krisian daude, bai utopia hil ondorengo
beste mundu batean jartzen dutenak, bai bertoko errealitatean mundu utopiko batean
historiaren helmuga jartzen dutenak.
«El éxtasis en el más allá y el milenio aquí abajo no son más que adornos
de la muerte. La finalidad ha terminado.» (Kahler 1989, 196).
Kahler-en hitz eszeptiko hauek utopietan sinestea heriotza nolabait engainatzeko
amarruak direla nabarmentzen dute.50

7. Historia eta fikzioa nobela historikoan: modernitatearen krisia.
Historiaren gaineko planteamendu aldaketa hauek eragina izan dute, dudarik
gabe, azken urteetako nobela historikoaren argipean azaltzen zaizkigun arazoen
berformulazioan, historiaren eta fikzioaren arteko polemika zaharra berriro agertu baita,
beste jantzi batez agertu ere. Eta honekin tesiaren mugan jartzen garen arren
(modernitatearen krisiak ezin izan du eraginik izan Yon Etxaideren nobela historikoan),
gai honi ekingo diot hurrengo orrialdeetan, nobela historikoaren gaia ahalik eta
koherentzia handienarekin azaltzeko asmoz eta edozein nobela historikoren ikuspegia
50

Erabiltzen dudan argitarapena 1989.ekoa bada ere, komenigarria da Kahler-en lana
1964.ean argitaratu zela ingelesez gogoratzea.
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argi dezakeelakoan.
Modernitatearen krisiarekin XIX. mendean nobela historikoak jasan zuen
eztabaidaren oinarrian zegoen planteamendua berriturik agertzen da, arestion esan
bezala.
Nobela

historikoa

erdibidean

dagoen

zerbait

izatean,

planteamendu

aristotelikoan lekurik ez zuen zerbait izatean, berezko ezintasun bat ikusi zuten
Manzoni51 bezalako idazleek XIX. mendean historia eta fikzioa elkartzen zituen genero
baten garapenean. Orain ere, historiaren eta fikzioaren arteko harremanak aurkezten dira
genero honen azalpen teorikoan funtsezko gaiak bezala. Alde honetatik Romera
Castillo, Gutiérrez Carbajo eta García-Page-ren zuzendaritzapean argitaratu den
liburuan (La novela histórica a finales del siglo XX, 1996) agertzen diren artikulu asko
(eta orrialde hauetan maiz aipatzen ditudanak) harreman horren ardatzaren inguruan
gauzaturik daude. Eta berdin esan daiteke Navarro Salazar-en ardurapean argitaratutako
Novela histórica europea izeneko lanaz (Navarro Salazar [ed.] 2000).
Gai hau era desberdinetan planteaturik ikus dezakegu.
Lehenengo eta behin, historia (edota errealitatea) eta fikzioa zertan bereizten
diren (bereizterik badago) aztertzea badugu. Berehala, hasieran ontologikoa lirudikeen
planteamendua diskurtsoaren mailara lerratu behar da, eta historia eta fikzioa zertan
bereizten diren azaldu beharrean, diskurtso historikoa eta historikoak ez diren beste
diskurtso narratiboak, fikziozko narrazioak alegia, zertan bereizten diren ikustera igaro
behar da. Bukatzeko, nobela historikoaren barruan bi diskurtso mota hauetatik hartutako
osagaiak nola elkartzen diren azter liteke.

51

Kuriosoa da Alessandro Manzoni-ren kasua: XIX. mendean egin den nobela
historiko ederrenetako bat idatzi ondoren (I promessi sposi 1840.etik aurrera behin
betiko bertsioan argitaratua, gazteleraz irakurri dudan itzulpenean Los novios, 1984),
generoa arbuiatu zuen Del romanzo storico e, in genere, de' componimenti misti di
storia e d'invenzione izeneko hitzaldian (1850. ingurukoa, azken bertsioan). Muñizen
hitzetan: «Manzoni hará su palinodia en un escrito que demolía los presupuestos del
género.» (Muñiz 1980, 68).
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Edonola ere, nobela historikoaren gaineko eztabaida hauetan, literaturaren
aldetik planteatzen diren moduan behintzat, eztabaida puntu nagusia ez da nobela,
historia bera baizik, galdera nagusia hauxe baita: zer nolako baldintzak bete behar dira
gertaeraren bat historiaren barruan sartu ahal izateko?
Erich Kahler-en hitz hauek lagundu ahal dute arazoa azaltzen hasteko:
«Para que sean historia, los acontecimientos deben, en primer lugar, estar
relacionados unos con otros, formar una cadena, una corriente continua.
La continuidad, la coherencia, es el requisito previo, elemental, de la
historia.» (Kahler 1989, 25).
Eta aipu hau argitzera datozen hitz hauek gaineratzen ditu:
«Y no sólo de la historia sino de la más sencilla narración.» (Kahler
1989, 25).
Ildo beretik jotzen bide dute Veyne-ren hitz hauek ere, Cómo se escribe la
historia izeneko saiakeran agertuak:
«Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie.» (Veyne
1984, 29).
Eta hau adierazi eta orrialde batzuetara:
«Lo hechos no existen aisladamente en el sentido de que el tejido de la
historia es lo que llamaremos una trama, una mezcla muy humana y muy
poco "científica" de azar, de causas materiales y de fines.» (Veyne 1984,
34).
Kalher-en hitzen arabera, beraz, gertaerek52 historia osatzen dute, baina edozein
narraziok bete beharko lukeen koherentzia gordez. Argi esaten ez bada ere, interpretazio
hau berez dator: gertaerek argumentu bat osatu behar dute, edozein kontakizunek,
ipuinek, narraziok, nobelak bezala. Historiak, beraz, ez dizkigu gertaerak kontatzen,
edota zehatzago izateko, ez dizkigu gertaerak bakarrik kontatzen, gertaerak lotzen

52

Askotan zaila da honelako hitzak euskaraz ematea, beste hizkuntzetan duten
inplikazioak galtzen baitira. Elhuyar hiztegian "acontecimiento" hitzaren euskal itzulpen
moduan "gertaera", "gertakari", "jazoera" ematen dira.
Bestaldetik, Kahler-enak bezalako hitzetan gertaera zer den ez da azaltzen. Beraz,
epistemologiaren aldetik, teoriaren axiomatzat hartu behar dira gertaera delako horiek.
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dituzten hariak baizik.53 Izan ere, historia narrazio bat da, eta narrazioaren koherentzia
(narrazioaren diskurtso-koherentzia) gorde behar du.
Baina nolakoa izan behar da koherentzia hau narrazio batean? Gertaeren arteko
lotura lehenengo baldintza baita narrazio baterako, baina ez bakarra:
«Así, para constituir la más sencilla de las narraciones, son
indispensables tres factores: conexión de acontecimientos, relación de
esta conexión con algo o alguien que dé a los acontecimientos coherencia
específica y, finalmente, una mente que perciba esta coherencia y cree el
concepto que significa un significado.» (Kahler 1989, 25).
Koherentzia eta interpretazioa bilatu nahi dituen subjektu baten presentzia
nahitaezkoak dira. Gauzak horrela, historia eta diskurtso historikoa, beraz, ez dira
gorabeherarik gabe planteatzen diren gauzak.
Honetan diskurtso historikoa zedarritzen duten planteamendu ideologikoak ere
kontuan hartu behar dira, zeren diskurtso historikoa beti baitago kokatuta joera
ideologikoren baten azpian. Moreno Hernández-ek (1996, 311 eta h.) joera ideologiko
handi biren arteko aldea aurkezten du: kontserbadorea eta progresista deitzen die joera
handi horiei. Lehenengoari dagokionez, Ranke-ren formulazioa erabiltzen du diskurtso
historikoa azaltzeko, honen arabera historian gertaerak agertu behar baitira, gertaerak
besterik ez, eta gauzak benetan gertatu ziren bezalaxe. Planteamendu progresistaren
arabera, gertaerei berei baino gehiago gertaera horien ulermenari erreparatzen dio.
Geroxeago, eskuma ideologikoak aurkeztu ohi dituen zenbait planteamendu agertzen
ditu, hauek nobela historikoan eragina izan baitezakete:
«[...] algunos tópicos o ideas fijas propios de la derecha ideológica,
aunque no sean exclusivos suyos, como la creencia en una verdad
histórica que, como la religión, trasciende y justifica la licencia -pecados
de la ficción- de la novela histórica, vagamente situada entre la
53

Berriro ere zinea aipatuko dut honelako gaiek noraino eraman gaitzaketen ikusteko.
Coen anaien film batean ("El hombre que nunca estuvo allí" Espainiako zine aretoetan),
abokatu baten jarduna kontatzen da. Honek epaimahaikoei esaten die ez dietela
gertakariei erreparatu behar, hauek ez baitute izatez garrantzirik, gertakariak lotzen
dituen hariari baizik. Eta gero, malabarista bat balitz bezala eta ironia handiz jakina, hari
honek ez duela inolako zentzurik frogatzen die.
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interpretación, la reconstrucción intuitiva y la evocación.» (Moreno
Hernández 1996, 315).
Izan ere, planteamendu kontserbadorean, gertakariei begiratzen bazaie ere,
badago gertakarien gainean planteatzen den gauza garrantzitsuagorik. Edo, beste
ikuspuntutik azalduta, ideologiak mugatutako interpretazioa gertakarien maila berberean
jartzen dute.
Spang-ek ere (1995, 74 eta h.) historia egiteko54 bi modu desberdin aipatzen
ditu. Lehenengoa historiografia objetibista izango litzateke, agirietan eta dokumentuetan
oinarritzen dena. Bigarrenari, era interpretatibo eta narratiboa deritza. Ikus daitekeenez,
bestelako izenak emanda, Moreno Hernández-ek esaten duenarekiko paralelismoa
nabarmena da.
Spang-ek urrats bat gehiago ematen du, eta antzerkitik hartutako terminologia
erabiliz, bi nobela historiko mota bereizten ditu, historia egiteko modu desberdin bi
horiekin erlazionatuta: ilusionista eta antiilusionista (1995, 84 eta h.). Bi mota hauek,
bestaldetik, batez ere, XIX. mendearen bukaeran hasten dira bereizten, hain zuzen,
nobela historiko klasikoa bazterrean uzten denean (Spang 1995, 84).
Orain

arte

agertutako

bi

planteamendu

desberdin

hauetaz

esandakoa

laburbilduta, historia egiteko momentuan behin eta berriro aipatzen diren bi joera horiek
honelaxe aurkez ditzakegu lehia honetan kontrajarrita dauden bi osagai nabarmenen
arteko borroka bailitzan: gertakari historikoak vs. narrazio interpretatiboa.
Eta lehia honetan modernitatearen krisian narrazioa garaile atera dela dirudi.
Oleza Simó-k historiografiaren gorabeherak azaldu ondoren (1995, 84 eta h.), honelaxe
deskribatzen baitu egoera:
«Es la narración la que impone a los acontecimientos una coherencia
formal, que es a la vez una coherencia semántica, y lo hace por medio de
la trama.» (Oleza Simó 1995, 87).
Eta geroxeago:
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Ez nahastu lehen aipatutako historiari buruzko hiru kontzepzioekin: teleologikoa,
ziklikoa eta kontingentea.
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«La capacidad de la historia de explicar el pasado procede por tanto de su
capacidad de seleccionar y ordenar los acontecimientos desde un
determinado punto de vista, ligado inevitablemente al presente
-socializado- del historiador, y de su capacidad de ponerles un fin, en
definitiva de su capacidad de crear una trama, y un desenlace, y esa doble
capacidad es esencialmente narrativa.» (Oleza Simó 1995, 87).
Beraz, gertakariak bakarrik ez: ikuspuntu zehatz batetik gertakariak hautatu,
ordenan jarri eta amaiera eman. Hauxe da historiak egiten duena.
Eta historiak narrazio bat osatzen badu, zertan bereizten dira historia eta,
narrazioa izanik, historia ez dena, historia eta fikziozko narrazioa alegia?
Bien arteko mugak oso lausoak dira. Barthes-ek ere halaxe azaltzen zuen,
Bertrand de Muñoz-ek dioenaren arabera:
«Roland Barthes [...] hizo ver lo ilusorio que resulta la imparcialidad del
discurso histórico llamado objetivo y el querer separar de una manera
tajante historia y ficción.» (Bertrand de Muñoz 1995, 20).
Nobela historikoaren ikerketa baten ikuspuntutik, historiaren eta fikzioaren
arteko bereizketa hau Pozuelo Yvancos-ek (1996) azaltzen du era garden batean.
Ikertzaile honek agertzen duen abiapuntua arestion aipatutakoaren antzekoa da:
«La imagen ingenua de una realidad unitaria y homogénea que
contraponer a la ficción es eso, una imagen ingenua, que la teoría de la
ciencia actual ha desmontado sistemáticamente [...] Hay duda de qué
sean los hechos que cabría contraponer a las ficciones.» (Pozuelo
Yvancos 1995, 101).
Historia egiteko planteamendu kontserbadore, objetibista eta dokumentalistaren
arabera (izen guztiak batera ekarrita), gertakariak ziren historiaren objektua; beste
planteamenduan (progresista, interpretatibo eta narratiboan) gertakarien hautaketa eta
hauekin egiten den narrazioa azpimarratzen ziren. Eta orain, honen ondoriora heldu
gara: gertakariak berak jartzen dira eztabaidaren gunean.
Historia narrazioaren mailan gelditzean, narrazioak mendebaldeko kulturan duen
tokia azaldu behar da, historiaren tokia ere ikusteko. Horixe egiten du Pozuelo Yvancosek, zerbait azaltzeko narrazioaren bidea hautatzearen inplikazioak erakustean:
«[...] en la medida en que la narración no es hoy el vehículo privilegiado
de conocimiento, el fenómeno mismo de elección del cauce narrativo [...]
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actúa como marca ficcional.» (Pozuelo Yvancos 1995, 102).
Nobela historikoaren polemika zaharretan gertatzen zenaren iruntzitara (nobela
bera zen eztabaidatzen zena, historiak kontatzen zuen egiaren aurka joan baitzitekeen),
orain historia da eztabaidagai geratu dena. Silogismo bat balitz bezala agertuta, historia
narrazio baten bidez azaltzen bada, eta narrazioa gure kulturan fikziozkotzat hartzen
bada... ondorio moduan atera daiteke ez dagoela inolako arrazoirik historiaren izenpean
kontatzen dena ere fikziozkotzat ez hartzeko, historiaren eta nobelaren arteko aldea,
puntu honetan behintzat, desagertu egiten zaigularik. Horregatik saiatu izan da
gertakaririk gabeko historia eraikitzen, hau da, narratiboa ez den historia bat, eskema
orokor eta unibertsalak azaltzen dituen historia bat.
Ilustrazio-garaian hasi ziren ematen egoera honetara eramango zuenaren haziak.
Garai hartan...
«... Se había producido ya una quiebra fundamental en el campo
semántico de la cultura filosófica que separaba los discursos de verdad de
los discursos narrativos, estableciendo entre la narración y la
argumentación una oposición que no se ha dado siempre.» (Pozuela
Yvancos 1995, 103).
Eta puntu honetan gaudela, erretorika klasikoan gertatzen zena gogoratu ahal da.
Erretorika argumentazioaren teoria moduan ulertuz gero (hau da, errekurtso erretorikoestilistikoetara mugatu ezean), narrazioa argumentazioaren menpean zegoen, narrazioari
inventio barruan uzten baitzion leku bat, egin beharreko argumentazioari gaiak eta
adibideak ematen zizkion aldetik (Mortara Garavelli 1991, 76-84). Izan ere,
argumentazioa diskurtsoaren gunea baitzen (Mortara Garavelli 1991, 84).
Pozuelo-ren hitzetan:
«Que la dicotomía discurso argumentativo / discurso narrativo no era tal
en la cultura clásica es claro una vez que la narratio formaba parte del
aparato argumentativo del discurso retórico.» (Pozuelo Yvancos 1996,
104).
Edonola ere, ezin da ahaztu erretorikan besteak konbentzitzeko egiten diren
diskurtsoak baino ez direla kontuan hartzen (funtsean, diskurtso forensean oinarritzen
baita erretorika klasikoa). Bestelako diskurtsoak gehienetan alde batera uzten dira
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erretorikak eskaintzen dituen azalpenetan. Kontua, ordea, muturreraino eraman daiteke
eta ea konbentzitzeko helburuarekin eginda ez dagoen bestelako diskurtsorik ba ote
dagoen edo ez galde daiteke, argumentazioa / narrazioa dikotomia deuseztatuz. Ea,
funtsean, diskurtso guztiak ez ote diren argumentatiboak, Quintín Racionero-ren
paragrafo honen azken esaldietan egiten den bezala:
«Esto es, sin duda, lo fundamental: la retórica filosófica es un valladar
contra el peligro de una retórica puesta al servicio del dominio; pero no
sobrepasa, de todos modos, el ámbito y los límites de la retórica misma,
de la tékhne de la persuasión. Este es el sentido, pues, en que la retórica
constituye para Aristóteles, un órganon de la filosofía práctica, en cuanto
que ésta se aplica a un espacio ontológico que es el fundado por la
comunicación humana. Claro que esto quiere decir que Aristóteles no ha
concebido otra forma de comunicación que la persuasión. Y, en realidad,
¿la hay?» (Racionero 1990, 133).
Nolanahi ere, mendebaldeko kulturan argumentazioa / narrazioa orokorrean
onartzen den dikotomia da. Adibide moduan, diskurtsoaren teoriaren ikerlan klasiko bat
aipatzeagatik, Van Dijk-ek idatzitako La ciencia del texto (1989, erabilitako
argitarapenean) gogora daiteke. Bertan aipatzen dira testu osoan zehar zabaltzen diren
superestruktura nagusi bi: superestruktura argumentatiboak eta superestruktura
narratiboak.55
Aurrera jarraituz: gertakarien egia (gure kasuan egia historikoa), beraz, ez da
existitzeko probabilitateen arabera neurtzen. Honen ordez, konbentzio narratiboaren
arabera aztertzen da egia hori, diskurtso historikoari dagokion konbentzio narratiboaren
arabera hartzen baitu gertakari batek egiaren izaera (Pozuelo Yvancos 1996, 104).
Egia-errealitatea-historia, alde batetik, eta, bestetik, fikzioa-asmatua kontrajarri
ondoren, desberdintasunak diskurtsoaren mailakoak baizik ezin direla izan ikusi
ondoren, diskurtso historikoaren eta nobela-diskurtsoaren artean agertzen diren aldeak
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Eta hemen jarraitzen den argumentazioa bide honetatik aurrera eramanez gero,
testu-tipologien kontura helduko ginateke, diskurtsoaren teorian aurkezten den moduan.
Gaur eguneko testu moten sailkapen gehienen oinarrian dagoen tipologia gogoratuz,
Werlich-ena hain zuzen (1976), bost testu mota bereizten dira: deskribapena, narrazioa,
azalpena, argumentazioa, agindua.
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nabarmendu behar dira, paraleloan planteatzen diren arazoak baitira.
Baina honetan abiapuntua eta helmuga leku berberean aurkitzeko arriskuan aurki
gaitezke,

bi

diskurtsoen arteko desberdintasuna berriro ere egia / fikzioa

desberdintasunaren arabera ikusten badugu.56
Askotan, diskurtso historikoaren arabera, arazorik ez balego bezala, benetako
errealitatea (gertatutakoa) eta diskurtsoan kontatzen den errealitatea parekatzen dira,
bien arteko korrelazioa besterik gabe planteatuz. Ikuspegi honen arabera, errealitatea
kontatzeko erabiltzen den hizkuntzak ez du inolako oztoporik sortzen benetan
gertatutako errealitatea islatzeko. Gullón-en hitz hauek azaltzen dute planteamendua:
«Esto naturalmente implica que se concibe la escritura de la historia
como algo aproblemático, que el lenguaje transparenta la realidad, es un
cristal que refleja la superficie del mundo, sin efectuar ninguna
distorsión. O dicho en otras palabras, que hay una realidad de verdad que
apenas difiere de la realidad representada, literal.» (Gullón 1996, 67).
Baina hau ez da honela gertatzen. Historia, eta, beraz, diskurtso historikoa,
zerbait problematikoa da, historia eta diskurtso historikoaren artean bereizterik ez
dagoen aldetik. Izan ere, diskurtsoak berak determinatzen baitu zer den historia,
geroxeago azken hau (historia, alegia) zerbait objektiboa izango balitz bezala
eskaintzeko.
Domínguez Caparrós-ek honela azaltzen du prozesu hau:
«El hecho se constituye, no como realidad objetiva, sino por la
intervención del lenguaje, y luego se piensa que el lenguaje se refiere a
este mismo hecho, que sería la copia lingüística de una existencia
extratextual que llamamos lo real. La historia, mejor, el discurso
histórico es elaboración imaginaria del mismo tipo que el discurso
realista, en el que el esquema semántico suprime el significado (de
naturaleza lingüística) y pone en relación directa significante y referente
(este confundido con el significado).» (Domínguez Caparrós 2000, 32).
Eta berdintsu agertzen da Ángeles de la Concha-ren azalpenean:
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Darío Villanueva-k (1994, xi), adibidez, adierazten du nobelaren hastapenetan
nobelaren eta historiografiaren artean ez zegoela desberdintasunik, desberdintasun
bakarra fikzioaren eta egiaren artean zegoen aldea baitzen.
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«[...] el lenguaje no es ese medio transparente que nos permite un acceso
inmediato y una reproducción veraz de un realidad externa, sino que él
mismo constituye esa realidad cuya representación está mediatizada por
categorías social e históricamente construidas como género, raza y clase,
por citar sólo unas cuantas fundamentales.» (De la Concha 2000, 79-80).
Historia eta fikzioa zertan bereizten diren galdetu beharrean, diskurtso historikoa
eta nobela-diskurtsoa zerk bereizten dituen ikusi behar da, beraz.
Gullón-ek bereizketa hau errekurtso erretorikoen erabileran ikusten du
lehenengoz:
«La principal diferencia entre una y otra [nobela eta historia], fuera del
apoyo de lo real, vista desde la novela es la posibilidad de emplear todos
los recursos retóricos a su disposición, lo que es imposible en el discurso
histórico.» (Gullón 1996, 69).
Nobelan, honi dagozkion errekurtso erretorikoak erabiltzen dira, diskurtso
historikoan ezin erabil daitezkeen errekurtsoak. Baina, jarrai dezagun oztopoak jartzen,
dena oztopo dirudien ibilbide honetan, zer gertatzen da diskurtso historikoan nobelan
erabiltzen diren errekurtso berberak erabiltzen badira? Posiblea al da horrelakorik?
Nire ustez, alor honetan eman daitekeen erantzunik zentzuzkoenetako bat
(koherentea baita oso) G. Genette-k Ficción y dicción-en eskaintzen duena da, "Relato
ficcional, relato factual" izeneko atalean (Genette 1993, 53-76).
Atal honetan, Genette-k narrazio diskurtsoan agertzen diren zenbait osagai
azaltzen ditu izenburuan aipatzen diren bi kontakizun mota horien artean
desberdintasunik ba ote dagoen ikusteko. Ordena, abiadura eta maiztasuna azaltzean ez
du inolako desberdintasunik ikusten bi kontakizun moten artean. Moduari dagokionez,
badirudi (hasiera batean behintzat, Genette-k azpimarratzen duen moduan -1993, 63-)
hemen lehenengo desberdintasun handia agertzen dela, fikziozko kontakizunetan baizik
ezin baikara zuzen sartu pertsonaien subjektibitatean eta kontzientzian.
Edonola ere, ahotsean aurkitzen du Genette-k benetako desberdintasuna. Egilea /
pertsonaia / narratzailea osagaien artean ematen diren erlazioak eta identifikazioak
aztertuta, fikziozko eta benazko kontakizunen arteko desberdintasuna egilearen eta
narratzailearen

artean

egin

daitekeen

identifikazioaren
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araberakoa

da.

Biak

identifikatzen badira, benazko kontakizun baten aurrean gaude:
«Me parece que su identidad rigurosa (A = N)57, en la medida en que
podamos establecerla, define el relato factual.» (Genette 1992, 65).
Alderantziz gertatuz gero, fikziozko kontakizun baten aurrean egongo ginateke:
Eta honekin pragmatikaren mugetan aurkitzen gara. Narratzailearen eta egilearen
arteko identifikazioak eta parekatzeak, ondorioz, egileak kontatzen duenaren egiarekiko
jarrera determinatzen du. Identifikazio hori ematen ez bada, egileak ez du benetakotzat
ematen kontatzen duena. Identifikazioa gertatuz gero, egilea kontatzen duenaren egiaren
arduradun da.58
Beraz, Gullón-en terminologia erabiliz, historiaren funtzio komunikatiboa eta
fikzioaren funtzio performatiboa bereiztu behar dira (Gullón 1996, 71). Eta fikzioaren
arazoa nobela historikora lerratuz, honelaxe laburbiltzen du historia eta nobela
historikoaren arteko desberdintasuna:
«La diferencia entre la novela histórica y la historia no reside en el
carácter de los hechos contados ni en la narración, sino en la
configuración que se le conceden en el discurso, tanto a los hechos como
al propio discurso.» (Gullón 1996, 71).
Historian (diskurtso historikoan) egileak kontatzen duenaren egia asumitzen
baitu, eta diskurtsoa, beraz, diskurtsotik kanpokoaren erreferentzia zuzena balitz bezala
eskaintzen zaio irakurleari. Nobelan kontatzen denaren egia edo gezurra planteatu ere
egiten ez den gauza bat da. Historian egileak baieztapenak egin nahi ditu; nobelan
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A = "autor"; N = "narrador".

58

Edonola ere, egileak kontatzen duenaren egia asumitzen badu ere, horrek ez du esan
nahi egia hori diskurtsotik kanpoan dagoenik, den eta jarrerarik objetibistena hartu
arren. A. de la Concha-k, Barthes-en ideiak azaltzerakoan hauxe idazten du:
«Ciertamente el historiador puede fingirse ausente de su discurso
suprimiendo del texto los signos que reenvían al emisor del mensaje
histórico, oculto tras la organización del relato. Pero esta pretendida
objetividad de la narrativa lo más que puede hacer es crear la impresión
de realismo mediante la apariencia de un acceso directo al referente. En
definitiva no es sino una ilusión referencial ya que el escritor lo que hace
es pretender que permite al referente hablar por sí mismo.» (De la
Concha 2000, 80).
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egileak baieztapenak egiten dituela irudikatu nahi du. Egilearen nahiarekin egiten dugu
topo, hau da, egilearen asmoa zein den jakin behar da aldez aurretik, bi diskurtsoen
arteko desberdintasuna argi gera dadin. Edota Searle-ren pragmatikatik hartutako
terminologia erabiliz:59
«El criterio que permite distinguir si un texto es o no una ficción es la
intención ilocucionaria (o no ilocucionaria) de su autor, pues no hay
ninguna propiedad sintáctica o semántica, que identifique a un texto
como Ficción.» (Oleza Simó 1996, 91).
Egilearen

asmoak

testuaren

aurrean

irakurleak

hartzen

duen

jarrera

determinatuko du. Irakurleari testu bat egiazkotzat ematen bazaio eta egileak kontatzen
duenaren egiaren erantzuletzat aurkezten badu bere burua, halakoxe irakurketa egingo
du irakurleak. Ostera ere, testua fikziozkotzat aurkezten bazaio eta egileak kontatzen
duenaren ardura berarekin identifikatzerik ez dagoen narratzaile bati uzten badio,
irakurleak ere fikziozkotzat hartuko du aurkezten zaiona. Genette-k dioen moduan:
«Lo que cuenta en este caso es el estatuto oficial del texto y su horizonte
de lectura.» (Genette 1992, 55).
Ideia hauen argira ulertzen da Veyne-k dioen hau, historia eta nobela
parekatzean:
«Los historiadores relatan acontecimientos verdaderos cuyo actor es el
hombre; la historia es una novela verdadera.» (Veyne 1984, 10).
Jakina, idazlea ere maltzurra izan daiteke eta irakurleak dituen aurreiritziekin
jolas dezake, Max Aub-ek Jusep Torres Campalans izeneko liburuan egin zuen bezala,
Jesús Peris Llorca-k kontatzen duenaren arabera (Peris Llorca 1996).60
59

Cfr. John Searle-ren Actos de habla, batez ere, hirugarren atala: "La estructura de
los actos ilocucionarios" (1990, 62-80).
60

Liburu honetan benetako biografia batean erabiliko litzatekeen ohiko aparatu
kritikoa erabiliz, asmatutako pertsonaia baten bizitza kontatu zuen Aub-ek,
irakurlearengan errealitatearen itxura eskainiz.
Honelako zerbait gertatu zen Bernardo Atxagak idatzi zuenean Camilo Lizardiren
gutuna: baten batek benetako eskutitz baten transkribapentzat hartu zuen testu hori.
Zinean ere halako esperimentuak egin dira noizean behin. Orson Wells-i, adibidez,
asko gustatzen zitzaion ikuslearengan aurreiritzi batzuk sortzea gero errealitatearen
itxura horrekin jolasteko. "The Fake" izeneko filma horren lekuko da.
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Laburbilduta, egilearen asmoa eta testuari zentzua ematen dion irakurlearen
jarrera dira fikziozko testu bat fikziozkoa ez den testu batetik (nobela historikoa,
historiari buruzko testu liburu batetik) bereizten dutenak.61 Nobela historikoa, beraz,
idazlearen eta irakurlearen arteko paktu berezi baten arabera karakterizatzen da
(Domínguez Caparrós 2000, 33).
Nobela historikoan egileek bietatik (errealitatetik eta fikziotik) hartzen dituzte
osagaiak. Izaera bikoitza du beraz. Baina diskurtso historikoak ere izaera bikoitza du,
gertakarien narrazioa egiaren asmoarekin eskaintzen den aldetik. Eta bi aurpegiko
testuek

zerbait

erakusten

badigute,

hauxe

da:

muga

zehatzak,

erabateko

desberdintasunak, planteamendu diairetikoak62 guztiz eztabaidagarriak direla, hain
zuzen ere, honelako jarrerak defenditzen dituztenek nahi luketenaren kontrara.
Nobela historikoaren izaera bikoitza zerbait lotsagarri izango balitz bezala estali
nahi izan da. Orain, ordea, nabarmendu egiten da izaera hori, izaera bikoitz,
zehaztugabe horretan bertan nobela historikoaren balio handienetako bat aurki
baitezakegu, gure kulturan gertatzen diren zenbait gauza argiago ikusten laguntzen
baitigute.
Eta gaia tesi honetara bertara ekarrita, zer gertatuko litzateke Yon Etxaide tesi hau
egiten ari naizen honen asmazioa izango balitz? Galdera hau itxuraz bakarrik da
zentzugabea, beste testuinguru batean egiazkoa bailirudike.
Eta alderantziz ere, egiazkotzat hartzen diren gertakariak konta daitezke, nobelari
dagozkion errekurtsoen bidez, historia nobelatuaren kasuan edota Truman Capote-k
Odol hotzean nobela famatuan egin zuen bezala, hor contradictio in terminis dirudien
"fikziorik gabeko nobela" egin nahi baitzuen. Alde honetatik, gogora bitez aipatu berri
diren Veyne-ren hitzak (1984, 10).
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Baita ere Gutiérrez Carbajo-ren hitz hauetan:
«[...] lo que diferencia un texto histórico de carácter ficcional de otro no
ficcional está determinado fundamentalmente por la intencionalidad del
autor, pero también por el proceso de donación de sentido que le imprime
el receptor.» (Gutiérrez Carbajo 1996, 261).
Ildo bereko azalpena ematen du Domínguez Caparrós-ek ere (Domínguez Caparrós
2000, 27-30).
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Cfr. G. Durand-en Las estructuras antropológicas de lo imaginario (1982, 149 eta

h.).
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Brian McHale-k nobela historikoaren izaera bikoitzaren aurrean agertzen diren
jarrera desberdinak azaltzen ditu, nobela historiko tradizionalaren eta postmodernoaren
artean bereizketa eginez:63
Nobela historiko tradizionalean fikziozkoaren eta egiazkoaren arteko lotura
estaltzen saiatzen da; helburu honetarako, honelako prozedurak erabiltzen dira:
- fikzioa, historiak erakusten dituen alde ilunetan bakarrik sartzea;
- anakronismo kulturalak ahal den neurrian saihestea;
- fikziozko mundua, egiazko munduarekin konpatiblea egitea, osagai
fantastikoak alde batera utziz.
Honen arabera nobela historiko tradizionalean fikziozko osagaia historiaren
menpean erabiltzeko joera nabarmena da, Montero eta Herrero-k adierazten duten
ildotik:
«[...] aunque con distintos grados de interrelación se tiende a una ficción
subordinada a la historia.» (Montero, Herrero 1994, 41).
Nobela historiko postmodernoan, ordea, bestelako hiru estrategia hauek
erabiltzen dira, McHale-ren ustez:
- historia ofiziala gezurtatzen duen historia apokrifoa kontatzea;
- anakronismoei edukitzen zaien beldurra alde batera uzten da eta idazleek ez
dute inolako arazorik anakronismoak era nabarmen batean erabiltzeko;
- historikoa eta fantastikoa nahastu egiten dira.
Linda Hutcheon-ek, bestaldetik, metafikzio historiografikoaz hitz egiten du.64
Honekin historiografiak aurkezten dituen arazoak nobelaren bidez nabarmendu nahi
dira. Izan ere, benetan gertatu denaz esperientzia zuzenik ezin izan dugularik, gertatu
den horretatik gelditu zaizkigun testu-arrastoei eutsi behar diegu. Eta honetarako
narrazio- eta intertestualitate-estrategiak beharrezkoak dira. Honen ondorioz, metafikzio
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Niall Binns-ek aipatzen duenaren arabera (Binns 1996, 160).
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Berriro ere, Binns-ek kontatzen duenari jarraituz (Binns 1996, 160-161).
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historiografikoan egiazkoaren eta fikziozkoaren arteko aldea ez da agertzen, muga bera
desagertu baita.
Eta puntu honetan gaudelarik, ezin dugu ahaztu Kate Hamburger-en
planteamendua. Honen ustez, nobela historikoan ez dago beste edozein nobelatatik
bereizten duen ezer. Honelaxe laburtzen du Oleza Simó-k Hamburger-en iritzia:
«Las fechas y los lugaren históricos que aparecen en toda novela
histórica, el uso mismo del pretérito épico, carecen de valor referencial,
son puros artificios o convenciones de un género que, considerado en su
conjunto, no se diferencia en nada de cualquier otra novela.» (Oleza
Simó 1996, 89).
Iritzi honen arabera, nobela historikoan ez dago historiarekin identifika
daitekeen gauzarik, nobela batean egotean historiak bere izaera galtzen baitu, beste
edozein nobela bezalako produktu bat sortuz.
Nobela historikoak erakusten digu lehenaldia berreraikitzeko egiten den
ahaleginak lehenaldia berrasmatzea dakarrela berez (Oleza Simó 1996, 94). Ezinezkoa
baita lehenaldia kontatzea, kontatzerakoan lehenaldi hori asmatuz joan gabe, lehenaldia
gizakien neurriari, lehenaldi hori kontatzen duen subjektuaren neurriari egokitu gabe.
Nahi bada, Historia (singularrean eta letra larriz) jakin beharrean, historiak
(pluralean eta letra txikiz) kontatzea besterik ez dagokigu. Eta azken hau (historiak
kontatzea) eta nobela historikoak egiten duena ez daude elkarrengandik hain urrun.

8. Nobela historikoaren definizioaren saio bat.
Heldu da berriro ere nobela historikoaren definizioak planteatzen digun
tautologiari eusteko garaia, orain tautologian zer argitu ahal den ikusteko asmoz.
Ikusi den moduan, nobela historikoa fikziozko osagaiarekin batera osagai
historikoa duen nobela dela esan dezakegu definizio moduan, historiatik eta fikziotik,
bietatik zerbait duen nobela. Bi osagai hauen arteko konbinazio mota eta maila
desberdinak ager daitezke nobela historikoetan.
Carlos Mata-k eskaintzen duen definizio zabal hau lehenengo hurbilketa izan
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daiteke, gero emango den definizioaren arabera, nobela historikoak eskaintzen dituen
posibilitateetako bat besterik ez bada ere:
«Sitúan su acción (ficticia, inventada) en un pasado (real, histórico) más
o menos lejano [...] Debe reconstruir, o al menos intentar reconstruir, la
época en que se sitúa la acción.» (Mata 1995, 16)
Marko historiko batean sartutako fikziotzat har dezakegu nobela historikoa,
García Gual-ek ere egiten duen moduan ("[...] ficción implantada en un marco histórico"
-García Gual 1995, 14-).
Beste batzuek nobela historikoan agertzen den osagai historikoa atzeko oihala
dela diote:
«En su aspecto más popular, la novela histórica toma prestado a la
historia los personajes y los hechos que le sirven de telón de fondo a unas
aventuras; y alrededor de esta base dada históricamente, la fantasía del
autor crea tramas a su gusto.» (Bertrand de Muñoz 1996, 19).
Bestetan, gertakari historikoen eta fikziozkoen arteko elkarketaz hitz egiten da,
osagai historikoa markoa edo atzeko oihala baino zerbait gehiago dela (edo izan
daitekeela) adieraziz:
«Esta obra [Miguel Otero Silva-ren Lope de Aguirre. Príncipe de la
libertad-ez ari da] se inscribe con todo derecho en lo que hemos dado en
llamar novela histórica. Se narran hechos que tuvieron lugar y que
fueron registrados por los historiadores y, así mismo, se nos presentan
acontecimientos y situaciones totalmente ficticias que tienen como
objetivo llenar los vacíos de la historia y hacer literatura.» (Andreu
Milani 1996, 144; letra etzana neurea da).
Azken definizio honek aukera ematen digu nobela historikoaz aritzean askotan
konturatu gabe onartzen diren iritziak nabarmentzeko: "se narran hechos que tuvieron
lugar y que fueron registrados por los historiadores" diosku, baina esaldi honek dagoen
moduan inplikatzen dituen ondorioak aztertu behar dira. Demagun, esaldi honen
arabera, gertatzea eta historiadoreek jasotzea bi gauza desberdin balira bezala
planteatzen zaigula. Jolas dezagun pixka bat, esaldiari aldaketa batzuk eginez, jolas
honekin ikusiko baita argi zer den nobela historikoan agertzen den osagai historikoa:
1. "Se narran hechos que tuvieron lugar y que NO fueron registrados por los
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historiadores".
2. "Se narran hechos que NO tuvieron lugar y que SÍ fueron registrados por los
historiadores".
3. "Se narran hechos que NO tuvieron lugar y que NO fueron registrados por los
historiadores".
Lehenengo aldaketaren ondorioz sortzen zaigun esaldia inplikatzen du historia
egon daitekeela inork kontatzen ez badu ere. Baina historia narrazio bat denez, nola
egon daiteke kontatzen ez den kondairarik? Lehenengo esaldia kontraesankorra da, aldi
berean, gauza bat eta bere kontrakoa baieztatzen baititu: gertakariak kontatzen dira,
baina, aldi berean, ez dira kontatzen.
Bigarren esaldiak esaten diguna da historiagileak gezurtiak direla, definizioz
ezinezkoa den gauza bat ("gertatu" ez diren "gertakariak"; berriro ere, tautologiak
laguntzera datoz) kontatzen baitigute eta gainera horren jakitun dira. Momentu batean
historiagileak informazio okerra erabil dezake, baina informazio okerra erabiltzen badu
ere, kontatzen duenaren egia onartzen du. Historiagileak, nahita iruzurrik egiten ez badu
(eta hau eginez gero, ez litzateke historiagilea izango), eskaintzen duena definizioz
egiazkoa izan behar delako. Hemen ere, kontraesankorra den esaldi bat agertzen zaigu
berriro, historiadoreak, gezurra egia izango balitz bezala kontatuko bailuke, esaldia
dagoen moduan onartuta.
Hirugarren kasuan fikziozko asmazioak besterik ez dira, beraz, historiarekin
zerikusirik ez dutenak.
Honek guztiak gauza hau argi adierazten digu: gertakari historikoak eta
historiagileek kontatzen dizkigunak definizioz gauza berberak direla, historiagile batek
zerbait benetan kontatzen duenean zerbait horrek gertakari historikoaren estatusa
hartzen baitu.
Horrexegatik, Luis A. Acosta-k jarraian agertzen den nobela historikoari
buruzko definizio moduko hau ematen duenean, hitzek islatzen duten ironia nabarmena
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da:
«La novela histórica entiende que es su función contar algo que ha
ocurrido, hacer de su narración la historia ocurrida, destacando bien lo
que se conoce y no se ha dado la importancia debida, cuenta lo que ha
ocurrido pero no se sabe o se ha dejado de conocer a propósito.»
(Acosta 2000, 38-39; letra etzana neurea da).
Nobela historikoak egiten dituen idazleak, beraz, historiagileek kontatzen dutena
(= gertakari historikoa, definizioz) egiazkotzat hartzen du, eta halaxe eskaintzen du. Eta
kontrakoa egin nahi duenean, historiagileek kontatzen dutena errefusatu eta honen
aurrean bestelako gertakariak kontatu nahi baditu, nobelagilea ere nolabait historiagile
bihurtu da. Historiak, ezin du kontatu zer gertatu den, baizik-eta gertatu denaz gaur egun
jakin dezakegun apurra, eta hau, nahitaez, erlatiboa da beti.65
Ez dezagun hau ahaztu Yon Etxaideren nobelak irakurtzean.
Fikziozko osagaia eta osagai historikoa elkartzen dira (eta batzuetan nahasten)
nobela historikoan. Fikziozko osagaia nobelagilearen asmamenetik sortutakoa da;
osagai historikoa, historiagilearen lanaren ondorioz nobelagilearentzat benetako
gertakariaren estatusa hartu duen narrazioaren osagaia da.
Zein da, orduan, konbentzionalki historia deitzen den osagai honen lekua nobela
historikoaren barruan?
Badirudi, mailarik apalenean behintzat, historiak, nobelan kontatzen diren
gertakarietarako markoa osatu behar duela. Hau da, honelako nobeletan denbora eta
espazioa zehatzak izan behar dira, historia barruan identifikagarriak. Ikusi den bezala
(Juaristi 1987a, 67-69), ezaugarri honek bereiztuko lituzke, neurri handi batean, nobela
eta leienda, eleberri eta elezaharra.
Baina egilearentzat osagai historikoak duen egiazkoaren izaeraz gainera,
bestelako baldintza batzuk ere bete behar ditu. Ikertzaile gehienek esaten dutenaren
arabera, egileak ezin du izan bere narrazioa kokatzen duen gertagaraiaren esperientzia
zuzena. Nobelaren gertagaraia irudikatzeko, beraz, idazleak ezin du bere oroimena
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Cfr. Veyne 1984, 21 eta h.
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erabili. Bestek utzitako dokumentazioetara jo behar du gertagaraiaren irudia gauzatzeko.
Berezko ezintasuna ikusten dut nik honetan. Beraz, idazlearen oroimenean oinarritzen
diren nobelak, nahiz eta normalean historikotzat emango liratekeen osagaiak eduki, ez
ditut nobela historikotzat hartzen. Definizio honetatik baztertzen ditu idazleak zuzenki
jaso duen historia hurbila kontatzen duten nobelak. Historia-liburuen bidez eta
dokumentazio historikoaren bidez baizik ezin da egilea, kontatuko duen gertagaraira
hurbildu. Nobela historikoa beti nobela bera baino lehenago osatutako dokumentazio
baten gainean egindako literatura baita. Bigarren graduko literatura, erarik
nabarmenenean.
Era desberdinetan azaldu izan da planteamendu hau.
Fernández Escalona-k, adibidez, idazleak nobela idazten dueneko garaia eta
kontatzen dituenak kokatzen direneko garaia, desberdinak izan behar direla dio gehiago
zehaztu gabe:
«[literatura historikoa hauxe da:] aquella cuyo argumento recrea una
época pasada distinta de la época de creación de la propia obra.»
(Fernández Escalona 1996, 202).
Montero eta Herrero zehatzagoak dira garai desberdinatasun hau azaltzeko.
Hauen hitzetan, kontatzen den gertagaraia filologiak eskaintzen dituen lanabesen bidez
baizik ezin da jaso:
«[...] novela que se refiere a una época pasada sobre la que su autor sólo
posee, como medio de acceso, los instrumentos que la filología pone a su
alcance.» (Montero, Herrero 1994, 7).
Spang-ek azaltzen du nola, nobelan kontatzen direnen gertagaraia dela-eta, data
asko eman diren nobela bat historikotzat hartu ahal izateko. Ondorio moduan
Ciplijauskaité-k dioena zentzuzkoena iruditzen zaio: "historia que no sea experiencia
personal" (Spang 1995, 83). Gizabanakoaren oroimena eta historia, beraz, bereiztu behar
diren kontzeptuak dira nobela historikoa zer den zehazteko momentuan.
Hortaz, eta orain arte esandakoa laburbilduz, nobela historikoa da bere barruan
osagai historikoa duena. Osagai historiko honek derrigorrezkoa dirudi markoa
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eskaintzen duten elementuetan (denbora eta lekua historikoki identifikagarriak izan
behar dira). Egileak osagai historiko horretara heltzeko zeharkako baliabideak erabili
behar ditu, ezinezkoa baita kontatzen duen gertagaraiaz esperientzia zuzena edukitzeko
aukera.
Baldintza hauek betetzen dituzten nobelak izango lirateke, printzipioz, nobela
historikoak.
Honelako nobeletan, bestaldetik, fikziozko osagaia historiaren menpe egoten da,
idazlearen asmamenaren ondorioz sortutakoa marko historikoan egokitu ohi baitira,
gezur historiko nabarmenik ez kontatzeko helburuarekin.66
Hemendik aurrera, osagai asmatuen eta osagai historikoen konbinazio, elkarketa
edota nahasketa mota eta maila desberdinetan eman daiteke.
Denbora eta espazioa alde batera utzita, narrazio baten argumentua sortzerakoan
agertzen diren beste osagaiak kontuan hartzen baditugu, nobela historikoetan
pertsonaiak eta gertakariak historikoak edo asmatuak izan daitezkeela ikusiko dugu. Lau
aukera agertzen zaizkigu honela:
- pertsonaia historikoak + gertakari historikoak
- pertsonaia historikoak + gertakari asmatuak
- pertsonaia asmatuak + gertakari historikoak
- pertsonaia asmatuak + gertakari asmatuak
Kontuan hartu behar da konbinazio guztiak posibleak direla eta edozein
gradutan, eta nobela batean aukera hauetako bat nabarmentzen bada ere, posiblea dela
argumentua garatu ahala konbinazio batetik bestera pasatzean. Continuum bat osatzen
dute konbinazio hauek eta historikoaren eta asmatuaren artean gradazio bat dago.
Aipatutako lau aukera hauek muturreko kasuak izango lirateke beraz.
Goazen orain banan-banan aukera hauek komentatzera:
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Cfr. lehenago esandakoa:
«[...] aunque con distintos grados de interrelación se tiende a una ficción
subordinada a la historia.» (Montero, Herrero 1994, 41).
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a) Pertsonaia historikoak + gertakari historikoak:
Kasu honetan nobelaren mugetan jartzen gara. Izan ere, testu batean denbora eta
espazio historiko batean pertsonaia historikoek (hau da, historiak benetakotzat ematen
dituen pertsonaiek) egiten dituzten gertakari historikoak kontatzen badira, praktikan
historiaren edota biografiaren esparruan kokatzen gara.
Nobelak erabiltzen dituen errekurtso batzuek bakarrik esango digute aipatutako
testua ere nobelatzat har dezakegula. Izan ere, narratzailearen presentziari esker,
normalean diskurtso historikoan erabiltzen ez diren zenbait errekurtso agertuko zaizkigu
hemen (hala nola, estilo-mota desberdinak, hau da, estilo zuzena, zeharkako estiloa;
pertsonaien kontzientziara bitartekaririk gabe heltzeko posibilitatea etab.).
Pertsonaia historikoak eta gertakari historikoak kontatzen badira, historia edo
biografia nobelatuaren kasuan egongo ginateke, historiaren alorrean, Estatu Batuetako
"kazetaritza berria" deitu zen horretan fikziorik gabeko nobelek errepresentatzen
dutenaren antzeko kasu batean, alegia.
Gure artean eman den kasu ezagun bat aipatzearren, hemen koka liteke
Laphitzen Bi saindu hescualdunen bizia adibidez, idazlearen ikuspegitik kontatzen duen
guztia egiazkoa baita.
b) Pertsonaia historikoak + gertakari asmatuak:
Bigarren aukera honetan nabarmentzen den planteamendua da pertsonaia
historiko bati buruz historian aipatzen ez diren gertakariak kontatzea.
Historiari dagokionez, normalean pertsonaia historikoak dauzkan ezaugarriak
errepikatzen dira honelako nobeletan, baina historiak pertsonaia historiko hauei buruz
dena ezin konta dezakeenez, beti geratuko da pertsonaiaren bizitzan puntu ezezagunen
bat. Honi eusten dio idazleak pertsonaiari buruz bere iritziak plazaratzeko: pertsonaia
horren alderdi ezezagunen bat, historiak jakinarazten dizkigun gertakarien motibazio
ezkutuak, pertsonaiaren bizitza pribatua... honelako gauzak kontatzen dira nobela
hauetan. Azken hau dela-eta, nobela historiko batean benetako pertsonaiak agertzen
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direnean, askotan, asmatuaren eta historikoaren kontrajarpena pertsonaiaren bizitza
pribatuaren eta bizitza publikoaren kontrajarpenean gauzatzen da: pertsonaia historiko
bati buruz asmatzen dena bizitza pribatuari dagokio, zeren bizitza publikoari dagokiona
historiak berak ematen baitigu, aldez aurretik zehaztuta.67
Autobiografia faltsuak kontatzen dituzten nobelek (Yourcenar-en Hadrianoren
oroitzapenak, R. Graves-ek Claudio enperadoreari buruz idatzitakoak, esate baterako)
nobela historikoak egiteko aukera honen adibideak eskaintzen dizkigute.
c) Pertsonaia asmatuak + gertakari historikoak:
Nobela historiko klasikoan askotan agertzen den aukera dugu. Honelako
nobeletan pertsonaia arrunten eta historiaren arteko harremanak kontatzen dira, eta
harreman hau bi norabideetan eman daiteke. Nobelek, alde batetik, kontatu ahal dute
zein izan den pertsonaia arrunten lekua gertakari historiko handietan. Askotan hain
definigaitza den herriak zer nolako aportazioa izan duen historiaren gorabeheretan
kontatzen da hauetan. Halaxe gertatzen da nobela historikoa klasikoaren eredutzat hartu
izan den Ivanhoe-n. Baina herri arruntarekin identifika daitezkeen pertsonaia asmatuek
historiarekin duten lekua askotan ez da gertakarien subjektuena izaten. Izan ere,
honelako pertsonaiek askotan ez dute historia egiten; askotan historia pairatu egiten
dute, historiaren gorabeherak jasan egin behar dituzte eta pertsonaiek ikusiko dute nola
historiak beren bizitzak honda ditzakeen, horren kontra ezer egin ezin dezaketelarik.
Desberdintasun honetan egileak historiarekiko duen jarrerak eta haren ideologiak
eragin zuzena daukate.
Nobela hauetan historia gizakien gainetik eta gizakiei eragiten kokatzen da.68
67

Cfr. Acosta-k dioena:
«Finalmente, la novela histórica, dice uno de los más reconocidos
estudiosos de la novela histórica en Alemania, como es Aust, cuenta
acciones políticas del pasado, que están más o menos relacionadas con
acciones privadas de una historia inventada...» (Acosta 2000, 40).

68

Cfr. Kahler-en hitz hauek:
«La historia [...] se inicia en la esfera de lo supraindividual o, más bien,
de lo supraprivado.» (Kahler 1989, 30).
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d) Pertsonaia asmatuak + gertakari asmatuak:
Historikotzat har daitekeen marko batean (aspaldiko garai zehatz batean,
historikoki identifikagarria den toki batean), historiarekin zerikusirik ez duten
pertsonaiak eta gertakariak aurkezten dizkigu idazleak. Kasu hauetan nobela horren
osagai historikoa aipatutako markora mugatuta geratzen da eta, noizean behin, halako
nobela batean pertsonaia historikoek parte hartzen badute eta gertakaria historikoak
aipatzen badira, nekez lortzen dute markotik ateratako osagaiak izatetik pasatzea.
Nobela hauek marko historiko batean kokatutako abenturetako nobelak izaten
dira askotan,69 Dumas-ek egindakoen antzekoak, edota antzinako garai batean ia-ia
poliziakoa den intriga bat kontatzen duten istorioak.
Honelakoetan pertsonaia historikoak asmatutako pertsonaiekin erlazionatzen
badira, asmatutako pertsonaiek bezala jokatzen dute askotan, historiatik izena eta
pertsonaia horri dagokion zirkunstantziaren bat baino gelditzen ez zaizkielarik.
Gogoratu, adibidez, Dumas-en Les trois mousquetaires-en gertatzen zena: erregeerreginek, Richelieu kardinalak eta abarrek nobelan parte dutenean, mosketeroen
abenturak (azken finean, hauxe baita nobelan kontatzen dena) kokatzen diren markoko
osagaiak dira, edota ez dira ezertan bereizten beste fikziozko pertsonaiengandik.

Nobela historikoaren definizioa egiterakoan tautologiarekin topo egin dugu, eta
honelaxe askatu dugu tautologia baten barruan sartzean sortzen den irteerarik gabeko
joan-etorria:
- nobela historikoa, nobela da (hau da, ez da historia) idazlearen eta
narratzailearen artean desberdintasunen bat planteatu ahal dugun aldetik;
- nobela historikoa, historikoa da (hau da, beste nobela batzuetatik bereizten da)
pertsonaien eta gertakarien markoa (garaia, tokia), historikoki identifikagarria denean:
historiaren arabera egiazkotzat hartzen da (egileak horren egiazkotasuna asumitzen du),
69

Cfr. Ferreras-ek aipatzen duen hirugarren aldia: "Abentura historikoetako nobelak".
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baina egileak ezin du horren gainean esperientzia zuzenik izan.
Nire ustez, honelaxe defini daiteke nobela historikoa.
Hemendik aurrera, nahi diren konbinazio, aldaketa, elkarketa, nahasketa guztiak
plantea daitezke. Horrexegatik, nobela historikoa hain genero malgua da, ia
edozertarako egoki daitekeen generoa.
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II. ATALA: YON ETXAIDEREN LITERATURAREN
IKUSPEGI OROKORRA.
A. SARRERA: YON ETXAIDEREN IDAZLANAK 50EKO
HAMARKADAKO EUSKAL LITERATURAN.

1. Yon Etxaideren idazlanak. Sailkapen bat.
Bigarren atal honetan, alde batetik, Yon Etxaideren literaturari begirada orokorra
emango zaio, idazleak idatzitako nobelak bere literatur produkzio osoan kokatzeko
asmoz, nobela hauek bestelako lanekin eduki litzaketen antzekotasunak nabarmenduz.
Alde honetatik, nobelak ez diren literatur lanak azalduko dira.

Bestaldetik, haren

literatur produkzioa bere garaian kokatuko da, aldaketa handiz beterik dagoen 50eko
hamarkada horretan Yon Etxaideren lekua zein izan zen ikusteko.
Baina hasi, berak idatzitako literatur lanen zerrenda eskaintzen hasiko naiz,
literatur lan hauek lehenengo aldiz argitaratu ziren urteak azalduz:
- 1950: Alos-Torrea (Usoa Alostorreko)
- 1950-51: Amayur (Amaiur)
- 1953: Purra! Purra!
- 1955: Joanak joan (lehenengo argitarapenean Joanak-joan, marratxoa eta
guzti, agertzen da nobela honen izenburuan).
- 1957: Pernando Plaentxiatarra
- 1958: Amasei seme Euskalerri'ko (Hamasei seme Euskalerriko)
- 1958: Markesaren alaba (Markes baten alaba)
- 1962: Begia begi truk (batzuetan Begia-begi truk, marratxoa eta guzti, alegia)
- 1964: Gorrotoa lege
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- 1981: Eneko Agerroa
- 1986: Etxaide jauna
Kontuan hartu behar da idazlanen izenburu bakoitzaren aurretik jarri dudan urtea
argitaratze datari dagokiola, eta ez lan hori idatzi zueneko urteari. Hau dela-eta,
xehetasun pare bat aipatu beharra dago, batez ere zerrenda horretan agertzen diren azken
bi lanei buruz, zeren bi liburu horietan ematen den informazioaren arabera, zenbait urte
igaro baitziren idatzi zituenetik argitaratu zituen arte: Eneko Agerroa 1974.ekoa bide da
eta Etxaide jauna 1971.ekoa. Azken honetaz, beste toki batean esan den bezala, Lege
Gordailuan agertzen den urtea 1986 da, baina 1987.ekotzat ematen da Torrealdairen
zuzendaritzapean burututako XX. mendeko euskal liburuen katalogoan.
Gorrotoa lege nobelaren kasuan ere desfase txiki bat agertzen da, 1964.ean
argitaratu bazen ere, 1962.ean Euskaltzaindiak antolatutako Domingo Agirre saria
irabazi baitzuen. Dena dela, kasu hau normalaren barruan sartzen dela dirudi, bestetan
ere bi urteko epea behar izan baita euskaraz liburu bat argitaratu ahal izateko.
Bestaldetik, izenburu batzuen ondoan, parentesi artean jarri ditut liburu horiek
beste argitarapen batzuetan izan zituzten izenburuak edo izenburuetan aipagarriak izan
daitezkeen beste aldaketatxo batzuk.
Kasu batzuetan (Amaiur, Hamasei seme Euskalerriko), ortografia gaurkotzearen
ondorioz agertzen dira aldaketa horiek.
Beste batean (Markes baten alaba) izenburua pixka bat aldatzen duenean
helburu bikoitza du Etxaidek: batetik, izenburu bera zuen eta berea ez den beste lan
batekin ez nahastea; eta, bestetik, zehaztasuna bilatzen du idazleak, izenburuan aipatzen
den markesa gizonezkoa dela argi gera dadin. Antzerki lan honen 1982.eko
argitarapenean agertzen den hitzaurrean hauxe dio arazo honetaz Etxaidek:
«Tituluari buruz esan dezagun, bai lehen eta bai orain zalantzan ibilia
naizela "Markesaren alaba" ala "Markes baten alaba" ezarri [...].
Lehendabiziko forma, ene irudiko, politago da obraren titulagarri, baina
bigarrena gardenago, hots, klaruago, zeren "Markesaren alaba" bi
modutara interpreta daiteke: "la hija del marqués" edo "la hija de la
marquesa".
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»Neure zalantzatatik ustekabeko aurkikunde batek atera ninduen [...].
Bernat Estornes Lasa-ren "Enciclopedia del País Vasco"n irakurririk,
jabetu nintzen badela "Markesaren alaba" deritzan beste antzegintza bat
[...] Orduan erabaki nuen bigarren argitalpenean "Markes baten alaba"
izenaz ateratzea.» (MBA,1 11-12).
Kasurik konplikatuena utzi dut azkenerako. Hemen azaltzen dudanaren arabera,
Alos-Torrea eta Usoa Alostorreko idazlan berberaren aldakitzat hartzen ditut. Egia da
bien artean desberdintasun nabarmenak eta handiak daudela, baina egileak argi utzi zuen
Usoa Alostorreko izenekoa 1981.ean argitaratzean, aurrekoa ordezkatzeko asmoz berritu
zuela. Bestaldetik, Markes baten alaba kasuan bezala, Azkuek Euskalerriaren Yakintzan argitaratu zuen elezaharrari "Alostorrea" izenburua (Azkue 1989, 30-33) jartzeak ere
eragina izan zuen izenaren aldaketan. Nobela hau aztertuko den atalean zehaztuko dira
hemen gainetik aipatu besterik egiten ez ditudan puntu hauek.2
Lerro hauek idazterakoan bi salbuespen (Pernando Plaentxiatarra eta Etxaide
jauna) alde batera utzita, guztiak behin baino gehiagotan argitaratu izan dira, eta
zenbaitetan ez aldaketa gutxirekin, dagoeneko iradoki den moduan.
Kasurik nabarmenena Purra! Purra! izango litzateke. 1953.eko argitarapenean
lehenengo liburukia baizik ez zen agertu. Hurrengo argitarapenean, ordea, sei liburuki
agertu ziren 1987.etik 1989.era bitartean, askoz handituago eta mota desberdinetako
testuez osatuta.
Zerrenda honetan agertzen diren lanak honela sailka ditzakegu generoen arabera:
a) Nobelak: Usoa Alostorreko, Joanak joan, Gorrotoa lege, Eneko Agerroa.
b) Antzerki lanak: Amaiur, Markes baten alaba, Begia begi truk.
c) Narrazio bildumak: Purra! Purra!, Pernando Plaentxiatarra.
d) Saiakera historiko-biografikoa: Hamasei seme Euskalerriko, Etxaide jauna.
1

Gogora bedi hitzaurrean bibliografia dela-eta esandakoa.

2

Hemen kontrakorik adierazten ez den bitartean, izen berrienak erabiliko dira
Etxaideren lanak aipatzeko. Izen zaharra argitarapen zehatz bati dagokion kasuan baizik
ez da erabiliko.
Gogora bedi, bestaldetik, lan honen asmoa ez dela argitarapen desberdinen arteko
aldeak azaltzea, batzuetan desberdintasun hauei buruz ere zerbait esaten den arren.
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Sailkapen honetan dudazko bi kasu aurki ditzakegula uste dut.
Lehenengoa Alos-Torrea (edo Usoa Alostorreko) idazlanarena da. Lehenengo
atalean esan den bezala, Beolak lan hau ipuintzat hartzen du (Beola 1998, 11) eta hemen
"narrazio bildumak" izenpean jarri ditudanekin parekatu ditu. Nire ustez, Usoa
Alostorreko nobela da, hain zuzen ere, idazleak testu honekin nobela bat egiteko asmoa
agertu zuelako. Ipuin batean, leienda batean oinarrituta, nobela sortzeko egin behar ziren
aldaketak erantsi zizkion, liburu honi dagokion atalean azalduko den bezala. Beraz,
leienda batean oinarrituta badago ere, nobelatzat dut inolako dudarik gabe. Bestaldetik,
Purra! Purra! eta Pernando Plaentxiatarra testu laburren bildumak dira; Usoa
Alostorreko testu bakarra da, ordea. Azken ezaugarri honek tankera guztiz desberdina
duten liburuen aurrean gaudela argi adierazten du.
Bigarren kasua Purra! Purra! da. Lehenengo argitarapenean ipuin bilduma zena,
handitzearen handitzeaz, era desberdinetako testuen bilduma bihurtu zen hurrengo
edizioan, narrazio luzeagoak, antzerkia eta "Elkar hizketa irudikorrak" deitu zituenak
ere sartu baitzituen liburu honetan. Narrazio bilduma deitzen badiot bi arrazoirengatik
da: batetik, lehenengo argitarapenean benetako narrazio bilduma izan zelako; bestetik,
bigarren edizioan, denetako testuak dauden arren, narrazioek liburuaren parterik
handiena hartzen dutelako. Ikusten denez, arazoa, kasu honetan behintzat, nominalista
baino ez da.
Orain arte Yon Etxaidek sortutako lanak aipatu ditut. Aipatutako lan hauez
gainera, itzulpenak3 eta itzulpenaren antzeko egokipen bat (Etxahunen bertsoez egin
zuen gipuzkeraren bertsioaz ari naiz) eta hor hemenka zenbait aldizkaritan (EuzkoGogoa, Egan, Gernika, Euskera, BSVAP, eta abar) agertu ziren lan laburrak, artikuluak
eta abar ere argitaratu zituen Etxaidek, askotan goitizen baten azpian (besteak beste,
"Aldapeko", "Uarrain" eta "Zelai" erabili zituen). Poemaren bat ere argitaratu zuen, gero
3

Lehenengo itzulpenak gerra aurretik egin zituen, aitaren gogaidea zen La Cruz
aldizkari integristarako. Dirudienez, euskara lantzeko ariketatzat hartu zituen Till
Eulenspiegel euskarara itzultzeko ahaleginak.
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ikusiko denez.
Esandakoarekin bi ezaugarri nabarmentzen dira Yon Etxaideren literatur
produkzioan:
- Etxaideren literatur produkzio gehiena 1950.etik 1964.era bitartean agertu zela
lehenengo aldiz.
- Ez zela mugatu genero bakar batera, denetariko literatur lanak sortu zituen-eta.
Etxaideren literatur produkzioa biltzen den epeari dagozkion urtemugei
erreparatzen badiegu, ia-ia Etxaidek bete zuen lekuaren metafora ikus dezakegu.
Orixeren Euskaldunak argitaratu zeneko urtetik Arestiren Harri eta herri agertu zeneko
urtera arte gauzatzen da Etxaideren literatur produkzio gehiena, tradizioaren eta
modernitatearen artean kokaturik egongo balitz bezala, 50eko hamarkadari egokitu
zitzaion zubi-lana eginez, modernoa izan nahirik baina edozein aurrerapauso mugatzen
zuen tradizio batetik gehiegi urrundu ezinik. Erdibide horretan gauzatzen da Etxaideren
(eta belaunaldi oso baten) literatura.
50eko hamarkadaren azken urteetan euskal literaturaren berrikuntzan hasi zen
idazle baten iritziz ere, argi dago Etxaide bezalako idazleak erdibidean zeudela. Idazle
horrek, Txillardegik alegia, hauxe dio:
«Jon Etxaide eta Xalbatore [sic] Mitxelena, adinez gazteago izanik ere,
eta idaz-gaiei buruz zerbait aldaturik ere, ez dira belaun berrikoak.»
(Txillardegi 1984, 29-30).
Txillardegik gazteago dioenean, 1950.etik 1956.era bitartean eredutzat hartzen
ziren Orixe eta Zaitegi baino gazteago direla esan nahi du. Bestaldetik, "belaun"
berrikoak (berak erabiltzen duen hitza erabiltzeko) hamarkadaren bukaeran eta zehazki
1956.etik aurrera euskal literaturaren berrikuntza burutzen hasi ziren idazleak dira,
Aresti, Mirande eta Txillardegi bera, besteak beste. Aurreko ereduen taldekoa eta
berritzaileen taldekoa izan gabe, Etxaideri gelditzen zitzaion aukera bakarra gaien
alorrean zerbait aldatzea baino ez zen, Txillardegiren hitz horiek adierazten dutenaren
arabera.
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Beraz, eta metaforaren alorrean, bederen, Etxaide Orixeren eta Arestiren4 artean
dagoen idazle moduan ikus dezakegu, ametsezko Euskal Herri jator bati begira zegoen
Euskaldunak-en eta edonongo langilez betetako euskal eta erdal herria islatzen duen
Harri eta herri-ren artean. Eta tradizioaren eta modernitate-hastapenaren arteko tirabira
honen erdian, tradizioaren eta hurbileko errealitatearen arteko tirabiran, nahi bada,
historian aurkitu zuen inguruan planteatzen zitzaizkion konfliktoen irtenbidea.

2. 50eko hamarkadaren giro sozio-kulturala.
Izan ere, 50eko hamarkada euskal kulturan trantsizio hamarkada izan da, beraz,
zaharren eta gazteen arteko dialektikan bildua.
Askotan esan den bezala ia-ia topiko bihurtu arte, ezin dugu ahaztu 36ko gerra
zibilak erabateko etendura suposatu zuela euskal kulturaren arloan. Errepublika garaiko
idazleak hilda edota erbestean zeudelarik, Euskal Herrian bertan geratutakoek, baten bat
geratu bazen, isilik egon beste aukerarik ez zuten.
4

"Oargui'ren sariketak" direla-eta, Etxaidek Arestiren lana aipatzen du.
Batean ("Oargui'ren bigarren batzaldian"), "Gabriel Aresti Bilbotar gaztearen olerki
sakon eta lilluragarriak" sariketa horretako epaimahaikoei asko gustatu zitzaizkiela
esaten du, sari horri buruzko informazioa ematen duen Egan-en argitaratutako artikulu
laburrean (Etxaide 1955b, 63).
Hurrengo batean ("Oargui'ren irugarren batzaldia" dela-eta), hauxe dio Etxaidek
Arestiren lanaz:
«Aipamena, Aresti'tar Gabireli [sic] Pigmalion euskaraz deritzan idazlan
sakon eta aoxurigarriagatik. Benetan arrigarria, tutik ere euskeraz
etzekien Bilbotar gazte onek egunez-egun dagien aurrerapena jakintzagaiak euskeraz borobildurik» (Etxaide 1955c, 58-59).
Honelako erreferentziek, nire ustez, argi uzten dute Etxaiderentzat Aresti beste
belaunaldi batekoa zela.
Etxaide izan zen, beraz, Aresti gaztearen literaturaz lehenengo kritikak egin zituena,
Zelaietak Gabriel Arestiren biografian sari hauen berri ematean dioen moduan (Zelaieta
2000, 30-31).
Badirudi, bestaldetik, Etxaidek nolabaiteko eragina izan zuela Arestiren gainean,
60ko hamarkadaren hasieran behintzat, Arestik ...Eta gure heriotzeko orduan izeneko
teatroaz idatzitako hitz hauek adierazten duten moduan:
«J. Etxaide Itarteren hitz pozgarri bati eskerrak, 1963 urteko maiatzaren
bi igandetan izan zen ...Eta gure Heriotzeko Orduan trajedia hau
eskribitua.» (Zelaietak aipatua, 2000, 80).
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Ibon Sarasolaren hitz hauek adierazten dute era argi batez zer suposatu zuen
gerraren etendurak euskal literaturan:
«La literatura vasca se desintegra y queda reducida a la nada.» (Sarasola
1976, 93).
Hego Amerikako erbestean zenbait idazlek libururen bat argitaratzea lortzen
dute (hala nola Monzonek, Irazustak edota Eizagirrek), gerra aurreko planteamendu
berberei jarraituz, baina Errepublika garaiko idazleek lortutako maila inola ere lortu
gabe.
Monzonen adibidea alde honetatik argigarria izan daiteke. 40ko hamarkadan
zehar bi poema liburu argitaratu zituen: Urrundik Mexikon, 1945.ean, eta Gudarien
egiñak Biarritzen, 1947.ean. Jon Juaristik, Literatura vasca-n, liburu hauek Errepublika
garaikoen mailara ez zirela heltzen esan ondoren,5 erbesteko literaturan gertatzen
zenaren adibideak direla diosku eta halaxe definitzen du bertan zer egiten den:
«[...] evocación nostálgica y atribulada de la patria perdida, desesperanza
y cierta resignación masoquista con la condición de pueblo mártir que la
Historia parecía haber deparado a los vascos.» (Juaristi 1987b, 105).
Irazustari eta Eizagirreri buruz, bestaldetik:
«Ambos se atienen a los cánones de la narrativa de la anteguerra.»
(Juaristi 1987b, 106).
Hau da: itxurak itxura eta zenbait puntutan pixka bat desberdinak diruditen
arren, ohiturazko nobelak egiten dituzte idazleok.6
50eko hamarkadaren hasieran hasten dira gerra zibila jasan zuen Euskal Herrian
lehenengo argitarapenak, askotan, Hego Euskal Herrian behintzat, zentsura saihesteko
5

Beste leku batean Juaristik hauxe dio liburu hauei buruz:
«[...] ninguno de los dos está a la altura de los menos afortunados
poemarios del resto del grupo.» (Juaristi 1999, 172).
Aipatzen den taldea Errepublika garaian Aitzolen inguruan bildutako olerkariak dira.
6

Nik, lerro hauek idaztean Cuadernos de Alzate-n argitaratu berria den artikulu
batean, Txomin Agirreren literaturak islatzen duen kanonari "patriótico-narrativo" deitu
diot, "religioso-argumentativo" deitzen diodan beste eredu batetik bereizteko (Rojo
2002).
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milaka buelta ere eman behar zirelarik.7 Urte honen inguruan agertzen da Salbatore
Mitxelenaren Arantzazu poema (1949.eko data dauka liburu honek); eta 1950.ean bertan
agertzen dira Yon Etxaideren Alos-Torrea eta Orixeren Euskaldunak.8 1950.ekoa da
Zaitegiren zuzendaritzapean (eta Orixe gidari espirituala dutelarik) Euzko-Gogoa-ren
ibilbidearen hasiera ere.
Gauza asko aipa litezke 50eko hamarkadan euskal kulturan eta literaturan gertatu
zenaz. Hemen Yon Etxaideren lanak kultur eta literatur testuinguru batean kokatze
aldera garrantzitsuenak edota azpimarragarrienak iruditzen zaizkidanak baino ez dira
aipatuko, garaia era sakon batean aztertzeko inolako asmorik gabe.
Xede honekin eta abiapuntu moduan, Ibon Sarasolak bere Historia social de la
literatura vasca-n nola definitzen dituen gerra ondoko garaiak ikus dezakegu. Funtsean,
gerra ostean eta gerra ezagutu ez zuen belaunaldi berriko jendea agertu arte, hauxe da
euskal literaturak egiten duena:
7

Txillardegik 50eko hamarkadan gertatzen zenaz baieztapen kategoriko hau egiten

du:
«Euskaraz ezin zitekeen ezer argitara.» (Txillardegi 1984, 35; letra etzana
egilearena da).
Begi-bistakoa da ezin dugula esaldi hori hitzez hitz hartu.
Zailtasunak, dudarik gabe, egon bazeuden, eta Etxaidek berak jasan behar izan
zituen. Purra! Purra! bezalako liburu baten lehenengo argitarapena egin ahal izateko
burutu behar izan zituen tramitazioak jakitera eman dira behin baino gehiagotan
(Etxaidek berak ematen du horren berri liburuaren berrargitarapenean -Pur-II, 115-120-;
Torrealdaik ere azaltzen du horrekin gertatutakoa -1999, 66-68-). Zentsurak horrelako
liburu baten aurrean erakutsi zuen zeloaren aurrean, zentsura bera zeinen absurdoa
izatera hel daitekeen nabarmentzen da.
8

Yon Etxaidek Markes baten alaba-n egiten duen eskaintzan dio Joxe Artetxeri esker
argitaratu ahal izan zirela bi liburu hauek, honek liburuak argitaratzeko beharrezkoak
ziren baimenak lortzeko tramitazio guztiak egin baitzituen. Ondorio gisa, hauxe dio:
«Artetxe jaunari zor diogu, beraz, gerlaz geroko euskal liburuen
pizkundea.» (MBA, 7).
L. Mitxelenak bestaldetik, Euskaldunak A.M. Labayeni esker agertu zela dio:
«En el año 1950, gracias a Labayen, sale a la luz la primera impresión del
poema "Euskaldunak" de Orixe.» (Ibarzabal 2001, 146).
Dirudienez, Labayen eta M. Lekuona arduratu baitziren Euskaldunak-en
argitarapenaren prestaketaz (Iztueta 1991, 743).

98

«[...] la literatura vasca se desarrollará en una vida lánguida y sombría
fundada en la imitación del pasado.» (Sarasola 1976, 94).
Baina egoera ilun honetan 50eko zubi-belaunaldi honek egin zuena garrantzitsua
ez ezik, nahitaezkoa eta funtsezkoa ere bada:
«[...] lo que esos pocos lograron fue importante o, mejor, vital: dar
continuidad a la literatura vasca en espera de mejores tiempos. Esa
generación es la generación de la continuidad.» (Sarasola 1976, 94).
Beraz, bi ezaugarri aurkezten dira literatura honetarako: literaturari berari segida
ematen diote eta gerra aurreko planteamendu berberekin jarraitzen dute. Hamarkadan
zehar, dena dela, trantsizio hamarkada baita, gauza hauek gorabehera eta aldaketekin
agertuko dira.
Pako Sudupek honela laburbiltzen du, Nemesio Etxaniz bezalako idazle batek
egin zuen lanean oinarrituta, 50eko belaunaldikoen kultur lanaren helburua:
«[...] hauek ere horretantxe ahalegindu ziren euskalduntasunaren lokarria
eten ez zedin.» (Sudupe 1995, 87-88).
Ikus daitekeenez, Pako Sudupek, oharkabean edo nahita, kultur eta literatur lana
euskalduntasunaren arabera definitzen du, kulturari eta literaturari hizkuntza bizirauteko
tresnen funtzioa emanez.9
Belaunaldi horretako idazleek denetarik idazten dute. 50eko hamarkadako
egoerari "pluriempleo literario" deitzen dio Sarasolak (Sarasola 1976, 94), eta neurri
9

Gure artean, begi bistakoa denez, askoren ustez, hizkuntza bera bakarrik izaten da
kulturaren oinarria, non, besterik gabe, ez diren identifikatzen hizkuntza eta kultura.
Adibidez, hitz hauek plazaratzen ditu Txillardegik Euskal kulturaren zapalketa 19561981 izeneko liburuxkan, idazlearen ibilbidea argitzeko asmoz idatzita dirudien
lantxoan:
«Kulturaren gauzakuntzan Hizkuntza garabide, baldintza eta adierazpide
baldin bada, Hizkuntzaren inguruan bilatu beharko dira herrien arteko
berezitasunak.» (Txillardegi 1984, 13).
«[...] ulertu ezina izateagatik, erdal itzulpenik gabe, bere horretan,
Albacete-n, Grenoble-n edo Atenas-en erabili ezin daitezkeen kultura
atalak oro, Euskal Kulturari dagozkio. Besteak ez.» (Txillardegi 1984,
21).
Honelako hitzekin Txillardegik, azken finean, ez du kulturaz hitz egiten, nazio baten
oinarriaz baizik, bere hitzek islatzen dutenaren arabera, hizkuntza eta nazioa berezi
ezinezko izakiak baitira, identifikazioetan pauso bat aurrerago emanez.
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handi batean idazle hauen ibilbidea mugatu zuen, ez baitziren aritu benetan trebeak
ziren arloetan.10 Sarasolak ezaugarri honen adibide moduan Nemesio Etxaniz aipatzen
du:
«En su obra se encuentra poesía, teatro, cuentos, guiones radiofónicos, un
método de escribir cartas en euskera, traducciones, versiones de
canciones modernas, además de varios artículos y crónicas periodísticas.»
(Sarasola 1976, 95).
Sarasolak Etxanizi buruz dioen hau berau aplika lekioke, aldaketa txiki batzuk
besterik egin gabe, Yon Etxaideren literatur produkzioari, idazle hau ere, lehen ikusi den
bezala, genero gehienetan aritu baitzen.
Ideologiaren alorrean Sarasolak hauxe dio:
«[...] la literatura escrita por los "viejos" después de la guerra es idéntica
en lo esencial a lo que escribieron antes de ella, ideológicamente
hablando.» (Sarasola 1976, 95).
Kontuan hartu behar dugu hitz hauek, berez, gerra aurretik idatzi zutenek gerra
ondoren egin zuten lanari dagokiola (Orixe da ematen duen adibidea). Baina,
testuinguruak behartzen dituen aldaketak eginda, berdin esan litezke gerra ondoren
idazten hasi zen lehenengo belaunaldi horri buruz ere.
Arlo honetatik Suduperen hitzak argigarriak izan daitezke:
«[...] lokarri horrek [lehen aipatutako euskalduntasunaren lokarria,
alegia] [...] hiru hari nagusi zituen, euskaltzaletasuna, abertzaletasuna eta
fedea. Gerraurrean baino erabatekoago, euskal nazioaren funtsa
hizkuntzan sumatzen zuten eta euskaltzaletasun gabeko abertzaletasuna
ezdeustzat jotzen.» (Sudupe 1995, 88).
Garaitutako belaunaldia zen, beraiek gerran parte hartuta galdu baitzuten edota
adinagatik edo beste arrazoiren batengatik parte hartu gabe ere, gerran galdu
10

Eta badirudi euskal idazleen ezaugarri hau orain arte luzatu dela, neurri handi
batean, oraingo arrazoiak guztiz bestelakoak badira ere. Oraingo idazleek idaztetik bizi
nahian aritzen baitira askotan, edonon denetarik idazten, euskararen idazkuntzako
profesional bihurtuta. Honetan, gure gizartean hedabideek hartu duten tokia ezin dugu
ahaztu. Beraz, gaur egun profesionaltasunaren indize moduan agertzen zaigun ezaugarri
berbera, denetarik idaztea alegia, izan da beste garai batzuetan profesionaltasunaren falta
eta beharra erakusten ziguna.
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zutenetakoak baitira.11
Dena dela, garaituak izateko sentimendu honetan, itxuraz kontrajarrita daudela
diruditen jarrera eta iritzi desberdinak agertzen dira.
Adibidez, Luis Mitxelenak, gure artean dagoen garai horietako lekukorik
garrantzitsuenetakoak, garrantzitsuena ez bada, dioena gogoan har dezakegu, alde
honetatik euskal gizartean gertatutako zenbait aldaketaren berri izateko.
Gerra zibilaren osteko lehenengo urteetan, Bigarren Mundu Gerran egoera
aliatuen alde lerratu zenean, baikortasuna nagusitzen hasi zen. Gerra zibilean garaituta
gertatu arren, itxaropena aliatuengan jarrita zuten batzuek, aliatuek Espainiako egoeran
ere parte hartuko zutelakoan. Itxaropen hau zapuztu gabe zegoen artean. Ibarzabalek
egindako elkarrizketa luzean hauxe dio Mitxelenak:
«Se había dado el vuelco a favor de los aliados. Reinaba un gran
optimismo; teníamos la impresión de que pronto nos haríamos cargo de
la situación.» (Ibarzabal 2001, 124).
Hasierako baikortasun hori, ordea, poliki-poliki desagertuz joango da:
«La desilusión y el convencimiento de que nada va a cambiar se produce
paulatinamente.» (Ibarzabal 2001, 132).
50eko hamarkadaren lehen urteetan, hasierako baikortasun hori desagertu da eta
frankismoa urte askoan izango dutela konturatu dira:
«El País se empieza a dar cuenta de que no hay la más remota posibilidad
de restauración republicana; de que estamos en un callejón sin salida.
»[...] Poco a poco empieza a afianzarse en el País la idea de que el
franquismo desaparecerá con el fallecimiento del Dictador, que fue
exactamente lo que ocurrió.» (Ibarzabal 2001, 172).
Testuinguru honetan belaunaldien arteko tirabirak sortzen dira, gerra
galdutakoen eta gerra egin gabekoen arteko tirabirak. Azken hauek ez daude diktadorea

11

Poesiari buruz hauxe dio Sarasolak:
«La poesía de esta época es la poesía de una generación derrotada que no
podía reflejar las condiciones adversas que la rodeaban, ni las de su
pasado próximo.» (Sarasola 1976, 96).
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hil arte itxaroteko prest:
«Al mismo tiempo aparece gente joven que no está dispuesta a esperar.
Se muestra impaciente y con ganas de actuar. Surge un nuevo
nacionalismo, más radicalizado en las actitudes que en la ideología.»
(Ibarzabal 2001, 173).
"Gazte jende" honen barruan Txillardegi bezalako pertsonak agertzen dira.
Honela definitzen du azken honek urte horietako egoera:
«Etsipena osoa zen 1952/1953 urteetan [...]. Gerra egin zuen belaunak
potto egin zuen 1950 urteetan.» (Txillardegi 1984, 28).
Belaunaldien arteko tirabira hauetan, gerra galdu zuen belaunaldiari errua
botatzen diote belaunaldi berrikoek, Txillardegiren hitz hauek iradokitzen duten bezala,
eta Mitxelenaren hurrengo hauek argi eta garbi adierazten duten bezala:
«Nosotros somos, al parecer, culpables de no haber evitado la guerra y,
más que nada, de haberla perdido.» (Ibarzabal 2001, 175).
Etsipenaren hedatze honetan, eta hamarkadan zehar gertatuko diren aldaketetan,
1953.ean Espainiako gobernuak AEBekin eta Vatikanorekin sinatutako paktuek eta
akordioek bere garrantzia dute, hona ekartzen ari naizen garai haietako lekukoen
(Mitxelenaren eta Txillardegiren) hitzetan islatzen denaren arabera (Ibarzabal 2001,
175; Txillardegi 1984, 28).
Gauzak honela, aurretik prestatzen ari ziren aldaketak, planteamendu
desberdinak, 1956. urte inguruan nabarmentzen dira, urte honetan egin ziren bi bileren
inguruan (Txillardegi 1984, 39-44): Pariseko Euskal Mundu Batzarra eta Arantzazuko
euskaltzaleen bilera. Geroxeago bueltatuko naiz 1956. urte honetara.
50eko hamarkadako literaturak aurkezten duen beste ezaugarri bat literatur
idazkeraren inguruko zalantzetan ikus dezakegu.
XX.

mendeko

literatur

idazkeraren

gorabeheretan

garbizaletasuna

eta

herrikoitasuna etengabeko tirabiran agertzen zaizkigu, ziklikoki eta itxurazko zenbait
desberdintasunekin planteatzen diren polemiken bidez agertu ere.
Gerra zibilaren aurreko egoera honela deskribatzen du Sarasolak:
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«La prosa literaria que hasta entonces venía utilizándose es sustituida por
un estilo de prosa mucho más "popular" (en el mal sentido de la palabra),
por una parte, y mucho más artificial, por otra.» (Sarasola 1976, 98-99).
Gerra osteko egoera dela-eta:
«Esta artificiosidad aparece ya en todo su apogeo después de la guerra
[...]. Asfixiados por la presión del prejuicio de la pureza idiomática, cada
uno hace lo que puede para encontrar una salida.» (Sarasola 1976, 99).
Egoeraren adibidetzat Ibon Sarasolak Yon Etxaideren kasua ematen du eta
azaltzen du nola planteatzen duen idazle honek literatur prosaren arazoa Alos-Torrea-ri
egindako hitzaurrean, non herrikoizaletasunaren eta elitismoaren arteko tirabira honetan
euskarak berez dituen aberastasunei eutsi behar diela proposatzen baitu.
Ibon Sarasolaren iritziz:
«[...] cuando más se aleja [Yon Etxaide] de esos planteamientos, como en
Gorrotoa lege [...] logra una prosa mucho mejor.» (Sarasola 1976, 100).
Sarasolak literatur prosaren idazkeraren arazoari irtenbidea emateko beste
posibilitate batzuk ere aipatzen ditu, hala nola Erkiagak hitz bikoteetarako aurkezten
duen joera edota Loidiren herrikoizaletasuna.
Baina azkenean ia beti ondorio berberera heltzen da; edonola ere, era bateko edo
besteko itxurapenean, hizkuntz garbizaletasuna12 nagusitzen da:
«[...] en cuanto a la cuestión de lengua se optó, en último término, por la
solución purista.» (Sarasola 1976, 101).
Euskara bera arazo nagusia den kultur inguru honetan euskarak etsai garbi
batzuk omen dauzka.
Pako Sudupek, A. Ibinagabeitiak 1952.ean Pariseko Euzko-Deya-n aipatzen
12

Gure artean, gehienetan, mota bateko garbizaletasuna aipatu ohi da, Aranaren
jarraitzaileek hizkuntza ezinezkoa deneko muturreraino eraman duten garbizaletasuna.
Baina garbizaletasunak bestelako itxurak ere har ditzake. Adibidez, hauxe dio Jon
Juaristik Orixeri buruz ("el menos aranista y más ilegible de los olerkaris"):
«Orixe practicaba un purismo singularmente enrevesado: cuando se veía
precisado de emplear una palabra románica para la que no encontraba un
equivalente en el léxico autóctono, no recurría a neologismos, pero
evitaba el término problemático mediante el expediente de la perífrasis.»
(Juaristi 2000, 381).
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duen inkesta baten berri ematen du (Sudupe 1995, 90 eta h.). Inkesta horretan
euskaltzale batzuen ustez euskararen etsaiak zeintzuk diren azaltzen da. Emandako
erantzunen arabera, hiru dira euskaltzaleen begien aurrean agertzen diren etsaiak:
Estatua, Eliza eta euskaldun zabarrak.
Ibinagabeitiak beste toki batean ildo beretik baina zehatzago adierazten du bere
jarrera. Eta Sudupek honela azaltzen du:
«[...] [Ibinagabeitiak] eliz-gizonak jotzen zituen erdaraz idatzi ohi zuten
euskaldunen artean euskaldunontzat kaltegarrientzat.» (Sudupe 1995,
91).
Honetan Eliza (hobeto esateko, elizaren ordezkari batzuk) eta euskaldun
zabarrak batzen ditu, erdaraz idatzi ohi zuten elizgizon euskaldunen kategorian.
Baina Euzko-Gogoa-ren inguruan bildutako idazleen kritikak beste batzuengana
ere zabaltzen dira. Zaitegik, Euzko-Gogoa-n 1954.ean argitaratutako artikulu batean
hauxe dio:
«Gurean Jel-alderdia izan da abertzaletasunaren arrobia, baita euskeraren
illobia ere.» (Sudupek aipatua, 1995, 93).
Aipamenak dudaren bat piztu lezake: Zaitegiren hitz hauek abertzaletasunaren
eta euskaltzaletasunaren artean halako inkonpatibilitate bat egon daitekeela iradoki
dezakete. Hau da, abertzaletasuna indartzen eta horretan sakontzen den neurrian,
euskararen alorra zokoratuta gelditzen da, indarrak politikan erabiltzeak kultura
baztertzea ekarriko balu bezala. Baina ez dugu lehen esandakoa13 ahaztu behar
Zaitegiren planteamendua ulertzeko. Azken finean, hemen jakitera ematen dena
lehentasunen aldaketa bat baino ez da, lehenengo eta behin euskal kultura
(euskaltzaletasunaren tankerapean) finkatu eta gero, hizkuntzaren oinarri honen gainean,
euskal abertzaletasuna eraiki.14 Jeltzaleen jarrera kontrakoa izan bide zen.
13

Suduperen hitz hauetaz ari naiz:
«Euskal nazioaren funtsa hizkuntzan sumatzen zuten eta euskaltzaletasun
gabeko abertzaletasuna ezdeustzat jotzen» (Sudupe 1995, 88).

14

Eta hemendik sortzen da Euskal Herriko abertzale askoren paradoxa:
abertzaletasunaren oinarri moduan hizkuntza jartzen bada, abertzaletasuna hizkuntzaren
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Sudupek honela laburbiltzen du egoera hau:
«Bateko estatuak euskara eta Euskal Herriakiko [sic] zuen kontrako
jarrera bortitza, besteko Elizak Estatu katoliko izenekoagana erakusten
zuen makurtze eta menperatze lotsagarria eta katoliko finen
fedehigatzailea; eta azken buruan, EAJaren jarrera epelagatik eta
gerraurrean abertzale agerturik ere beren seme-alabei euskararik erakutsi
ez dieten euskaldun zabarren kausaz euskaltzale gogatsu eta
porrokatuenen samin-suminak mingotsak dira, koleratu-errebelatuak.»
(Sudupe 1995, 93-94).
Gauzak honela, 1956. urtea inflexio puntutzat hartu izan da, urte horretan hasi
ziren aldaketak bat-batekoak ez baziren ere:
«Euskal kulturaren alorrean 1956-en inguruan mamitu zen krisialdia
nabarmena izanik ere, belaun berriak [...] kolpez eta brauki aurrekoa
ukatu zuela pentsatzea, egiatik urrun litzateke.» (Txillardegi 1984, 39).
Urte horretan zenbait gertaera politiko, kultural eta sozial batzen dira, aldi
berean aldaketen adibide eta geroko aldaketen bultzagarri izango direnak.
Txillardegi garai haietan gauzak aldatzen ari zirela frogatzen duten bi batzarrak
aipatzen ditu, batez ere (Txillardegi 1984, 40-42) :
- Pariseko Euskal Mundu Batzarra dugu, alde batetik, non politikaren alorrean
abertzaletasunean aldaketa sakonak agertuko diren zenbait taldetan (adibidez, "Ekin"
taldearen sorrerarekin).
- Arantzazun egin zen euskaltzaleen batzarra, bestaldetik, aipagarria da.
Hizkuntzaren batasunari emandako nolabaiteko abiada eta hizkuntzaren alorreko
garbizaletasunarekin apurtzeko lehen urratsak izango lirateke batzar honen ondorioak.
Bi batzar hauez gain, urte berean bestelako gertaerekin egiten dugu topo:

gainean eraiki nahi badute, helburua ez da hizkuntza bera, abertzaletasuna baizik. Beraz,
abertzaletasuna indartzeko hizkuntzak balio ez badu (hizkuntza abertzaleen eta ezabertzaleen tresna denean), hizkuntzak berak galtzen du oinarrizko balio hori. Hau da:
Euskal Herriko biztanle guztiak euskaldunak izango balira, abertzaleek hizkuntzan ez
beste nonbait bilatu beharko lukete abertzaletasunaren oinarria. Edota beste hitzetan
esanda, euskara esparru guztietara zabalduko balitz, abertzaletasunak berak zentzua
galduko luke, beraien planteamenduetan ere. Logika-problema bat balitz bezala azaldu
dudan honek zer nolako ondorioetara garamatzan begi-bistakoa da, nire ustez.
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aldizkari berriak sortzen dira (Jakin sortu zen urte horretan eta Euskaltzaindiak Euskera
berrargitaratzeari ekin zion, ez mesfidantzarik gabe alderdi euskaltzale batzuen artean);
eta euskarak lekuren bat izaten hasi zen irratietan. Dena dela, aldaketa hauek ez ziren
gertatzen tirabirarik gabe:
«50. urteen bigarren aldian honenbestez, euskalgintzak susperraldia du:
aldizkari berriak sortu dira, irratian euskarari lekutxoa egiten hasiak dira,
gerra osteko lehen Biltzarrak ere bai, Parisekoa bata politikoa batez ere,
eta Arantzazukoa bestea kulturazkoa. Susperraldi honekin batera
tirabirak eta kontrakotasunak nabari ditugu: Euzko-Gogoa / Egan; Idazle
Elkartea / Euskaltzaindia.» (Sudupe 1995, 101).
Bestaldetik, gizartearen osaketan ere aldaketa nabarmenak gertatzen dira 50eko
hamarkadako azken urte horietan.
«Entre 1956 y 1960 toda la sociedad española sufrió unas aceleradas
transformaciones, pero el impacto de éstas en el País Vasco fue
especialmente intenso. El relanzamiento de la industria atrajo hacia las
ciudades vascas una gran cantidad de campesinos castellanos, andaluces
y extremeños, que se establecieron precariamente en los arrabales de
Bilbao, Eibar, San Sebastián, etc. [...] Por otra parte, la pequeña
burguesía nacionalista, amenazada por el proceso de concentración y
expansión de las grandes empresas, radicaliza sus posiciones.» (Juaristi
1987b, 119).
Industrian lan egiteko asmoz datozen etorkinak eta burgesia abertzaleak lantegi
handien aurrean ikusten dituen arriskuak gizartean ematen diren aldaketen adierazgarri
dira, Juaristiren hitzen arabera.
Jon Kortazarrek, Txema Larreak egindako lan bat aipatuz (Kortazar 2000, 126127), 1956.ean gertatutako ideologia- eta belaunaldi-apurketaren berri ematen du, non
Euzko-Gogoa-k oinarrizko garrantzia izan baitzuen.
Lau puntutan eman daitezke ideologian gertatzen diren aldaketak, hauetako
batzuk (berdinak edo antzekoak) dagoeneko aipatu direlarik:
- Euskara da euskal nazioaren bereizgarri nagusia.
- Elizak euskararekiko duen jarrera kritikatu egiten da (honek, finean, paganismo
berria proposatzera eramango ditu Jon Mirande bezalako zenbait idazle).15
15

Honelako ideiek Euskal Herrian bide luzea korritzen dutela eta gutxien espero
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- Israelek eta Irlandak, independentzia lortu zuten herrien adibideak direlarik,
eskaintzen dituzten ereduak aztertzen dira, Euskal Herrian nola balia daitezkeen
ikusteko.
- Indarkeria besteak bezalako lanabesa da borrokan, Krutwig-en eta Miranderen
testu banatan (Vasconia eta "Euskaldun gudu-zalduntza baten beharkiaz", hurrenez
hurren) azaltzen den bezala.
50eko hamarkadan zehar abiapuntua duten aldaketen eragilea izango den
taldeak, bestaldetik, aurreko belaunaldietatik bereizten dituzten ezaugarri batzuk
dauzka. Jon Juaristik 1956.etik aurrera nagusituz joango den belaunaldiak ezaugarri
hauek zituela adierazten du (Juaristi 1987b, 109):
- Autodidaktak dira. Eta hizkuntzaren alorrean askok euskara beren ahaleginari
esker ikasi dute, familiaren ingurutik kanpo.
- Abertzaleak dira, baina era berrikoak, zeren abertzaletasuna ez baitzaie familia
tradizio batetik etorri:
«Hijos de franquistas o de socialistas, no han conocido una tradición
familiar aranista.» (Juaristi 1987b, 109).
- Agnostikoak edo ateoak; edonola ere, haien antiklerikalismoa nabarmena da.
Gerra galdu duen belaunaldiak edota gerran zuzenki parte hartu gabe gerra
ostean zubi-lana egin zuen belaunaldiak ez bezala (Etxaide azken honetan jarri behar,
erdibidean),16 tradizio batekin apurtzen du belaunaldi honek. Baina Aranaren
jarraitzaileen tradizioarekin apurtzeak, hizkuntzaren alorrean behintzat, beste tradizio
bati eustea ekarri zuen kontraesankorra dirudien planteamendua sortuz. Mitxelenak
berak azpimarratzen du itxurazko kontraesan hau, 1960.ean lehenengo aldiz argitaratu
denean berriro ere ager daitezkeela ikusteko, irakur daiteke, adibide moduan, Joseba
Aurkenerenaren Euskal sinesmen zaharrak (1999), non izen horren azpian Euskal
Herrian batere zaharrak ez diruditen sinesmenak plazaratzen eta (gor)aipatzen diren.
16

Honetan ere, Yon Etxaideren kasua berezi xamarra izan: familia integrista batean
sortua, bere ingurua gerra zibila irabazi zutenen aldekoa zen; baina inguru integrista
horretan, euskaltzaletasuna familian bertan, aitaren eraginez piztu zitzaion.
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zen Historia de la literatura vasca-n:
«Los tradicionalistas en lo referente al lenguaje se encuentran a menudo
entre los escritores más abiertos a las nuevas corrientes y más atrevidos
en su ideología.» (Mitxelena 2001, 152-153).
Juaristik aipatzen duen hirugarren ezaugarriari erreparatzen badiogu (belaunaldi
berrikoak agnostikoak edo ateoak dira), 50eko hamarkadan zehar gertatutako funtsezko
aldaketa batekin aurkitzen garela esan daiteke.
Sudupek dioena berriro gogora ekarrita, gerra ondoko lehen belaunaldia
aurrekoarekin lotzen zuten hiru oinarriak euskaltzaletasuna, abertzaletasuna eta fedea
ziren. Baina, bestaldetik, eliza eta gazteleraz idazten zuten elizgizon euskaldunak ziren,
askoren ustez, euskararen etsai handienetakoak. Eta 50eko hamarkadaren amaieran
agertzen den belaunaldi berria, Juaristiren hitzetan, ateoa edo agnostikoa zen.
50ko hamarkadan zehar ematen hasten diren honelako aldaketak sekularizazio
prozesu baten barruan kokatzen ditu Sudupek:
«50eko hamarkada honetan 60ko hamarkadan areagotuko den prozesu
bat abiarazten da gerraurreko teokraziaren nagusigotik sekularizazio
biderantz.» (Sudupe 1995, 123).
Txillardegik ere honen berri ematen du bere erara. Gerra ostean elizgizonek
burutzen zituzten zenbait kultur ekintza aipatutakoan hauxe dio:
«Egia da Mirande, Kruttwig [sic], Etxaide, Aresti, eta beste, ez zirela
apezak; baina hauek, belaun berrikoak ziren.» (Txillardegi 1984, 47).
Non, inplizituki behintzat, belaunaldien arteko desberdintasunetako bat apeza
izan / apeza ez izan den.17
Ibarzabalek K. Mitxelenari egindako elkarrizketa luzean ere aldaketa hauek
17

Bitxia da, bestaldetik, Txillardegik Etxaiderekin erakusten duen malgutasuna, nahi
duen lekuan kokatzeko. Argumentazioaren arabera, Etxaide belaunaldi zaharrekoen
artean sartzea komeni zaionean, halaxe egiten du, baina interesek belaunaldi berrikoen
artean jartzera bultzatzen dutenean, ez du inolako arazorik halakorik egiteko. Edota
beste hitzetan esateko, batzuetan, Salbatore Mitxelenarekin batera, ia Orixeren eta
Zaitegiren ondoan kokatzen du; bestetan, Aresti, Mirande, Krutwigekin batera.
Hemendik, ondorio bat bakarrik atera daiteke: Etxaide erdibidean dago, bi taldeetatik
zerbait baitu.
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nabarmentzen dira. Alde batetik, benetako intelektualen hutsunea apezek bete bide
zuten:
«El vacío creado se suplió con lo que yo llamaría la base clerical de la
intelectualidad.» (Ibarzabal 2001, 145).
Eta bestaldetik, gerra osteko euskal kulturaren lehenengo emaitzak elizgizonen
inguruan burutzen hasten dira (Mitxelenak beste Mitxelena haren Arantzazu poema
gogoratzen du elkarrizketan).
Aldaketak honela deskribatzen ditu Mitxelenak:
«El catolicismo tradicional sufre un deterioro enorme [...]. Por otra parte,
el catolicismo era algo fundamental dentro del esquema ideológico de los
hombres de nuestra generación.
»El vacío que se crea se llena en un primer momento con el
existencialismo; se empieza a leer a Unamuno con verdadero
entusiasmo.» (Ibarzabal 2001, 175).
Baina existentzialismoarenganako hurbiltze prozesu hau ez da bakarrik gertatzen
1956. urte aldera biltzen ari den belaunaldi berriaren barruan. Horretaz konturatzeko
nahikoa da gogoratzea Salbatore Mitxelenak Iñurritza goitizenarekin 1958.ean Baionan
argitaratu zuen Unamuno eta abendats izeneko saiakera.
Aldaketak ez dira hor gelditzen. Existentzialismotik marxismora pasatzen baita.
Mitxelenaren ironiarekin esateko:
«Se da un salto mortal; de Sartre se pasa a Engels.» (Ibarzabal 2001,
176).
Sekularizazio prozesu bat ikusi du Sudupek aldaketa hauetan. Katolizismo
tradizionala krisian sartu ondoren, existentzialismoak betetzen du hutsunea (beharbada,
hasieran Unamunoren erako existentzialismoa eta, gero, Sartreren erakoa).18 Baina gero
marxismoak hartuko du bere lekukoa. Hau guztia, hamar urteko epean, gutxi gora
18

Espainiako literaturan ere gerra ondoan existentzialismoak hutsuneren bat betetzera
egin bide zuen, Gemma Roberts-ek Temas existenciales en la novela española de la
postguerra-n (1978), adibidez, azaltzen duena lekuko. Ikertzaile honek gai hauek
aipatzen ditu nobela batzuetan dituzten agerpenen ikuspuntutik: enajenazioa,
erabakipena, porrota eta heriotza.
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behera.
Pentsatzekoa da Yon Etxaidek ere mugimendu honen gorabeherak jaso zituela.
Baina honen kasuan, existentzalismora lerratu beharrean, kristautasun primitibora
hurbildu zela esan daiteke, hurrengo atalean Yon Etxaideri egindako elkarrizketak
aztertzean ikusiko den bezala. Dena dela, Etxaideren literaturan existentzialismoaren
aztarna batzuk ere aurki litezke, bilatzeari ekinez gero.
Hemen, Mitxelenak gogora ekartzen duen zentsura kasu bat, Egan aldizkarian
Etxaideren artikulu batekin erlazionatutakoa, aipatuko dut, non Etxaideren kasuaren
adibidearekin ere honelako aldaketak gertatzen zirela ikus baitaiteke. Mitxelenak,
zentsuratutako artikulua dela-eta, hauxe dio:
«Jon [Etxaide] trataba de mostrar que el pensamiento cristiano tenía
formas más atractivas que las del catolicismo oficial vigente por aquí.»
(Ibarzabal 2001, 149).
Eta Mitxelenaren hitzetan bi joera jartzen ditu aurrez-aurre: pentsamendu
kristaua eta katolikotasun ofiziala. Momentu egokia izan daiteke azpimarratzeko
Etxaidek bere lanak askotan kristau definitzen dituela (eta ez katoliko).
Sekularizazio prozesu hau, ordea, bestelako ikuspuntutik argituta ikus dezakegu
Jon Juaristiren Sacra némesis (1999) izeneko lanaren laguntzarekin.
Liburu honetan, ETAren sorrerara eramango duten nazionalismoaren barruko
mugimendu hauetan erlijio katolikotik abertzaleen aberrira lerratzen den sakralitatearen
transferentzia bat ikusten du. Gertatu zena, sekularizazioa baino gehiago, erlijio aldaketa
izango balitz bezala planteatzen dira belaunaldien arteko desberdintasunak: Jon
Juaristiren ustez, euskal abertzaletasunean erlijio katolikotik aberriaren erlijiora pasatu
baita, biak ala biak integrismotik hurbil.

Aldaketen hamarkada da 50ekoa. Eta urte horietan euskal literaturan eta kulturan
zer nolako jarrera desberdinak zeuden ikusteko, interesgarria dateke hamarkada horretan
bere ibilbidea hasi (eta kasu batean bukatu ere bai) zuten bi aldizkariren planteamendu
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desberdinak ikustea. Euzko-Gogoa-z eta Egan-ez ari naiz noski.19
Euzko-Gogoa-ren ibilbidea 1950. urtean hasi zen, Guatemalan, J. Zaitegiren
zuzendaritzapean, Orixe gidari zutelarik. 1956. urtean Euskal Herrian kokatzen da
aldizkaria

(Biarritzen

edo

Baionan,

informazioa

ematen

duenaren

arabera).

Hamarkadarekin batera 1960.ean bukatu zen aldizkari honen ibilbidea.
Gipuzkoako Diputazioaren babespean, Egan hasieran aldizkari elebidun moduan
hasi zen argitaratzen, baina 1954.etik aurrera euskara hutsezko aldizkaria izango zen,
Arrue, Irigaray eta Mitxelena zuzendariak zirelarik.
Aipatu izan da 50eko hamarkadako euskal literaturaren munduan, batez ere
hamarkadaren lehen erdian, Orixe eztabaidatzen ez den gidaritzat zeukatela garaiko
idazleek. Txillardegik horrelaxe aitortzen du:
«1950-56 urteetan gutxi gora-behera Orixe eta Zaitegi ziren ereduak; eta
guztiz isilka eta tantaka iristen zitzaigun Euzko Gogoa izan zen gu
guztion edari nagusia.» (Txillardegi 1984, 31).
Mitxelenak, bere aldetik, eta Historia de la literatura vasca idatzi zuenean ia-ia
perspektiba historikorik ezin eduki bazezakeen ere (honek balio handiagoa ematen die
haren hitzei), Orixeren garrantzia ere azpimarratzen du, haren iritzia Txillardegirena
baino matizatuagoa delarik:
«La figura más representativa de un periodo de la letras vascas que dura
todavía hoy [...] es Nicolás de Ormaechea [...]. Él es acaso en varios
aspectos el autor más importante de toda la literatura vasca.» (Mitxelena
2001, 142).
Baina hamarkadako lehenengo urteetan Euzko-Gogoa-k euskal kulturaren
ibilbidea markatzen zuela zirudien arren, Egan euskara hutsean argitaratzen hasi zenetik
bien arteko kontrajarpena planteatzen da, era nabarmenago edo ezkutuago batean,
aldizkariok egitasmo desberdinak (alor askotan elkartu ezinak behintzat bai) burutzeko
helburuarekin plazaratzen baitira.
19

Sudupek bi aldizkari hauen arteko tirabirak garai hartako euskaltzaletasunean
agertzen ziren tirabiren adibidetzat azaltzen ditu, aurreko aipamen batean ikusi den
moduan.
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Sudupek aipatzen duen moduan (J. Intxaustiren lanean oinarriturik), EuzkoGogoa aldizkariaren bultzatzaileek helburu hauek zituzten:
«1) Euskal nazioaren zutabe nagusia hizkuntza da.
»2) Euskara jasoa eta kultur gaiak erabiltzeari ematen zaio lehentasuna
herri-euskara eta herri-gaiei zaputzik egin gabe.
»3) Errepublika garaiko pizkundeari segida eman behar zaio.
»4) Deserrian barreiu dabiltzan euskal idazle guztiak bildu beharra da.»
(Sudupe 1995, 94).
Aldizkari honetarako, kultura helburuek, hortaz, egitasmo politiko bat sustatzeko
asmoa zuten, hizkuntza euskal nazioaren oinarrizko zutabetzat hartzen duten
momentutik.
Iztuetak, bestaldetik, Zaitegik Euzko-Gogoa-rako hiru helburu hauek agertu
zituela azaltzen du Orixe eta bere garaia izeneko lan mardulean:
«Lehenik, atzerrian barreiaturik dabiltzan idazleak biltzeari ekiten dio
[...].
»Bigarrenik, euskara landu nahi du, eta euskara bakarrik, Euskal Herria
euskalduntzeko [...].
»Hirugarrenik, Euzko-Gogoa-k ikasientzat idazten du, hauentzat bereziki,
euskara edozein gaitan, berdin tekniko-zientifikoetan, trebatuz [...].»
(Iztueta 1991, 801-802).
Iztuetak azaltzen duenaren arabera, helburu politikoak Sudupek aipatzen duen
baino lausotuago daudela dirudi, bigarrenean nazioaren eta hizkuntzaren arteko
parekatzea nolabait planteatzen den arren. Besteak (erbesteko idazleak bildu, euskara
hizkuntza jaso moduan trebatu) bietan berdintsu agertzen dira.
Egan-ek, bere aldetik, 1954.ean argitaratutako "Asmo berri"20 izeneko artikuluan
(hiru zuzendariek, hots, Arruek, Irigarayk eta Mitxelenak, sinatutako artikuluan) bere
ibilbide berrituaren nondik-norakoa jakitera ematen du. Honelaxe biltzen ditu J.
Kortazarrek Egan berrituaren asmoak:
20

Mitxelena-ren Euskal idazlan guztiak VIII liburuan ikus daiteke artikulu honen
aldaera bat, ortografian-eta gaurkotua (Mitxelena 1988c, 91-92).
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«1) Aldizkari bizia, garaiari loturiko gaiez ziharduena.
»2) Modernotasuna eta kultura-maila bateratzea: euskara goreneko
mailara [...] igoarazteko ardura da xede nagusia.
»3) Kalitatea eskatzea eta lan egiteko askatasuna izatea.» (Kortazar 2000,
130).
Bi aldizkarien artean zenbait desberdintasun ikus daitezke. Nabarmenena Egan
aldizkarian politikari dagokion edonolako aipamenik eza izango litzateke. Batetik, garai
hartan ezinezkoa izango litzateke horretaz zerbait esatea; baina aldizkariaren asmoa
ikusita, nago, ahal izanda ere, horrelako aipamenik ez zela agertuko.
Bigarren desberdintasuna ez da hain nabarmena, baina kulturaren alorrean, nire
ustez, sakontasun handiagokoa da. Euzko-Gogoa-ren bultzatzaileek gerra aurreko
pizkundeari jarraipena eman nahi diote. Egan, garaiari lotutako aldizkari bizia izateko
asmoarekin sortzen da, hizkuntzaz zein gaiez bizia, alegia. Atzera begira egon beharrean
(Errepublikan bizi izandako aro urrexkara ez da berriro itzuliko), errealitatera jotzeko
gonbitea egiten ari dela dirudi "Asmo berri" horretan bertan:
«Eta biziekin ari garenez gero eta darabilgun hizkuntza ere hizkuntza bizi
denez gero, gaiak ere biziak, gaurkoak, nahi genituzke. Sarriegi gertatzen
baita azken-aldi honetan euskarak, halakoak erabiliaz bere trebetasuna
erakutsi beharrean, bere eritasun eta makurrak dituela beti ahotan,
guztiok ezagutzen ditugun zenbait pertsona mintsuk bezala. Eta beldur
gara ez ote den hori biderik egokiena izango maiteen dutenak ere asper
erazteko.» (Mitxelena 1988c, 91).
Errealitatera begira ("kalera begira [...], baserrira begira baino gehiago" ere bai
-Mitxelena 1988c, 92-) egoteko helburua duen egitasmo honetan errepublika garaiko
planteamenduak (azken finean, Euzko-Gogoa-k planteatzen zuen jarrera) gainditzeko
asmoa dagoela iruditzen zait. Hizkuntza bizia, baina kultua; errealitateak, gordina eta
oztopoz beterik egon arren, planteatzen dituen erronkei aurre egitea. Hauxe da
nabarmentzen dena Egan-en zuzendarien hitzetan.
Baina honelako jarrera ezin plazara daiteke alderdi batzuetatik kontrakotasunik
agertu gabe.
Egan-ek oztopoak zituen aurretik, eta ez bakarrik Ibinagabeitiak-eta euskararen
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etsaiak deituko zieten alderdietatik, euskaltzale batzuen aldetiko mesfidantzatik ere bai.
Txillardegik, adibidez, Egan-i buruz ematen dituen iritzietan, ezin ditu horren
aurrean azaltzen zaizkion sentimendu kontrajarriak estali.
Alde batetik, belaunaldi berrikoek beren lanak argitaratzeko aldizkari hori erabili
zutela baieztatzen du, zentsurarekin zenbait oztopo izan arren (Txillardegi 1984, 30).
Baina geroxeago:
«Egan aldizkaria[k] (1954), nahiz berrizaleago izan, bazuen "jakinlariek"
xuxen esaten duten bezalaxe, halako "kolaboratzaile produktuaren"
fama.» (Txillardegi 1984, 31).
Aipamen honek zenbait komentario merezi duelakoan nago: hor agertzen diren
"jakinlari" horiek, Jakin aldizkariaren idazleak dira, 1981.ean, Jakin aldizkariaren 25.
urteurrena ospatzeko alean, aldizkari honen hasierako garaietan Euzko-Gogoa, Egan
baino hobesten zutela diotenak, Euzko-Gogoa "erbestetik eta klandestinoki zetorrelako
ere, erresistentzia heroikoaren eta kontzesiorik gabeko borrokaren sinbolo" (Jakin 1981,
150) baitzen. Egan, bestaldetik, galdera erretoriko honekin definitzen zuten:
«Egan ez ote zen diktadurarekin eta "etsaiekin" -Arrue, etc.- konpromisu
bat egitearen eta kolaboratzearen produktua, zapaltzaileei aurpegia
garbitzen ziena?» (Jakin 1981, 150).
Txillardegi, noski, ados dago Jakin aldizkarian azaltzen diren ideia hauekin, eta
ez du aukera galtzen Egan-ez hitz egiten duen bakoitzean, kolaborazionismoaren kontu
hau behin baino gehiagotan gogoratzeko.21
Gauzak honela, ez gara harritu behar Jon Juaristik bestelako balorazioa
plazaratzen badu Egan-ek eta Mitxelenak egindako lanaz.
«[Mitxelena] En el terreno cultural, practicó una política posibilista que
arrojó un saldo muy positivo. A riesgo de ser tachado de
"colaboracionista", no perdió la ocasión de aproximarse a quienes,
habiendo militado en el bando franquista, se hallaban sinceramente
interesados en la promoción del euskera y de la literatura vasca.» (Juaristi
21

Adibidez, beste honetan:
«[...] frankismoaren bedeinkazioarekin azaldua, Eganek ba zuen bere
kontra "kolaborazionismo"aren kutsua.» (Txillardegi 1984, 46).

114

1987b, 107).
Kolaborazionista zein posibilista, Egan-ek burutu zuen lana dudaezina da. Eta ez
dugu ahaztu behar bertan parte hartzen zuten idazleek Euzko-Gogoa-n ere argitaratzen
duten berberak direla askotan. Yon Etxaide, adibidez, Egan-en inguruan bildutako
idazleen artekoa izanik (hor kokatzen du Jon Kortazarrek -2000, 129 eta h.-), EuzkoGogoa-n ere argitaratu zituen bere lanak, eta beharbada, Egan-en bezainbeste.
Bi aldizkari hauek agertzen dituzten jarrera desberdinak honelaxe kalifikatzen
ditu Mitxelenak:
«Sin embargo, tras esta aparente competencia existía otra disputa que,
aunque real, no se llegó nunca a manifestar; la típica lucha, en periodos
de clandestinidad, entre el interior y el exterior.
»Existía la idea de que al no existir libertad de expresión en el interior, la
gente del exilio representaba mejor al País; los del exterior consideraban
que no reflejábamos con autenticidad la realidad vasca. Naturalmente,
nosotros pensábamos exactamente lo contrario.» (Ibarzabal 2001, 149).22

3. Euskal nobela 50eko hamarkadan.
Lehen esan den moduan, Yon Etxaidek sortutako literatur lan gehienak 1950.etik
1964.era doan epean argitaratu ziren lehenengo argitarapenean. Honetan bi salbuespen
aipagarri baino ez daude: Etxaide jauna eta Eneko Agerroa.
Aipatutako epean euskaraz agertu ziren nobelen zerrenda egitea ez da oso zaila,
Etxaiderenak alde batera utzita ez baitira hamarretik pasatzen, epe honetan lehenengo
aldiz argitaratzen direnak:
- 1950: Alos-Torrea (Yon Etxaide)
- 1955: Joanak-joan (Yon Etxaide)
- 1955: Amabost egun Urgain'en (Jose Antonio Loidi)
- 1957: Leturia'ren egunkari ezkutua (Txillardegi)
22

Erbestea/barnea dikotomiaren arabera azaltzen du Sudupek, bestaldetik, N.
Etxanizek Euzko-Gogoa-ren egitasmoaren bigarren puntuaren aurrean (kultur gaiei
lotutako euskara jasoarena, alegia) erakusten zituen erretizentziak (Sudupe 1995, 95).
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- 1958: Arranegi (Eusebio Erkiaga)
- 1958: Poli (Agustin Anabitarte)
- 1960: Peru Leartza'ko (Txillardegi)
- 1962: Araibar zalduna (Eusebio Erkiaga)
- 1962: Batetik bestera (Eusebio Erkiaga)
- 1962: Dirua galgarri (Mariano Izeta)
- 1964: Neronek tirako nizkin (Sebastian Salaberria)
- 1964: Gorrotoa lege (Yon Etxaide)
Oker ez banago, epe horretan argitaratu ziren guztiak agertzen dira zerrenda
honetan, eta Etxaiderenak kenduz gero, hamar baino gehiago ez guztira. Besteren bat
epe horretan idatzi bazen ere (Jon Miranderen Haur besoetakoa, adibidez) geroxeago
argitaratua izan zen. Zerrenda hau pixka bat luzeago egin dezakegu han aipatutakoei
berrargitarapenak gaineratzen badizkiegu: Tomas Agirre "Barrensoro"ren Uztaro-k,
adibidez, 1950. urteko data du bigarren argitarapenean.23
Hauez gainera, Irazustaren eta Eizagirreren erbesteko nobelak ditugu, horrela,
gerra osteko nobelaren ikuspegi orokorra eta osoa izateko.
Era berrikotzat hartu izan diren Txillardegiren nobelak alde batera utzita, garai
honetako literaturaz aritzen diren ikertzaile gehienek antzeko ezaugarriak aurkitzen
dizkiete zerrenda horretako idazlanei, esaldi bakar batekin laburbil daitezkeen
ezaugarriak: guztiek lotzen dituzte nobela hauek gerra aurreko literaturarekin, haien
artean desberdintasun nabarmenik ez dagoela adieraziz.
Era desberdinetan agertzen da azalduta ideia hau.
Jon Juaristik 50eko hamarkadako nobela horien artean agertzen den joera
"neorruralista" aipatzen du, honen ereduak Yon Etxaideren Joanak joan eta Eusebio
Erkiagaren Arranegi direlarik. Nobela hauetan agertzen den hirugarren pertsonako
23

Lehenengoa 1937.ekoa izan zen. Beraz, nobela hau da, gerra zibilak suposatu zuen
etendura gertatu baino lehen, euskaraz argitaratu ahal izan zen azkena (Olaziregi 2002,
61).
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narratzailea

Txillardegiren

nobeletan

agertzen

den

lehenengo

pertsonako

narratzailearekin kontrajartzen du Juaristik eta, oinarrizko desberdintasuntzat hartuta,
honela interpretatzen du alde hori:
«[...] podían prescindir [Etxaideren eta Erkiagaren nobelez ari da Juaristi]
de la narración en primera persona, porque el entorno social en que se
movían sus personajes, ya se tratase de aldeas suletinas o de pueblos
costeros de Vizcaya, era aún exclusiva o casi exclusivamente
vascófono.» (Juaristi 1987b, 115).
Juaristiren iritziz, pertsonaien ingurua guztiz euskalduna ez denean ia-ia
derrigorrezkoa baita lehen pertsonako narratzailea erabiltzea, Txillardegik egiten zuen
moduan.
Sarasolak, bere aldetik, gerra ondoko nobeletan XIX. mendeko literaturaren
kutsua dagoela gogora ekartzen du:
«[...] la novelística vasca sigue desenvolviéndose en el marco ideológico
tradicional, con una concepción formal rigurosamente decimonónica.»
(Sarasola 1976, 157).
Gerra ondoko egoeran nobelak genero moduan garatzeko arazo batzuk dauzka.
Pixka bat geroxeagokoa bada ere, Sarasolak Saizarbitoriaren Egunero hasten delako
nobelari egindako hitzaurrean aipatzen dituen hiru arazo hauek (Sarasola 1979, 22-24)
50eko nobelek aurre egin behar dieten oztopoak argitzen dituzte, aurreko urte horietan
nabarmenago agertzen baitira:
- Prosa modernoaren falta.
- Batasunaren falta.
- Tradizio urria.
Dena dela, gerra ondoko "desorientazioan" funtsean gerra aurreko ildoari
jarraitzen bazaio ere, Sarasolak zenbait berrikuntza ikusten du Loidiren planteamendu
populistan eta Etxaidek agertzen duen "itxurazko" gordinkerian (Sarasola 1979, 24-25).
Ez dugu begi bistatik kendu behar, goian agertzen den zerrenda horretako
zenbait idazlek gerra aurrean ere idatzi zutela, Anabitarteren kasuan bezala, azken honek
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gerra aurretik, ohiturazko literaturaren ildoan dauden Usauri24 (1930) eta Donostia
(1932)25 izeneko nobelak idatzi eta argitaratu baitzituen.
Eusebio Erkiaga gerra aurretik ere idazle moduan agertzen zaigu, poesiaren
alorrean. Gerra ostean argitaratu zituen nobelak (batez ere Arranegi) Tx. Agirreren
ohiturazko literaturarekin konparatzea ia nahitaezkoa bada ere, genero lirikotik
hurbilago ikusten ditu Kortazarrek (Kortazar 2000, 137).
Gerra osteko nobela hain lotuta aurkezten zaie ikertzaileei XX. mendearen lehen
herenarekin egiten zen literaturarekin, non biak agertzen baitira bat eginda
Lasagabasterrek idatzitako "Euskal-nobelaren gizarte-kondairaren oinharriak" izeneko
artikulu funtsezkoan (Lasagabaster 1981), euskal nobelaren sistemaz orain arte egin den
lanik garrantzitsuenetakoan, denok, aldez edo moldez, haren zordun baikara.
Artikulu honetan Lasagabasterrek bi aldi bereizten ditu euskal nobelaren
historian, aldaketa urtea 1957 delarik. Aldaketa urtea Txillardegiren Leturia'ren
egunkari

ezkutua

argitaratze

datari

dagokio,

Lasagabasterrek

azaltzen

duen

planteamenduan nobela honekin hasten baita nobela modernoaren garapena.
Lehen aldia, beraz, 1897.etik 1957.era doa eta ohiturazko nobelen nagusitasunak
karakterizatzen du aldi hau. Ohiturazko nobela hauek antzeko bereizgarri batzuk
dauzkate (Lasagabaster 1981, 359-360):
- Nobelen gertakariak burutzen diren lekuak baserriak edota itsas herriak dira.
- Baserriek eta itsas herriek osatzen duten mundu hori ez da konflikto edo
borroka handiko mundua.
- Inguru horietan aurki daitezke euskaltasunaren sustraiak. Bi oinarriren gainean
altxatzen da euskaltasuna: euskara eta fedea, eta biak, gainera, lotuta agertzen dira
24

Nobela honetaz, San Martinek:
«Bere idazkera jolaskorrean eta bizkortasunean badu estiloaz Pio
Barojaren taxura, bere umorea hain mina izan gabe.» (San Martin 1986,
9).

25

Bi nobela hauei dagozkien urteak Olaziregiren lanaren arabera ematen dira, urte bat
edo biko aldea izaten baita, informazioa nork ematen duen (Olaziregi 2002, 60).
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nobeletan.
- Tesi batek, eta ez errealitate gaineko azterketak, mugatzen du nobeletan
agertzen diren elementuen aukera.
- Narratzaile orojakilea erabiltzen da nobela hauetan, kontatu ez ezik, iritziak
eman ere egiten dituena.
- Nobela estatikoak izaten dira, deskriptiboak, trama oso txikia baitute.
Gerra zibilak euskal literaturan eten bat suposatu bazuen ere, gerra ondoko
nobela, bai erbestean egiten dena, bai 1950.etik aurrera Euskal Herrian bertan
argitaratzen dena, planteamendu berberen gainean idazten da, Lasagabasterren ustez.
Edonola ere, ezin dugu ahaztu Txillardegiren nobela argitaratu baino lehen bakarrik hiru
nobela berri agertu zirela Hego Euskal Herrian, Etxaideren lehenengo biak eta
Loidirena:
«Den dela, beharrezkoa zaigu gerrak marratzen duen beste muga bat aldi
honen barruan aipatzea; nahiz eta gerra euskal nobelaren historian eta
bilbakuntzan haustura ez izan, ez egitura mailan, ez gaiarenean ere.»
(Lasagabaster 1981, 361).
Benetako aldaketak gertatzeko 1957.era arte itxaron behar zen.
Dena dela, gerra ondoko nobeletan funtsezko aldaketak gertatzen ez badira ere,
zenbait puntutan berrikuntza batzuk daudela esan daiteke.
Ildo honetatik, Yon Etxaideren nobela aipatzean, bere mundu ikuskeragatik
ohiturazko nobelen aldian kokaturik dagoela nabarmendu arren, Lasagabasterrek
ohartarazten du haren nobeletan mundu idilikoa urratzen hasten dela:
«Etxaidek sorrerazten du lehenengoz euskal nobelagintzan grina bizien
mundua: gorrotoa, bortizkeria, lizunkeria; baina, hondarraren hondarrean,
horrek aurreko nobelaren antzekoak diren mundu-ikuskeraz eta bizilegez dihardu funtsean.» (Lasagabaster 1981, 361).
Lasagabasterrek 1957.ean kokatzen du aldaketa data. Baina Txillardegiren lehen
nobela urte horretako bada ere, honek ez du esan nahi momentu horretan bat-batean
aldatu zela euskal nobela. Hurrengo urteetan ere, ohiturazko nobelaren tankeran
oinarrituta idatzitako idazlanak egiten jarraitzen baitira.
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Ikuspuntu honetatik begiratuta, Etxaidek ohiturazko nobelen mundu ikuskera
bera mantendu arren, bestelako bideak lantzen saiatu zen euskal nobelaren alorrean.
Gauzak honela, berriro ere, Yon Etxaide tradizioaren eta modernitatearen artean
kokaturik ikusten dugu, tirabiren kokagunean, batetik gehiegi urrundu gabe, bestera
hurbiltzeko gainditu beharko zen mundu-ikuskeratik askatu ezinik.
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B. TEATRO LANAK.

Yon Etxaidek hiru teatro lan eman ditu argitara era autonomo batean. Hauexek
dira lehen edizioen izenburuak eta datak:
- Amaiur (Euzko-Gogoa aldizkarian 1950-1951. urteetan agertua, Amayur
izenburuarekin);
- Markesaren alaba (1958.ean Egan aldizkarian argitaratua; Markes baten alaba
izango da antzerki honen izenburua geroko argitarapenetan);
- Begia begi truk (1962.ean Egan-en agertua).
Hiru hauez gainera, Yon Etxaidek Pedro Mari izeneko lan bat ere idatzi zuen,
Arturo Campión-en izen bereko narrazioaren itzulpen-egokipena. Hau Egan aldizkarian
argitaratu zen lehenengo aldiz 1982.ean. Geroxeago, Purra! Purra! bildumaren
laugarren liburukian ere agertu da, 1988.ean.26
Hiru obra horiek antzeko ezaugarriak dituzte:
- Gaiak historikoak dira, nahiz eta, gertagaraia askoz hurbilagoa izanik, Markes
baten alaba dudazko kasua izan daitekeen (beraz, teatro lan hauek drama historikoen
barruan sailka daitezke).
- Teknikaren aldetik ez dute teatro modernoaren kutsu handirik: idazleak
antzerkiko konbentzioei eusten die bere lanetan.
- Kanpoko itxuran ere banaketa tradizionala darabil Etxaidek: obrak normalean
hiru ekitalditan eta ekitaldi bakoitza hainbat jardunaldi edo agerralditan banatuta
baitaude.
- Lanak antzezgarriak izan daitezen saiatzen da idazlea; honetarako balizko
antzerki-zuzendariei eskainitako oharrak agertzen dira, antzezpenerako aukera
26

Azken argitarapen honetan "Lehenen iskribaldia: 1939" azaltzen da (Pur-IV, 4).
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desberdinen berri ematen dutenak; askotan hizkuntzaren alorrean ere, parentesi arteko
aukera desberdinak agertzen ditu, euskalki bati dagokion hizkuntz osagai berezia oztopo
izan ez dakien beste euskalkietako hiztunei.27
Antzerkia egiterakoan "bere gisa" aritu dela aitortzen du Etxaidek, Habe
aldizkarian 1984.ean argitaratutako elkarrizketaren arabera:
«Antzegintza lanetan ez dut maisurik edo gidaririk izan. Nere gisa aritu
izan naiz.» (XX 1984, 10).
Jakin aldizkarian argitaratu dudan artikulu batean adierazi dut zer-nolako
paralelismoak ikusten ditudan Etxaideren antzerkien eta nobelen artean (Rojo 1999).
Izan ere, antzerki lan bakoitza nobela batekin harreman zuzenetan dagoela iruditzen
zait:
- Amaiur eta Eneko Agerroa Euskal Herri burujabe baten amaiera eta hasiera
azaltzen dituzten lanak dira.
- Markes baten alaba eta Joanak joan gizarte tradizionalaren erakusgarri dira,
Txomin Agirreren nobelek aurkezten duten ereduen arabera (itsas herria eta baserria).
- Begia begi truk-ek eta Gorrotoa lege-k Erdi-Aroko banderizoen gerrei buruzko
zikloa errepresentatuko lukete.28
27

Bere lanen antzezpena dela-eta, hauxe zioen Etxaidek 1984.ean:
«"Markes baten alaba" Hazparnen jarri zuten behin eta Andoainen beste
batez, nik dakidalarik. "Amaiur" eta "Begia begi truk" ez dira sekula
"oholetaratu".» (XX 1984, 10).

28

Hitzaurrean adierazitakoa gogoraraziz, atal honetan argitarapen hauen arabera
emango dira aipamenak: Amaiur, G.A.K.P., Donostia, 1983; Markes baten alaba,
G.A.K.P., Donostia, 1982; Begia begi truk, Erein, Donostia, 1984. Aipamen hauetan
egiteko laburdura hauek erabiliko ditut, hurrenez hurren: A, MBA eta BBT. Laburdura
hauen ondoren agertzen den zenbakia edizio hauetako orrialdeari dagokio.
Argitarapen hauen aukera dela-eta, kontuan har bitez Yon Etxaideren hitz hauek ere,
Markes baten alaba-n agertuak:
«Buka dezagun esanaz argitalpen honek lehendabizikoa zeharo
desbaliatzen duela eta, horregatik, ez daitekeela gehiago ez argitara, ez
errepresenta, era zaharrean. "Egan"eko argitalpena hil da betiko, era
berriari sortze ematearekin. Lur eman diezaiogun, beraz, landare
zaharrari eta ongi-etorria harengandiko aldaska gazteari.» (MBA, 12).
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1. AMAIUR.
Hau da Yon Etxaideren lehenengo teatro lana. Gai historikoa du, bertan
kontatzen

diren

gertakariak

XVI.

mendean

kokaturik

baitaude,

Nafarroaren

independentziaren galera suposatu zuten gertaeren inguruan, Amaiurren burututako
guduan sinbolizatuta, Juan San Martinek antzerki lan honen erreseinan adierazten duen
bezala:
«Gudu hori, gure historian, Nafarroaren erregetzaren galerazko sinbolua
bait da, bere erresuma azken indarrak han lertu zituenez.» (San Martin
1984, 129).
Antzerkiaren hasieran agertzen den eskaintzan liburuaren gaia nondik hartu zuen
azaltzen du Etxaidek lehenengo momentutik:
«MIKEL ORREAGA-RI
»Zure oroiz, Mikel Orreaga, mamitu dut antzegintza hau, zuri "Amaiur"
historia-liburua argitarazi zizun gogo sutsu berberak eraginda. Zure obra
izan dut nere argibide eta laguntzaile [...]» (A, 7).29
Gaia, banaketa klasikoari jarraituz, hiru ekitalditan zehar garatzen da.
Lehenengo ekitaldian kontatzen da nolakoa den Nafarroaren egoera hamar urtez
kanpotarren menpean egon ondoren. Helburu horrekin Xabierreko gazteluan kokaturik
agertzen da ekitaldia; gaztelu horretan Cisneros kardinalak eginarazi zituen hondamenak
nonnahi ikus daitezke. Beraz, ekitaldi honetan egoera historikoaren aurkezpena egiten
da askatasunaren galera eta hondamendia parekatzen direlarik. Baina hondamendi honen
ondoan, askatasunaren aldeko borrokan aritzen diren zenbait pertsonaiaren (Mitxel
Xabierrekoren eta beronen jarraitzaileen) sator lana ere azaltzen du idazleak. Eta giro
historikoari azken ukituak emateko, idazleak tamalgarritzat aurkezten duen egoera
29

Miguel de Orreaga, Pedro Navascués de Alarcón (1903-1927) historiagilearen
goitizena izan zen. 1923.ean, hogei urte zituela, liburu hau eman zuen argitara (izenburu
luze osoarekin aipatuta): Amayur...! Los últimos nabarros. Vindicación de los
caballeros patriotas que lucharon por la independencia de Navarra y por los derechos
de la casa de Albret en los años 1512-1524. Etxaide, noski, lan honetaz ari da.
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honetan beamontesen eta agramontesen arteko borrokek duten partea ere azalduko da.
Dena dela, kontuan hartu behar dugu (eta ohar honek neurri handi batean Yon
Etxaideren teatro osorako balio duela esan daiteke), Yon Etxaidek ez dituela eszenan
gertaera historiko hauek irudikatzen (ez ditu, adibidez, gerrak eta borrokak ematen
ikuslegoaren begi-bistan), beraien ondorioak baizik: pertsonaiek elkarri esaten dizkioten
hitzetan jakingo dugu irakurle-ikusleok zer gertatu den eta zergatik dauden halako
egoera batean. Gertakariak berak antzeztu beharrean, pertsonaiek elkarri (eta, bide batez,
irakurle-ikusleei) zer gertatu den azaltzen diote.
Beraz, pertsonaien hitzetan jakinarazten den egoera beraientzat ezaguna izanik,
elkarrizketa hauek beraiekiko bete beharko luketen funtzio komunikatiboa ez da eszena
barruan ematen, eszenaren eta irakurle-ikusleen artean baizik.
Adibide batekin hobeto ikusiko da hau: Amaiur-en hasiera horretan andre Marik,
pertsonaia nagusiaren amak, bere alabari kontatzen dio zergatik daukaten gaztelua
hondatuta. Baina alabak jakin behar du arrazoia, zeren hamar urte baitarama gazteluak
egoera horretan. Esaten duten guztiaren hartzaileak balizko ikusleak edo irakurleak dira,
ez elkarrizketan parte hartzen duten pertsonaiak. Alde honetatik ere, Yon Etxaideren
teatroa didaktikoa dela esan daiteke, irakurle eta ikusleei zuzendu nahi dien
informazioak pertsonaien arteko hizketaldiak mugatzen baititu.
Bigarren ekitaldian eszena aldatu egin da, Iruñeko kalean kokatzen baita
oraingoan istorioa. Honela deskribatzen du Yon Etxaidek ekitaldiaren hasieran eszena:
«[...] 1521-garren urtea da. Bederatzi urte beltz igaro ondoren espainarren
mende, berriz ere nafarrak, frantsesen laguntzaz, Iruñeaz jabetzen diren
egun pozgarria.» (A, 51).
Iruñea, beraz, berriro dago nafarren eskuetan. Baina berriro ere, ez da kontatzen
nola gertatu den Iruñea nafarren eskuetara pasatzea, gertaera honen ondorioak baizik:
Nafarrek beren poza erakusten dute jazo berria denagatik.
Ekitaldi honetan Iruñean gaztelarren alde borrokatu dutenen artean Eneko
Loiolako (Etxaidek izena halaxe ematen baitu) agertzen da. Eneko, bere adorea eta
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prestutasuna direla-eta hainbat laudorio agertu ondoren, bederatzigarren agerraldian
azaltzen zaigu, zaurituta. Obra honetan sostengatzen diren ideiak eta tesiak ezagutzeko
oso agerraldi interesgarria da, batez ere, Mitxelen eta Enekoren arteko elkarrizketa
gauzatzen denean. Esan liteke, okertzeko arrisku handirik gabe, Mitxelen ahotsean
idazleak berak hitz egiten duela.
Hirugarren

agerraldia,

obrari

izena

ematen

dion

Amaiur

gazteluaren

hondamendiaren inguruan eginda dago. Berriro ere, gertakari historiko nagusia ezkutatu
egiten zaio ikusleari eta eszena Amaiurreko gazteluan barik, inguruko baserri batean
kokatzen da. Eszena honetan, Nafarroako independentziaren aldekoek sufritzen duten
ausiabartza agertzen da, beraz.
Aurreko ekitaldian bezala, honetan bi agerraldi garrantzitsu agertzen zaizkigu
ideiak azaltzeko, seigarrena eta hamargarrena.
Argumentua, beraz, Nafarroako independentziaren galeraz aritzen da. Eta esan
daiteke bi helburu nagusi dauzkala idazleak lan hau idaztean:
- independentziaren galerak alde guztietatik (moralaren aldetik, aberastasunaren
aldetik, euskaltasunaren aldetik)30 dakartzan ondorio latzak aurkeztea;
- independentzia galera horren kausak bilatzea.
Zeren Yon Etxaidek obra honetan erantzun nahi duen galdera hauxe baita:
Euskaldun guztiak Nafarroaren magalpean garai batean independentzia osoan bizi izan
baziren (ideia hau Etxaideren planteamenduan eztabaidaezina baita), zergatik gertatu da
30

Moralaren aldetik, beharbada, ez da hain argi agertzen arazoa, baina kontutan
hartuta Eneko izan ezik, beste beamontes eta gaztelazale guztiak doilortzat hartuta
daudela eta agramontes gehienak, ordea, pertsona ontzat, badirudi ideia hori manten
daitekeela.
Aberastasunaren aldetik dakarren hondamendia, Xabierreko gazteluaren egoeran ikus
daiteke.
Euskalduntasunaren aldetikoa, beamontesen nagusiarekin hitz egitean agramontes
batek esaten dituen hitz hauetan ikus daiteke:
«Nafarroa berri bat [egingo duzue], euskalduna beharrean erdalduna.
Nafarroa berri bat, nafarrena beharrean espainolena. Nafarroa berri bat,
ez baitu gehiago bere Erregerik izango. Nafarroa berri bat, ez baita
gehiago orain artekoa izango.» (A, 138).
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hondamendi hau?
Erantzuna neurri handi batean euskaldunengan beraiengan bilatu behar da.
Euskaldunek beren independentzia galdu bazuten, nork bere aldetik jo zuelako izan da.
Kanpotik heldu zen arriskuari aurre egiteko elkartu beharrean, euskaldunak banatu egin
ziren, batzuek espainolen alde eta besteek frantsesen alde borrokatu zutelarik.
Yon Etxaidek arazo hau drama historiko baten bidez kontatzen duen arren,
arazoak ez dirudi XVI. mendean gertatutako zerbaitera mugatu behar duenik, Etxaidek
neurri handi batean idazten dueneko garaia baitu buruan XVI. mendeaz aritzen denean.31
Ideia hauek aipatutako hiru agerraldietan (II-9, III-6, III-10) azaltzen dira.
Hiruretako lehenengoan, esan bezala, Mitxel, Xabierreko jaunak eta Eneko
Loiolakok parte hartzen dute. Eneko Loiolakok, gipuzkoarra den aldetik hitz egiten du
eta bi argumentu aurkezten ditu gipuzkoarrak nafarren kontra aritzeko: zin eginaren
garrantzia eta nafarrek inposatu dieten indarkeria. Bigarren argumentua honela azaltzen
du Loiolakoak:
«Gaztelarrak gure adiskide leialak izan dira [...] Nafarrak, berriz, beti
aritu zarete guri kalte nondik egingo, gure eskubideak nola zapalduko.»
(A, 87).

31

Honegatik, nire ustez, oso estua da teatro honen bigarren edizioari buruzko
erreseina batean, egilearen izenik gabe Jakin aldizkarian agertutako erreseinan, ematen
den iritzia:
«Nafarroaren arazoa inoiz baino biziagoa den unean, ezin egokiago dator
berragitalpen hau.» (XX 1979a).
Yon Etxaide ez da Nafarroaren arazoaz aritzen, Euskal Herri osoarenaz baizik.
Gainera kontutan hartu behar dugu, bere ustez, ez dela Nafarroa euskal komunitate
batean integratu behar; aitzitik, beste probintziak dira Nafarroan integratu behar direnak.
Eguna aldizkarian agertutako elkarrizketan, hauxe dio Etxaidek:
«Orduraino [1200. urte inguruan] gure sei eskualdeek (Nafarroa, Lapurdi,
Zuberoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) batasunean iraun zuten, Iruñeko
Erregetzaren babesean eta agintaritzapean, eta berriz ere egoera zahar
honetara itzuli behar dugu, Nafarroaren inguruan biltzea beste bost
probintziak.» (Etxarri 1999, 33).
Bestaldetik, proiektu honetan Errioxak (Larrioja, berak dioen moduan) ere bere tokia
edukiko luke:
«Larrioja [...] Euskadi da eta gureganatu behar dugu.» (Etxarri 1999, 33).
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Mitxelek, bere aldetik, erantzuten dio gaztelauek horrekin lortu nahi duten gauza
bakarra Nafarroa menperatzea dela esanez. Helburu hau lortuz gero, gipuzkoarrak ere
zapalduak izango dira. Mitxelek, beraz, Nafarroako independentziaren defendatzailetzat
aurkezten du bere burua.
Enekoren

erantzunak

arazoaren

konplexutasuna

azpimarratzen

du.

Agramontesek Nafarroako independentzia gorde nahi badute, zergatik elkartu dira
frantsesekin? Mitxelek honela erantzun:
«[...] zuek eta gu, euskaldun guztiok elkartuko bagina ifarraldeko eta
hegoaldeko arrotzen kontra...» (A, 89).
Esaldia amaitu gabe uzten du idazleak, honek inplikatzen dituen posibilitateak
irakurle-ikusleek berek hausnar ditzaten. Baina Enekoren ustez, aukera horretan
pentsatze hutsa ere amets zoro bat besterik ez da.
Bi pertsonaia hauek, politika eta historiaren alorrean, errealitatearen eta
ametsaren kontrajarpena erakusten dute: pragmatismoa eta idealismoa, azken finean,
edota, interpretazioa pixka bat estutuz, posibilismoa eta utopia. Eneko errealitatean
oinarritzen den neurrian, historia onartzen du eta errealitate horretan bizitzen saiatzen
da. Garai Modernoaren atarian dagoen Europa horretan estatu modernoaren garrantzia
ulertu du, eta historiaren bideek horra jotzen dutela ikusirik, bide horretatik abiatzen da.
Hau ez egitearen arriskua, historiatik baztertuta gelditzea. Mitxel, ordea, Nafarroako
askatasunaren amets politikoak biziarazten du, baina, bere zoritxarrean, amets hori
gauzatzeko kontraesanetan jausi beharra dago: frantsesekin elkartu behar dira
euskaldunak, independentziari eusteko. Enekorentzat, ordea, kontraesanean bizitzeak ez
du inolako arazorik suposatzen.
Hirugarren ekitaldiko seigarren agerraldian, agramontesen eskuetan preso jausi
den Matxin Ursua (beamontesen buruzagietako bat), Jaime Belatz (agramontesen
buruzagiaren semea) eta Mitxel agertzen dira. Elkarrizketaren muina aurreko
paragrafoan aipatutako kontraesan hori argitzea da.
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Honelako parekatzeak egin izan dira Yon Etxaideren obran zehar:32
Agramontesak = Euskaldunak
Beamontesak = Gaztelazaleak
Baina agramontesek ere atzerritarren alde jo dute. Eta egoera bitxi hau zuritzeko,
bi argumentu ematen ditu Belatzek: gaztelauen erasotik defendatzeagatik (ikus
daitekeenez, Enekok gaztelauen alde jotzeko argumentuaren antzekoa, baina beste
alderditik ikusia), eta Nafarroako koroa Frantziako erregeari eskubidez dagokiolako
elkartu dira frantsesekin.
Aipatu diren agerraldi horietako hirugarrena (III-10) Amaiurreko gazteluaren
galerarekin batera gertatzen da eta agramontes batzuk ezkutatu zireneko baserriko
biztanleen eta beamontes buruzagien artean ematen da. Aurreko bietan pertsonaiak
alderdi desberdinetan egon arren, nobleak ziren guztiak. Honetan, berriz, beamontes
buruzagiak eta baserritar apalak ditugu aritzen direnak. Goian aipatutako dikotomia
(agramontesa = nafarrak, euskaldunak alegia; beamontesak = gaztelazaleak) mantendu
egiten da. Baserriko aitonak honela dio:
«Aintzina, agramontarrak bezain nafarrak ziren beamontarrak, eta gauzek
horrela jarraitu izan balute, neri berdin berdi[n] litzaidake beamontes edo
agramontes izan. Zuek [beamontesekin ari da] Nafarroaren burujabetasunaren kontra jarri zinetenez gero, ordea, ez dago aukerabiderik.
Nafarrak garelako eta arrotzaren aginterik nahi ez dugulako, agramontar
bihurtu gara.» (A, 136-137).
Beraz, Nafarroak bere askatasuna galduko du ez kanpotarren kulpagatik,
ezpabere nafar batzuek kanpotarrekin elkartu direlako. Yon Etxaideren literaturan
askotan agertzen den bezala, euskaldunen arteko batasun falta horretan ikusi behar da
askatasunaren galeraren kausa nagusietako bat.
Bestaldetik, aitonaren hitzetan itxaropenerako bideak daudela ematen da
32

Obra honetan ez ezik, antzeko gaiak ukitzen dituenetan ere horrelako parekatzea
egiten da. Momentu batean (Etxaide jauna liburuan hain zuzen), bere familiaren jatorria
beamontesa dela aitortu ondoren, bere burua agramontestzat aurkezten du idazleak berak
(EJ, 28).
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aditzera, itxaropena errealitateaz beste maila batean jartzen bada ere: herria osatzen
duten pertsonak desager daitezke, baina herria beraien gainetik dagoen zerbait izanik eta
desagertzen ari dela iruditu arren, beti geldituko da herritasuna berpiztuko duen
txinpartaren bat:
«Seme on horiek [Amaiur defendatzen ari direnak] betiko hilko dira,
noski, baina zu, Nafarroa, ez zara sekulan hilko, lozorro luzean
iraunarren.» (A, 138).
Baina badago erromantizismoz betetako planteamendu horretan elementu berri
bat: herria berpiztuko duen txinparta ez dago, berez, "herritasuna" dei litekeen horren
baitan, Jainkoaren nahiaren baitan baizik. Jainkoa, hortaz, historiaren motoreetako bat,
utopia gauzatzea ahalbideratzen duen neurrian bederen, bihurturik ikusten dugu:
«Zeren Jaungoikoak ez baitezake nahi Herri bikain hau erabat hiltzerik.»
(A, 138).
Jarrera hau Salbatore Mitxelenak mantentzen bide zuenaren antzekoa iruditzen
zait: Euskal Herria, Israel berri bat bezala, Jainkoaren laguntzaren zain dago. Horrela
deskribatzen du Joxe Azurmendik Etxaideren garaikidea izan zen poetaren jarrera:
«Badirudi, literatura apokaliptiko judeguak behinola bezala, Mitxelena
ere inkontzienteki bezala, Tranzendentzia historiara sarrarazi duela, eta
Jainkoaren interbentzioren bat edo espero duela, herrien historia oker hau
nolabait zuzentzeko.» (Azurmendi 1977, xlv).
Gerra ondoko urte ilun horietan, Bigarren Mundu Gerran faxistek galdu arren,
honek ez zuela Euskal Herriko egoeran aldaketarik ekartzen ikusita, badirudi erantzuna
Transzendentzian bilatzeko joera berbera dagoela euskal literaturari Euskal Herrian
bertan iraunbidea eman zioten bi idazleongan.
Antzerki lan honi buruzkoak amaitzeko, Juan San Martinek plazaratutako ideia
batzuk ekarriko ditut hona.
Antzerki lan honen gaiak sortzen dion sentimendua honela azaltzen du San
Martinek:
«Gertakari gogorrak direnez, halakoa da obra ere.» (San Martin 1984,
129).
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Eta ez du ahazten Yon Etxaideren literaturaren baliorik handienetakotzat hartu
izan den bere idazkera ere aipatzea:
«Gaia interesgarria bada ere, Yon Etxaideren luma eta ekarria ez dira
nolanahikoak.» (San Martin 1984, 129).

2. MARKES BATEN ALABA.
Hauxe da Yon Etxaideren antzerki produkzioan bigarren agertu den obraren
behin betiko izenburua. Lehen aipatu den bezala, teatro lan hau Egan aldizkarian agertu
zen lehenengoz 1958.ean, baina bi urte lehenago amaitu zuen, 1956.eko Azaroaren
17an, hain zuzen, data hau agertzen baita obraren amaieran.
Obra honetan marinel baten (Joxe Migel) eta markes baten alabaren (Agata)
arteko ezinezko amodioak kontatzen dira. Gertalekua, itsas herri izan behar, Mutriku da
eta egileak istorioa kokatzen duen garaia, XIX. mendearen amaiera:
«Gertagaraia: gutxi gora behera, 1880-gn. urtea.» (MBA, 35).
Istorioa denboran urrun jarri arren, ezin esan dezakegu, Amaiur-en kasuan
bezala, drama historiko peto-petoaren aurrean gaudela, hemen jakitera ematen diren
gertaera gehienak pertsonaien bizitza pribatuari dagozkienak baitira; eta pertsonaia
garrantzitsuenak xumeak izanik, ez dute historiaren harat-honatetan parte handirik; herri
xehetik ateratako gizon-emakume hauek, bizitza aurrera ateratzeko itsasoarekiko
borrokan aritu behar direnak, historia egin ez, baina pairatu egiten dutenetakoak baitira.
Gauzak honela, obra honetan historiari uzten zaion partea oso txikia da: XIX.
mendearen bigarren erdia gogora ekartzen duen herriko giro eta bizitza, eta zeharka
baizik aipatzen ez den mende bukaerako egoera politikoa. Eta politikak pertsonaiek
sufrituko dituzten atsekabeak areagotzen baditu ere, ezin esan daiteke atsekabe hauen
jatorria politika munduan dagoenik, giza harremanak mugatzen dituzten lege idatzi
gabeetan baizik.
Teatro honetan aipatzen den politika, boteretsuek herri xehea bere nahietara
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mugiarazteko daukaten lanabesa besterik ez da. Eta urteetan hurbil egon arren, obran ez
dago aipamen zuzenik gerra karlistetan gertatutakoaz (bai, ordea, foruez, baina ekintza
historiko zehatzekin lotu gabe).
Teatro honetan, beraz, goian aipatutako bi pertsonaia horien amodioa kontatzen
da.
Agataren gurasoek, ordea, harreman horiek onartu ez (marinel apalekin
elkartzeari lotsagarri deritzate) eta era guztietan eta indar guztiekin saiatuko dira
harreman horiek apurtzen. Alaba ez dutela konbentzitzen ikusirik, baldintza gogorretan
baiezkoa ematearen alde daudelako itxurak egingo dituzte, baina egoera aprobetxatuko
dute maiteminduak elkarrengandik urruntzeko. Gero, boterea eta dirua erabiliz, mutila
eroetxe batean ezkutatu eta alabari Joxe Migel hil dela sinetsaraziko diote. Alaba,
honela, nahi zuten bezala, noble batekin ezkonaraztea lortuko dute, baina ez haiek gura
zuten noblezia mailako batekin. Azkenean, Joxe Migel askatu eta Agata berarekin hitz
egitera joatekotan dagoenean, mutila itsasoan hil egingo da.
Hauxe da argumentuaren hari nagusia, baina hari honen ondoan, beste batzuk
daude, baina gehienak amodiozko harremanekin lotuta. Pertsonaien arteko harreman
sentimentalek obra osoan zehar hedatzen den sarea osatzen dute: horrela, Iñaxi Jose
Migelez maiteminduta dago; Kalamax tabernariak Iñaxi maite du eta Luixak, bere
bakardadean, ia edonorekin maitemintzeko prest egonik, Kalamaxekin akordio bat
egiten du, zeinen arabera neskazahar hau eta Kalamax elkarri laguntzeko prest baitaude,
nork bere maitatua lortzeko. Edozein modutan ere, pertsonaiek aurkezten dituzten asmo
guzti hauek zapuztuta gelditzen direnez gero, ia-ia esan liteke teatro honetako
pertsonaien harremanek honetara jotzen dutela: bikoterik ez daukaten pertsonaia guztiak
bikotea bilatzen saiatzen direla, inork benetan gura duena lortu gabe. Amodio zapuztuen
istorio sarea, azken finean.
Drama honetan Iñaxiren egoera gertatzen da hunkigarrien. Berak maite duen
gizona beste emakume batez maitemindurik dago. Honez gain, tabernari gonazalearen
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erasoei itzuri egin behar die. Eta amaitzeko, Agataren ezkontza behartuarekin, Joxe
Migelen amodioa lortzeko borrokan berriro hasteko prest dagoenean, Joxe Migel hil
egiten da itsasoan. Agataren egoera tragikoa da, eta tragedia honetatik argi pixka bat
atera daiteke; baina Iñaxiren egoera tragediara heltzen ez den destinoaren txantxa izanik,
askoz ironikoagoa da. Iñaxi beraren hitzak lekuko:
«Bai, markesaren alabarena trajedian (zorigaitzean) amaitzen baldin
bada, makinatxo batek negar eginen dio; baina neure trajediaz
(zorigaitzaz) ez da inor gogoratuko.» (MBA, 67; parentesien arteko
hitzak Yon Etxaidek bere testua antzezpenean egokitzeko ematen dituen
aukerak dira).
Iñaxik, jakina, ezin du ulertu beraien artean goian esandako desberdintasun hori,
tragedia eta destinoaren txantxa bereizten dituena, dagoenik.
Argumentuaren hari nagusia (Agataren eta Joxe Migelen arteko maitasuna),
Etxaideren beste obretan bezala, beste nonbaitetik hartua izan da. Egileak Iturrinoren
bertso batzuetatik hartu du gaia, eta bere erara jantzi du istorioa. Horrela adierazten du
Etxaidek, "Bizpahiru hitz" izeneko hitzaurrean:
«Lehenengo argitaldiari ez nion hitzaurrerik ipini eta han gauza bat
behintzat gelditu zen esan gabe, isildu ezinezko zena: alegia, Iturrino
bertsolariak argi eta garbi salatzen digula gure Romeo eta Julieta-ren
izenak Antonio Mari eta Juanita zirela. Nik, ordea, badaezpada ere, ez
nituen izen horiek eman gura izan.» (MBA, 9).
Romeo eta Julieta euskaldunen istorio hau, funtsezkoan, benetakotzat hartzen du
Etxaidek; horrexegatik aldatu zituen pertsonaien izenak (MBA, 9-10).
Obra baten gaia asmatzeko bertsoetan oinarritzeko joera hau, oso normala da
Yon Etxaideren literatura produkzioan. Hirugarren teatro lana, Begia begi truk,
"Bereterretxeren khantoria" izeneko baladaren jatorrian dauden gertaeretan dago
oinarriturik. Usoa Alostorreko-k (Alos-Torrea) balada batean oinarritutako leienda du
abiapuntua. Poema eta kantu hauek batzuetan testuan integratuta agertzen dira, edo
Joanak joan nobelan bezala, argumentua argitzeko eta gertatuko denari buruz aldez
aurretiko pistak emateko erabilita, atal bakoitzaren aurrean. Yon Etxaidek, beraz, ez du
argumentuan originaltasunik bilatzen. Argumentuaren ikuspegi berezi batean sakondu
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nahi du, batez ere, gai zehatz batzuei buruzko iritziak emateko eta euskaraz testuak
sortzeko.
Obra honen gai nagusia ezkontza behartuaren inguruan eraikita dago.33 Gai hau
dela-eta, Etxaidek honelako tesia defenditzen du: ezkontza, zoriontsua izango bada,
maitasunean oinarritu behar da; interesean edo indarrean oinarritzekotan, ezkontza
horrek tragediara eramango ditu pertsonaiak.
Baina edonola ere, ezkontza, bide oker honetatik jo arren ere, ezin hautsizkoa da.
Hirugarren ekitaldiaren seigarren jardunaldian Agatak eta Luixak burutzen duten
elkarrizketan,34 Agatak ez du bere ezkontza zilegitzat eman nahi, engainuz egitera
behartu dutelako. Hitz hauexek esaten ditu:
«Ni ez nago ezkondua Jaungoikoaren aintzinean eta nik nahi dudan
gizona aukeratzeko libre naiz. Oraintxe bertan, nagoen bezala, irtengo
naiz Getaria-rantz neuk hautatutako gizonarekin egoteko.» (MBA, 154).
Honez gainera, bere gorputza "haragi kutsaduraz garbi dagoela" (MBA, 155)
adierazten du.
Baina, azkenean, Luixak lortzen du Agata konbentzitzea Joxe Migelengana joan
ez dadin. Agatak bekatuaren bidea aukeratzeko prest zegoela iruditu arren, kristau
ikuspegitik zuzena den bidea hautatu du, bide hau gogorra bazaio ere. Honela ematen
dio amaiera Agatak jardunaldi honi:
«Ene bihotz zaurituan ukendurik gozoena jarri didazu. Alabaina, ez dakit
kemenik izanen dudan neure gurutzea eramateko, neure oinazea
Jaungoikoari eskeintzeko, hain baitira latzak eta garratzak bertutearen
bideak.» (MBA, 156).
Ezkontzarekin batera, maitasunaren gaia ere interesgarria da teatro lan honetan.

33

Gai berbera da Joanak joan nobelan kontatzen den istorioaren abiapuntua.
Honengatik ere uste dut nobela hau eta Markes baten alaba antzerkia erlazionatuta
daudela zuzenki.
34

Testuinguru honetan agertzen da eszena hau: Agatak jakin berri du Joxe Migel
bizirik dagoela eta, beste gizon batekin ezkonduta egon arren, haren bila joan nahi du;
Luixak konbentzitu nahi du horrelakorik egin ez dezan.
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Bi amodio mota daude, bata Jainkoarentzat zilegi dena ("maitasuna"), bestea Jainkoaren
legearen kontra dagoena ("maitakeria"). Honela laburtzen dio Agatari Peru haren osabak
bi amodio hauen aldea:
«Amodioa Jaungoikoa berbera baita eta gure bihotzek maite duten oro
Haren isuria da. Ez ditzagun, ordea, maitasuna eta maitakeria nahas,
zeren lehenbizikoa zuzena eta Jaungoikoaren gogokoa denez, bigarrena
okerra baita, gure grina txarretan sortzen dena, alegia.» (MBA, 79).
Osabaren hitz hauei honela erantzuten die Agatak:
«Nik maitasunez maite dut, osaba, ez maitakeriaz.» (MBA, 79).
Baina Jainkoaren aurrean zilegi izateak ez du esan nahi

gizartean ere

horrelakotzat hartu behar denik. Gizartean beste irizpide batzuk erabiltzen baitira
amodio baten egokitasuna neurtzeko. Agatak bere amodioa ez dela zilegi dionean
("Baina, amodio hori neretzat zilegi ote den ez dakit. Zehatzago mintzatuz, ziur naiz
gure gizartean zilegi ez zaidana." -MBA, 78; letra etzana neurea da-), osabak ondo
ulertzen du zer esan nahi dion Agatak:
«Mutilen (mutikoren) bat maite duzu, gizalegez zerorren mailakoa ez
dena.» (MBA, 78)
Bi lege daude, beraz, amodioaren gaia honela aurkeztean, Jainkoarena
("maitasuna" eta "maitakeria" bereizten dituena, hau da, amodioaren izaera moralaz
aritzen dena) eta gizalegea (gizartean zilegi den edo ez bereizten duena, gizarte ohituren
arabera).
Eta Agataren amodioa debekatzen duen gizalege honek zuzen garamatza gizarte
mailen arazora.
Marinelek eta pertsonaia xumeek ez dute arazoaz ezer esaten (agian, egoera
onartzen dutelako, edota bestelakorik posiblea dela pentsatzea ezinezkoa gertatzen
zaielako), baina markesaren familiakoek badituzte gai honetaz bere iritziak. Agataren
osaba alde batera utzita, noble txiki hauek bere pribilejioak defendatzeko helburuarekin
egindako teoria politikoa daukate, beharbada, teoria politikoaren izena hartzeko
xinpleegia bada ere. Teoria politiko honekin aberatsek bi gizarte-talde egon behar direla
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justifikatu nahi dute. Adibidetzat andre Kattalinek (markesaren emaztea) eta andre
Kontxesik (honen ahizpa) esaten dituzten gauzak har genitzake, beroriek baitira
aberatsen iritzi hauek adierazteko idazleak darabiltzan pertsonaiak.35
Aristokrazia txikiko pertsonaiontzako, klase banaketa (beraiek dioten bezala,
"goikoak" eta "behekoak" egotea) berezko gauza da, zeren beren ustetan Jainkoak
horrela egin baitu mundua. Andre Kontxesik honela diotsa Kattalini Agatak Joxe
Migelekin ezkontzeko hartu duen erabakiaz:
«Apez bati deitu behar zeniokete, okerkeria (makurkeria) handi bat egiten
ari dela adierazteko... Hori Jaungoikoaren borondatea ez dela, bekatu
bidean, hots, infernuko bidean dabilela. Gure Jaungoikoak goikoak eta
behekoak aparte jarri zituela, eta ez elkarrekin nahasteko.» (MBA, 109).
Aberatsen hitzetan goikoak beraien parekoak dira eta behekoak, herri xehea.
Banaketa hau Jainkoarengandik badator, berak horrela egin nahi izan zuelako,
ezin iraulizkoa da pertsonaia hauen ustez. Kontxesik berriro:
«Areago (oraindik gehiago) esango dizut, Kattalin: Jainkoaren bereizketa
hori nahastakatzea deabruaren lana besterik ez da.» (MBA, 111).
Bekatua da, beraz, Jainkoak inposatutako orden natural hau aldatzea.
Ikus daitekeenez, Kontxesik Jainkoaren izena erabiltzen du Agataren amodioa
ez-legezkoa dela adierazteko... lehen Agatak bere amodioa maitasuna, eta ez maitakeria,
zela adierazteko erabili zuen bezala. Baina Agataren kasuan ez zen zertan egonik
Jainkoaren legearen eta gizalegearen artean korrespondentziarik. Lege bakoitzak bere
esparrua dauka. Kontxesiren ahotsarekin mintzo den gizarte-taldearentzat, gizalegea
Jainkoaren legearen isla izanik, gizalegez txarto ikusita dagoena automatikoki
Jainkoaren legearen kontrako eraso bihurtzen da. Jainkoaren legearen babespean,
Jainkoa behin eta berriro erabiliz, bere pribilejioak gorde beste helbururik ez dute teatro
honetan agertzen diren aristokratek.

35

Bigarren ekitaldiko seigarren jardunaldian gertatzen den elkarrizketan agertzen da
hori. Jardunaldi honetan andre Kattalinek kontatzen dio bere ahizpari nola konpondu
duten Joxe Migelen arazoa.
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Bestaldetik, pertsonaia hauen ustez, klaseek ez dute herrietako mugarik
ezagutzen. Esparru geografikoa gaindituta, ez du inporta nongoa den pertsona, baiziketa zein den bere jatorrizko maila.
Horrela, Paulok, Agataren aitak, bere asmoak aurrera ateratzeko norbaiten
laguntza behar duenean, Lucientes izeneko mediku madrildarrarengana jotzen du,
pertsonaia horrekin oso elkartuta dagoelako: ikasle denboran elkarrekin ibili zirelako;
Kattalinen hitzetan "goi mailako adiskidetasun ahaltsuak zaindu egin behar" direlako
(MBA, 114);36 eta politikan ideologia berekoak direlako.
Ideologia politikoa dela-eta, pertsonaia hauek "eskuindarrak", "erregezaleak"
(MBA, 114) eta katolikoak37 direla aitortzen dute. Etxaidek, agian, definizio hau erabili
du topiko moduan, teatroa kokatzen den garaian egokitu gabe, pertsonaia hauek
aristokrata espainolzaleak direla adierazteko. Baina garaia kontuan hartuko bagenu, esan
liteke errestaurazioaren zutabeetako bat izan zen Cánovas-en alderdiko jarraitzaileak
diruditela.38
Pertsonaia hauen ideologiari kontrajarrita, Peruren pentsamoldea daukagu.
Honela hitz egiten du Andre Kontxexik Peruren (edo beraiek dioten bezala, Pelloren)
ideologia dela-eta:
«Euskaldun guztiok berdinak garela, goikorik eta behekorik ez dela behar
36

Paulok honela dio bere adiskideaz:
«Gure sendagilea Madrileko gobernariaren adiskide handia da eta
bizpahiru ministrorekin badizu har-emana» (MBA, 117).

37

Pauloren hitzetan:
«[...] behin eta berriz aitortzen baitut Eliz-Ama-Katolikoaren seme leiala
naizela.» (MBA, 118)

38

Antonio Elorza-ren lan batean ("Las ideas políticas" izenekoan -1988, 179-180-)
Cánovas-en ideologia aztertzen da. Hemen axola zaigunerako hauexek izan daitezke
aipatzen dituen ideia nagusiak: gizarte-arazoaren aurreko jarrera defentsiboa; gizarteordenan erlijioak duen balio handia; edo Jainkoak sortutako giza-nagusitasunen
eskubidea (gazteleraz, "derecho de las superioridades humanas" delakoa). Eta honi
jauntxokeria lotzen badiogu, XIX. mendearen azken aldean ematen den egoera politiko
nagusia dugu, antzerki honetan islaturik agertzen den bezala.

136

Euskalerrian eta beste horrelako txotxolokeriak esaten ez ditu ba?»
(MBA, 119).
Pertsonaia hauek banaketa soziala berezkoa dela esaten duten bitartean, Peruk
berdintasunaren aldeko ideiak proposatzen ditu. Baina, Peruren jarrera ez da bakarrik
ideietan gelditzen, ekintzetara ere eramaten ditu bere ideiak, praktikan jartzen baititu
bere bizitza pribatuan, Mutrikuko dendari xume baten alabarekin ezkonduta baitago.
Bestaldetik, Peru foruen aldeko pertsonaia dugu. Bere inguruko beste
pertsonaiek, jakina, hau barregarritzat hartzen dute, eta aprobetxatzen dute burlak eta
isekak egiteko. Kontxexik honela dio:
«Duela mila urteko legeak jarri nahi ahal dizkigu Euskalerrian? Abarkak
jantziz eta taloak janaz "progreso" galanta ekarriko dio horrek
Euskalerriari.» (MBA, 120).39
Beraz, aristokraten eta Peruren ideologian zutabe banatan jartzen baditugu,
kontrajartze hauek agertzen zaizkigu:
ARISTOKRATAK

PERU

1. Gizarte klaseak berezkoak dira, eta bere

1. Pertsona guztiak berdinak dira, berez. Klaseak

jatorrian Jainkoaren legea dago. Beraz, ezin

gainditu ahal eta behar diren mugak dira.

daiteke klaseen arteko desberdintasunak
gainditzen saia bekaturik egin gabe.
2. Gizarte klaseak muga geografikoak gainditzen

2. Euskaldunak euskaldunekin elkartu behar dira,

ditu. Maila bereko pertsona guztiak elkarri

zein ere baita euskaldunen maila soziala.

laguntzen saiatzen dira. Maila pertsonalean ere

Eredurik argiena Peru bera da. Herri xeheko

gauza berbera egiten dute: beren mailako

pertsona arrunt batekin ezkondu da, maila

jendearekin saiatzen dira Agata ezkonarazten.

xehekoa, baina euskalduna.

3. Progresoa (progreso material moduan bakarrik

3. Euskal Herriko lege zaharren aldekoa.

ulertuta) bultzatzen duten legeen aldekoak dira.

Peruren ideologian, beraz, kristautasuna eta Euskal Herriko lege zaharren

39

Progresoa dela-eta, gai honen nondik-norakoak ikusteko, John Bury-ren lan klasikoa
(La idea del progreso, 1971, erabilitako argitarapenean) edota Robert Nisbet-en lan
berriagoa (Historia de la idea de progreso, 1981) kontsulta daitezke.
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arabera aldarrikatzen den berdintasuna loturik ikusten ditugu.
Pertsonaia hau, bestaldetik, Yon Etxaideren literaturan hain garrantzi handikoa
den pertsonaia mediadorearen aldaera bat da. Ikusi dugu Amaiur antzerkian pertsonaia
batek (Mitxelek) euskaldunen arteko elkartzearen aldekoa zela. Baina berak ez zuen
alderdien arteko banaketa gainditzerik lortzen. Peru, gertaera historikoetan sartu gabe,
gauza berbera egiten saiatzen da: euskaldunen arteko banaketa gainditzen. Honetarako,
Mitxelek ez bezala, bere taldearen kontrako jarrera eraman behar du. Yon Etxaideren
literaturan honelako pertsonaiek garrantzi gero eta handiagoa hartuko dute.
Teatro teknika dela-eta, eta lanak duen itxura tradizionalaz gainera (hiru
ekitalditan eta ekitaldi bakoitza hainbat jardunalditan banatuta dago) bi gauza besterik
ez ditut aipatuko: idazleak adierazitako aukera desberdinen presentzia eta beste istorio
batzuen interpolazioak diruditenen erabilera.
Testuan agertzen diren aukera gehienak hizkuntzazkoak dira: Yon Etxaide,
euskararen egoera ezagututa, testu ulergarria ematen saiatzen da. Honetarako,
parentesien artean aukerak eskaintzen ditu, errepresentazioan zuzendariak lekuan lekuko
hoberenak

aukera

ditzan.

Normalean

eskaintzen

dituen

barianteak

euskalki

desberdinetako euskal jatorriko hitzak dira, baina batzuetan erdaratiko hitzak ere
eskaintzen ditu, horren bidez errepresentazioa ulergarriagoa izan dadin.
Hizkuntzazko aukera hauez gainera, teatroaren amaiera bi era desberdinetan
egiteko aukera ere ematen du, zuzendariaren gustuaren arabera.
Teknikari dagokion bigarren ezaugarria interpolazioena da.
Obra osoan zehar, hainbat eta hainbat interpolazio daude: batzutan, eszena osoa
(I-6: MBA, 59-60) sartzen du ohiturazko koadroaren kutsua izan dezan; bestetan, aitona
eta bilobaren arteko elkarrizketa luzea tartekatzen du, itsasoak marinelentzat zer
suposatzen duen jakinarazteko (III-4: MBA, 143-145).
Interpolazio interesanteenak, nire ustez, herri istorioak kontatzen direnekoak
dira. Lau dira guztira istorio hauek.
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Lehenengoan, Karnabak kontatzen du Salamancan Axularrek deabrua nola
engainatu zuen (II-2: MBA, 88), Joxe Migel Salamancara ikastera bidali dutela-eta,
horren harira.
Bigarrenean (II-4: MBA, 95 eta h.), Keleotarren familiako aitonak ekaitzean
izekirik mantendu ziren kandelen istorioa kontatzen du. Horri esker herritarrek jakin
ahal izan zuten ekaitzean galdurik zeuden marinelak salbatu zirela.
Hurrengoan

(aurrekoaren

jardunaldi

berberean,

II-4,

alegia)

aitonak

Nazarenoaren irudiaren jatorria kontatzen du.
Azkenik, goian aipatutako aitonaren eta bilobaren arteko elkarrizketa luze
horretan (III-4), aitonak Ama Birjina eta San Juanen irudiak apurtu zituen arrantzalearen
istorioa tartekatzen du.
Istorio hauek guztiek ezaugarri beretsuak dauzkate. Teknikaren aldetik ahozko
kontakizuna argumentuan ez ezik, kontamoldean ere imitatzen saiatzen da. Batzutan
grabazio batetik ateratako istorioak direla ematen du, hain biziak dira. Adibide moduan
aldatuko dut hona azkenaren hasiera:
«Duela hirurogei eta hamar urtetsu gertatu omen zen istorio triste hori.
Beharrik, Kristo Gurutziltzatuari eraso zion arrantzalea ez zen
Mutrikuarra, Debarra baizik. Orain, Deba-n, esaterako, ez da
arrantzalerik irtetzen; baina, neure gaztetan, Debarrak Mutriku-ko
txalopetan ibiltzen ziren...» (MBA, 144-145).
Testu labur honetan ikus daitekeenez, istorioa kontatzean inguruko aipamenak
egiten ditu (esaterako, debarrak ez direla joaten itsasora esatean); eta esaldiek pausaldi
asko dituzte.
Bestaldetik, ahozko estiloaren beste ezaugarritzat hartu izan den aditz
laguntzailearen elipsiak ere ikus daitezke honelako interpolazioetan:
«[...] ikastaroa amaituta, ikasle guztiak bana-bana aterazi eskola-atetik,
eta azkenarekin gelditu, beronen gorputz eta arimaren jabe.» (MBA, 88).
Istorio hauen beste elementu interesgarri bat egia/gezurra jokoa da. Istorioak
egiantz handirik ez badute ere, kontatzen dituztenek egiazkotzat ematen dituzte
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gehienetan. Baina kontatzen duena lekuko zuzena izan ez denez gero, beste baten
lekukotasuna eskaini behar du. Adibidez, Karnabak Axularren istorioa kontatzen
hasterakoan hauxe dio:
«[...] nik iturri garbitik zekinat hori [deabrua Axular-en irakaslea izatea]
egia dela» (MBA, 88)
Hala ere, istorioaren hasiera entzun eta gero, andre Joxepari gezurrezkoa iruditu
zaio eta hauxe galdetzen dio:
«Horrelako ergelkeriak nork kontatu dizkik hiri?» (MBA, 88).
Karnaba, orduan, lekukotasunaren froga eman beharrean dago:
«Ziburuko arrantzale zahar batek kontatuta zekizkinat guztiok.» (MBA,
89).
Gauza berbera gertatzen da aitonak bilobari irudi santuek jasan zuten erasoa
kontatzen dionean. Bilobak ea aitonak berak ikusi duen galdetzean aitonak erantzun hau
ematen dio:
«Egia esan, nik neuk ez nuen ikusi, baina oraindik ere bizi dira Mutrikun
heriotze horren lekuko direnak.» (MBA, 145).
Aipamen hauez gain, idazkeran ere, honelako lekukotasun aldaketak ikus
daitezke "omen" aditz partikularen erabilerarekin.40
Lekukotasuna dela-eta, bigarren ekitaldiko laugarren jardunaldian kontatzen
diren istorioetan aldaketa handia dago.41 Horietako lehenengoan, aitona izan zen
istorioaren zati baten protagonista, eta lehenengo pertsonan kontatzen du. Horrexegatik
ez dira hainbeste "omen" agertzen.
Bigarrenean (Nazarenoaren irudiaren istorioan, alegia), egia eta tradizioa
kontrajarrita daude. Peruk kontatzen du historiatik ikasi duena; aitonak, jakina, Peru
bezain kultua izan ez eta herrian dagoen tradizioa kontatu behar du. Ez du egia denik
40

Axularren istorioan (II-2) zazpi aldiz; bigarrenean (II-4), behin bakarrik;
Nazarenoaren irudiaren jatorria kontatzen denekoan (II-4, aurrekoaren eszena berberean
alegia), zazpi aldiz (esaldi bakoitzeko bat); azken istorioan (III-4), birritan.
41

Jardunaldi honetan aitonak eta Peruk parte hartzen dute.
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esaten (aitonak badaki honetaz Peruk informazio gehiago duela), eta horregatik
behartuta dago esaldi guztietan "omen" bat jartzera:
«Gure artean oso besterik kontatzen dira gauzok: egia ala gezurra,
arrantzale bati agertu omen zitzaion Nazarenoa itotzear zetzala [...]»
(MBA, 98).
Dena den, onartzen du Peruk kontatu duena egiantza handiago duela herri
tradizioarena baino, zeren "paperek diotena hobeto izanen da gure artean kontatzen
duguna baino" (MBA, 98).
Interpolazio hauek guztiek antzerki lan hau ohiturazko literaturatik hurbil uzten
dute, guztiek herri tradizioen itxurako kontakizunak diruditenak eskaintzen baitituzte.

3. BEGIA BEGI TRUK.
1962.ean Egan aldizkarian agertutako antzerki lan honetan Yon Etxaide zentzu
estuan drama historikoa dei litekeenera itzultzen da, Erdi Aroan Euskal Herria odolustu
zuten banderizoen gerretako pasadizo bat kontatzeko: Agramontesen eta Lukuztarren
arteko mendeku guduetan gertatu zen Tristan Bereterretxeren heriotzara eraman zuten
gertakariak agertzen dira idazlan honetan.
Honela azaltzen da Jakin aldizkarian agertutako erreseina baten gaia:
«Antzerki hau drama historikoa da. XV. mendearen erdi aldera kokatzen
da drama honen argumentua: Bereterretxeren hilketa. Agramontarren eta
biamontarren arteko borroka ongi agertzen da drama honetan.
»Irakurterraza da euskara aldetik.» (XX 1979b).
Gaia historikoa da, eta lehen aipatu den bezala, obra garatzeko "Bereterretxeren
khantoria" izeneko balada ezagunean oinarritzen da Yon Etxaide, edo hobeto esateko,
balada horren atzean omen dauden gertakarietan, baladan ez baitira heriotza horretara
eraman zuten gertaerak ezagutarazten.
Hauxe dio Jorge de Riezuk Nafarroa-ko euskal-kantu zaharrak izeneko liburuan
"Bereterretxeren khantoria"-z:
«Es sin duda muy antigua, puesto que perpetúa uno de tantos incidentes
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sangrientos de las luchas fraticidas que en el siglo XV reñían en
Vasconia dos bandos opuestos, Agramonteses y Beamonteses: la trágica
muerte del caballero Bereterrech [...]. El jaun kuntia, a juicio de Jaurgain,
es Luis de Beaumont, primer conde de Lerín, condestable de Navarra
[...]. Era asimismo Luis de Beaumont alcaide del castillo de Mauleón.»
(Riezu 1973, 227).
Sallaberry-k jatorri historiko desberdina bilatu dio balada honi. Bere ustez,
Troisville edo Iruriko konde bat izan zen hiltzaile, eta arrazoiak hauexek izango lirateke:
«Bereterretxek egindako falta batetan edota biak Ezpeldoiko
Margaritaren amodioa lortu nahirik burrukatzean egongo bide lirateke»
(Lakarra et alii 1983b, 82).
Etxaideren teatroan Jaurgainen identifikazioa ontzat emanda, bandoen gudetan
kokatzen da istorioa42 eta baladan kontatzen den gertaera hori osatu nahi du bere obran.
Argumentuaren nondik-norako nagusiak honela laburbil daitezke: Gertakariek
Grazian Gramont Olhaibikoren eta Lukuzeko baroiaren arteko etsaigoan dauzkate
erroak. Teatroaren testuingurutik kanpo dauden arrazoi ezezagunengatik bi pertsonaia
horiek kontrajarrita daude eta elkar suntsitzen saiatzen dira. Etxaideren obran zuzenki
horrelakorik aipatu ez arren, badirudi etsaigo honek agramontesen eta beamontesen43
arteko borrokekin daukala zerikusia.
Bai Grazian, bai Lukuzeko baroia, biak triangelu banaren erpinean daude.
Triangelu bakoitzaren beste erpinetan, bakoitzaren alaba eta hauetaz maitemintzen diren
pertsonaiak daude: Bereterretxe eta Bertrand izeneko zaldun gaskoia, hurrenez hurren.
Bi bandoetako egoerak nahiko antzekoak dira, paraleloak ia, eta obran zehar paralelismo
honetan bermatzen saiatuko da. Baina bada oreka hori apurtzen duen elementurik.
Grazianek Bereterretxeri ezer eskatzen ez dion bitartean (lana eskaintzen dio, ordea),
Lukuzeko baroia Bertranden amodio itsuaz baliatuko da, honek Grazianekin duen
42

Bestaldetik, ikertzaile batzuek diotenez, Jaurgainen metodologia arbuiatuta, ezin
daitezke horrelako baladak kronologia eta gertaera zehatzekin lot (Lakarra et alii 1983a,
174-176).
43

Lukuzeko baroiaren jarraitzaileak lukuztarrak dira, ez beamontesak. Dena den,
lukuztar hauen laguntzaile nagusia Leiringo kondea izanik, lukuztar hauek
beamontesekin pareka daitezke.
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paktua apurtu eta berarekin bat egin dezan, honetarako aita hil behar badu ere.
Triangeluaren erpinak antzekoak dira (jaunak, hauen alabak, alabekin
maitemindutako zaldunak), baina erpin horiek lotzen dituzten marrek desberdinak
dirudite, ordea.
Hauxe da hasierako egoera. Hemendik aurrera, argumentua bandoen arteko
mendekuez osatzen da gehienbat: Musde Arnauton, lukuztar apez gudariak Otsoa,
Grazianen semea bahitu eta hil egingo du; Grazianek, mendekua hartzeko Bertrand
atxilotuko du, arrotz legeak agintzen duena hautsiz, eta prest dago horren odolarekin
ordainarazteko semearen heriotza, benetako hiltzailea harrapatu ezean; Bereterretxek
Arnauton atxilotu eta Grazianengana eraman ondoren, honek hilaraziko du; azkenean,
Leiringo kondeak bere gain hartuko du heriotza hau mendekatzea eta honetarako
Bereterretxe hilaraziko du. Baladan kontatzen denak azken gertakari honekin edukiko
luke zerikusia, zerbaitekin edukiz gero. Ikus daitekeenez, ekintza nahiko korapilatsua
da, eta hari ugari dauzka.
Argumentu osoaren lokarria bi bandoen elkar mendekatzeko lehian dago,
funtsean. Eta mendeku hartu behar honen jatorrian gorrotoa besterik ez dago. Bi
bandoek elkar gorrotatzen dute; honela mintzo zaio Grazian Antso Arhantzetari:44
«Ibaiek iturri batean izaten dute jatorria, eta gutarteko odol-ibaiaren
iturria gorrotoa da. Beraz, odol-jarioari buru emateko, lehenik gorrotoa
itzali behar da, eta gure bihotzak gorrotoz gal-gal daude.» (BBT, 20).
Baina borroken jatorria gorrotoa bada, inon ez da esaten zein den gorroto honen
jatorria. Lehenengo kausa ezkutaturik gelditzen da bai irakurlearentzat, bai
pertsonaientzat, hauek borrokan hasten baitira besterik egiten jakingo ez balute bezala.
Honek, ordea, areagotu egiten du taldeen arteko enfrentamenduaren absurdoa.
Aurreko teatroetan bazegoen kausa materialen bat pertsonaien arteko
kontrajarpenak egoteko: politikoa Amaiur-en kasuan; soziala, Markes baten alaba-n.
44

Geroxeago hitz egingo da pertsonaia honetaz. Oraingoz esan dezadan soilik bi
bandoen arteko bakea lortzen saiatzen den pertsonaia dela.
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Hemen ez, ordea: pertsonaiak giza-mailaz antzekoak dira, eta beraien artean ez da
politika desberdintasunik aipatzen; hala ere, elkar suntsitu behar dute, beste legerik
ezagutzen ez dutelako, eta ez dira gai egoera arrazionalizatu eta guztientzako irtenbide
egokirik bilatzeko.
Lehen aipatu dut bandoetan dauden pertsonaiak gorroto-amodio-interesek
sortzen duten triangelu banaren erpinetan daudela. Bi triangelu hauen artean bakea
sortzen saiatzen den pertsonaia bat dago, ordea: Antso Arhantzeta.
Aurreko teatro lanetan ere honelako figura baten presentziaren aurrean aurkitu
gara, baina eboluzioa gertatu da hemen. Amaiur-en Mitxel geneukan, eta bakezalea zela
ezin esan badugu ere, nafartasunaren inguruan bi bandoen elkartu beharra ikusteko gai
zen, behintzat. Ez zen, haatik, bere jarrerak erakusten zuen kontraesana gainditzeko gai,
eta azkenean, bi bandoen arteko loturak sortu beharrean, bere ustez txarrena ez zen
alderdia aukeratzen du. Markes baten alaba-n Peru (edo Pello, familiartean deitzen
dioten moduan) agertzen zitzaigun. Hau, berez, boteretsuen artekoa izan arren, gizamaila desberdinen arteko aldea gainditzen saiatzen zen. Areago, ideologiak alde batera
utzita, eguneroko bizitzan erakusten du ahalegin hori: ezkondu ere, dendari baten
alabarekin ezkondu da; bere adiskiderik hoberenak marinelak dira; eta bera da ahalegin
handienak egiten dituena Agata eta Joxe Migel elkartzeko. Taldeen artean benetako
gerra ez dagoenez, ezin esan dezakegu pertsonaia honek bakezalearen tokia betetzen
duenik, baina bai horren jarreratik hurbil dagoela, maila pribatuan horren antzeko
funtzioa betetzen baitu.
Begia begi truk-en Antso Arhantzeta benetako bakezalea da eta honela
definitzen du idazleak hasiera-hasieratik, zeren, obran parte hartzen duten pertsonaien
zerrenda ematean bertan, Antso Arhantzeta "aitonenseme bakezalea" (BBT, 7) dela
baitiosku.
Bi oinarri nagusi dauzka pertsonaia honen ideologiak: euskaldunen arteko
batasuna eta kristau legea.
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Lehenengoa dela-eta, irakur daitezke bigarren ekitaldiaren amaieran esaten
dituen hitz hauek:
«Jaungoikoari nahi dakiola, [...] gartsuki eta maiteki, Euskalerri gaiso
honetako bi etsai taldeak tinka-tinka laztantzea. Orduan, euskaldun
bihotzak alai bitez, zeren zitalkeriak eta makurkeriak menperatutako
Euskalerria garaikor zutituko baita. Gutarteko norkeria eta ezin ikusiak
baztertzen ditugunean, eta euskalduntasuna bakarrik ederresten eta
maitatzen ikas dezagunean izanen baitu Euskalerriak bere eztei eguna.»
(BBT, 63).45
Kristau legeari dagozkion aipamen hauek, pertsonaia hau lehenengoz agertzen
den momentutik (lehenengo ekitaldia, laugarren agerraldia) nabarmen geratu zaizkio
irakurleari. Agerraldi honetan Grazian Gramonti adierazten dio alderdien arteko
gorrotoa eta enfrentamendua kristau legearekiko kontraesanetan dagoela. Hainbat
aipamen egiten dira honetaz. Hona batzuk (denak aipatutako agerralditik atereak):
«Kristauak izanik gorrotoa ez zaizue, ordea, zilegi.» (BBT, 20).
«Hori [zenbait gauzatan kristauak jentilak bezalakoak izatea] da
kristautasunaren lotsagarri eta galera.» (BBT, 20).
«Zer ikusirik dauka Kristok eta bere dotrinak Judasekin eta bere
salkeriarekin?» (BBT, 21; Musde Arnauton apez gudariari egiten dio
aipua).
«Gorrotoz mozkorturik zaudete eta ez diozue Jaungoikoaren deiari
kasorik egin nahi.» (BBT, 21).
Argi dago Arhantzetaren jokaera: alderdien arteko gorrotoarekin amaitzeko
kristau legea aplikatu behar da, batez ere, Kristok emandako mandamendu nagusiari
dagokionez: lagun hurkoa, etsaia izan arren ere, maitatu.
Dena dela, pertsonaia honek badaki hau gizaki arrunten posibilitateetatik urrun
45

Yon Etxaide bera kontzientea da honelako paragrafoak teknikaren aldetik kalte egin
diezaiokeela bere obrari. Ohartxo hau gaineratzen du orrialdearen barrenean:
«Antso Arhantzetaren bakar-hizketa hau ez da premiazkoa aurkeztea.
Beharbada, beronek darion sermoi edo prediku zukua ez da egokia teatru
teknikaren arabera. Beraz, zuzendari bakoitzaren eskuetan bego jartzea
ala kentzea.» (BBT, 63).
Honek, bestaldetik, esan nahi du Antso Arhantzetaren pentsamoldeak aurretik argi
azalduta daudela, ekintzetan.

145

dagoela, eta betidaniko etsaien artean bake osoa egitea ezinezkoa dela. Honela diotsa
Graziani:
«Ez dizuet eskatzen, ordea, erabateko bakea egin dezazuen, bai baitakit
hori zuentzat gehiegi eskatzea dela. Bakealdi bat eskatzen dizuet soilki,
hamar urteko bakealdi bat, 1425-ean egin zenaren antzekoa.» (BBT, 21).
Erabateko bakearen ordez, gizakien izaeratik hurbilago dagoen hamar urteko
bakealdia askiesten du pertsonaiak.46
Bakezale hau nobela historikoetan hainbestetan agertzen diren erdi mailako
heroi txikiekin lotu behar dira. Honela definitzen du Jon Juaristik nobela historikoaren
"héroe mediocre" delakoa:
«Se trata generalmente de un noble de baja condición (caballero,
infanzón o hidalgo) cuya función, esencialmente conservadora, es mediar
entre las facciones en lucha para obligarlas a un compromiso que restaure
la paz social.» (Juaristi 1987a, 63).
Jon Juaristik ematen duen balorazioa ("esencialmente conservadora") alde batera
utzita, Etxaideren teatro honetan agertzen den pertsonaia definizio horrek erakusten
duen ereduan egokitzen da arazorik gabe.
Gorrotoak bultzatzen ditu obra honetako pertsonaien ekintzarik gehienak.
Gorroto honetan mendekuak dauzka bere erroak, eta mendekua aurrera ateratzeko,
indarkeria besterik ez dute alderdi desberdinen alde borrokatzen duten pertsonaiek. Hiru
elementu hauek (gorrotoak, mendekuak, indarkeriak) elkar elikatzen dute irtenbiderik ez
duen zirkulu bat osatuz. Pertsonaiak, hortaz, ez dira gai izango zirkulu honetatik
ateratzeko eta beraien bizitzetan aurkituko duten bakarra gudua besterik ez da izango.
Indarkeriaren zirkulu honetatik zeharo ateratzeko gaitasuna duen pertsonaia
bakarra Antso Arhantzeta dugu, kristautasunean oinarritutako printzipioak aplikatzen
baititu, inguruari lotuta ez dauden printzipio orokorrak, denborak eta historiak jartzen
dituzten mugetatik kanpo baitaude; eta neurri txikiago batean, Bereterretxe bera.
46

Beste honelako pertsonaia batzuekin bezala, zaila dirudi pertsonaiaren ideiak eta
idazlearenak bereizteak: azken finean, honelako pertsonaien ahotik idazleak berak hitz
egiten duela ematen baitu.
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Bereterretxe gudari leiala da, eta horregatik saiatzen da Grazian bere nagusiaren
aginduak ahalik eta hoberen betetzen. Baina Grazianek Bertrand atxilotzen duenean,
gertaera honen inguruko aginduak betetzeko prest badago ere, ez du begi onez ikusten
pertsonaia horrengan Grazianen semearen mendekua hartzea: gogorarazten dio
Bertrandek ez duela parterik izan semearen heriotzean, eta Grazianen atxiloketa-agindua
betetzeko gaskoi honekin ezpatazko borrokara heltzen denean, saiatuko da ahalik eta
zauririk txikienak egiten.
Egoera honetan pertsonaien arteko konfliktoak ebazteko, nork bere eskubidetzat
hartzen duena lortzeko, justiziak ez dauka parte handirik. Leiringo kondeak Graziani
esaten dionean semearen heriotza argitzeko kontua justiziaren eskuetan utzi behar zuela,
honela erantzuten dio:
«Indarra beste eskubiderik ba'ote da, apika, mundu zital honetan?» (BBT,
76)
Baina Leiringo kondea justiziaren arduraduna izanik, ez da pertsonarik egokiena
justiziaz mintzatzeko. Bera izan baita lukuztarrei babesa eskaini diena hauek arazotan
aurkitzen zirenean, eta bera izango da Musde Arnautonen heriotza mendekatzeko ardura
bere gain hartuko duena, Bereterretxe hilaraziz.
Beraz, pertsonaia batek berarekin bidegabekeriaren bat egin dutela pentsatzen
badu, gorrotoak elikaturiko mendekua besterik ez dauka. Baina mendeku honi jatorri
gurena bilatu behar, mendeku hau berau beste bidegabekeria bat izan ez dadin. Alde
honetatik, Grazianek ez du inolako lotsarik erakusten bere mendekua jainkozko
mendekuarekin parekatzeko. Grazianek adierazten baitu mendekatzeko orduan
Jainkoaren nahia betetzen ari dela, Jainkoaren mendekuaren tresna dela. Jarrera hau argi
eta garbi ikusten da Musde Arnauton beraren aurrera eramaten dutelarik. Honela diotsa
Grazianek:
«Hire bizimodu lotsagarriarekin Zuberoako eta inguruetako kristau
guztiak eskandalura ekarri dituk, eta orain Jaungoiko gure Jaunak nire
eskuetan jarri hau bere mendeku egarria hasea izan dadin» (BBT, 87).47
47

Pentsa liteke "bere" hitzaren erreferentea ("bere mendeku egarria" sintagman) ez
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Aurreko antzerkian bezala, honetan ere pertsonaia batzuek Jainkoa aipatzen
dute, beren ekintzak zuritzen dituen gorengo baten bila. Jainkoaren justiziaren parodia
ematen du, honela, pertsonaia hauen ahotan aipatzen denak.
Drama historikoa izanik, obran zehar islatzen diren gertaera historiko-politikoen
aztarnak aipa daitezke. Goian esan denez, bi bandoen arteko enfrentamenduaren kausa
obraren mugetatik kanpo aurkitu behar da, hor ez baita horrelakorik aipatzen.
Pertsonaiek ere badirudite ez dakitela zergatik dauden borrokan; honek areagotu egiten
du euskaldun horien arteko enfrentamenduaren absurdoa. Eta interpretazioa gehiegi
behartu gabe, pentsa daiteke idazleak obran aipatzen duen enfrentamendua idazlearen
garaian gertatzen zenaren oihartzuna besterik ez dela. Zeren obra historikoetan gertatzen
den bezala, obran aspaldiko garaiak aipatu arren, idazleak beti edukitzen du bere garaia
ikuspuntutzat.
Egoera politikoak, edonola ere, ez dauka eragin zuzenik gertaerekin, nahiz eta
zerbait jakingarria egon honetaz. Obran aipatzen da nola Nafarroako erregeak
kondestable titulua agindu dion Leiringo kondeari; eta, bestaldetik, nola Ingalaterrako
erregeak (garai hartan Lapurdiko eta Zuberoako erregea ere bazenak) esan dion Mauleko
gaztelua Johan de Foix gaskoiari emateko. Kondeak bigarren agindu hau ez obeditzeko
erabakia hartu du, ordea. Honela ikusita, egoera politiko honek irudi lezake konfliktoen
jatorria izan litekeela, bando bat errege baten alde egonik eta bestea, bestearen alde;
baina ez da horrelakorik gertatzen.48 Politika egoera hau, beraz, beste maila batean
dauden gertakizun batzuetarako markoa eskaini besterik ez du egiten.
Bandoen arteko paralelismoa nabarmentzen da antzerki lan osoan zehar. Izan
ere, pertsonaiek bere ekintzetan egitura paraleloak erabiltzen dituzte, eskema berbera
agertzen baita bi bandoetan:
dela Jainkoa, Zuberoa edo eskuak baizik. Lehenengo edizioan begiratuta, ordea, hitz
hori maiuskulaz idatzita agertzen da.
48

Bestaldetik, obran ez da batere argi geratu zein den Leiringo kondeak
menpekotasuna zor dion erregea; ala bi erregeren menpeko al da?
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- pertsonaien harremanak, ikusi denez, antzeko triangeluetan gauzatzen dira
(aita, alaba, honekin ezkondu nahi duen zalduna);
- asmoak berdintsuak dituzte (mendekua hartu, bando bateko buruzagiaren
alabarekin ezkondu);
- ekintzetan ere antzeko eskemak erabiltzen dira (esaterako, Lukuztarrek kolpe
bat prestatzen dutelarik, agramontesak ere agertzen dira beren kolpea prestatzen).
Ikuspegi dialektiko baten oinarria izan liteke; baina ikuspegi dialektiko baten
aurrean bagaude (tesiaren eta antitesiaren kontrajarpenean), zein da kontrajarpen
honetatik sortzen den sintesia? Badirudi Leiringo kondearen garaipena dela kontrajarpen
honetatik atera daitekeen emaitza. Pertsonaia hau baita beti irabazle ateratzen den
bakarra; egia da bando baten alde dagoela, baina bandoen gainetik dago, hariak berak
mugitzen baititu boterea bere eskuetan mantentzeko asmoz. Eta maila sinbolikoan ulertu
nahi bagenu, eta bandoen kontrajarpena euskaldunen arteko kontrajarpen moduan
interpretatuko bagenu, ondorio honetara hel liteke: euskaldunen arteko enfrentamendu
horren ondorioz, botere politikoa euskaldunen eskuetatik ihesi doa.
Zeren, interpretazio hori onartuz gero, taldeen arteko enfrentamenduaren
gainetik bi pertsonaia baizik ez baitaude, Leiringo kondea eta Antso Arhantzeta.
Lehenengoa, enfrentamenduan garaile ateratzen den bakarra, dialektikan sintesia
errepresenta lezakeena, historiaren (errealitatearen) mugimenduekin bat egiten dakiena
da: politikan, boterera heltzeko sistema den aldetik, aurrera ateratzea lortzen du,
historiako gorabeherak ulertu eta bere probetxurako mugitzen ikasi duelako. Antso
Arhantzetak ametsezko mundua du buruan, Jainkoaren legeak benetan indarrean jarriko
balira, posiblea izango litzatekeen mundua. Baina lege horiek historiatik kanpokoak
dira, ez dute errealitate historikoan leku handirik hartzen, eta beraz, ez dute mundu
historikoan bizitzeko (enfrentamenduen gainetik ere bizitzeko) balio. Beren balioa
Jainkoaren mundura hurbil dezaketen neurrian bilatu behar dugu, horixe baita beren
lekua. Benetako errealitatea ziztrinegia da-eta horrelako ideiak praktikan ipini ahal
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izateko, horretan saiatu arren.
Obrari amaiera ipintzen dioten gertaerak aipatuz bukatu nahi nuke ataltxo hau,
non-eta ehiztariaren eta ehiziaren arteko jokoa agertzen den: Bereterretxe ehiza egitera
joan da, ehiztari da, baina Leiringo kondearen eskuetan bere papera aldatzen du,
ehiztaria izatetik ehizia izatera pasatu da, kondea ehiztaria izanik. Bihurtuko al da
kondea ere ehizi, boteretsuago baten eskuetan? Galdera honi ez dio erantzunik ematen.
Zeren galdera hau erantzuteko benetako justizia non aurki daitekeen jakin behar da.
Posible al da benetako justiziarik mundu historikoan? Ala justiziarik aurkitzeko
historiatik kanpoko munduaren zain egon behar da, Jainkoaren justiziak mundu
historikoan gertatu diren okerrak konpon ditzan? Erantzunak, interpretazioak diren
neurrian, literatur lanetik kanpo daude.
Edonola ere, Etxaideren literaturan eta pentsaeran benetako justizia bakarra
Jainkoaren eskuetan dagoena baizik ez da. Gizakien neurrian dagoenak mendekuaren
itxura handiegia du, pertsonaiek, mendeku hori edertzeko, “justizia” eta “Jainko” hitzak
erabiltzen badituzte ere. Horrexegatik, Leiringo kondearen gainean benetako justiziaren
indarra (gizakien mendekua ez den justiziaren indarra) jausten ikusi nahi bagenu,
antzerkiak marko historikoa izateari utzi beharko lioke, Jainkoa bera pertsonaia moduan
aurkezturik.
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C. NARRAZIO LIBURUAK.

1. PURRA! PURRA!
Purra! Purra! izeneko kontakizun bilduma bi argitarapen guztiz desberdinetan
agertu da orain arte.
Lehenengoak 1953. urteko data dauka, eta orduan liburuki bakar bat agertu
bazen ere, bai azalean esaten denak ("I'go. liburua") bai idazleak hitzaurrean adierazten
duenak liburuki bat baino gehiago argitaratzeko asmoa zeukala azpimarratzen dute (cfr.
Etxaniz 1997b, 148):
«Eskuartean daukazun idazti au nere ipui sortaren lenengo zatia duzu
[...].
»Bigarren zatia noizko? Zerorren esku daukazu irakurle.» (Pur-A, 8-9).49
Liburu hau argitaratzeko zentsurarekin izan zituen arazoek hurrengo liburukiak
argitaratzen saiatzeko gogoa kendu bide zioten idazleari.
Bestaldetik, kontuan hartu behar dugu idazlea argitaratzailearen lanetan ere aritu
zela liburu hau atera ahal izateko, eta, beraz, liburuak sortutako zorrak kitatu arte
itxaron behar zuen hurrengoa argitaratu baino lehen:
«Onekintxe zorra kittatu orduko bestea eskuratzen saiatuko natzaizu.»
(Pur-A, 9).
Bigarren argitarapena 1987.etik 1989.era bitartean agertu zen, sei liburukitan.
Idazlearen asmoa Purra! Purra!-n agertzen diren testu guztiak liburu bakar batean
argitaratzea izan zen, ordea:
49

Lan honen hasierako oharrean adierazten zenez, Purra! Purra! ipuin bildumatik
aipamenak egiterakoan, liburuaren izenburutik ateratako siglak erabiltzen ditut.
Lehenengo edizioari badagokio aipamena, "Pur-A" agertuko da. Geroko argitarapenari
badagokio, liburuaren izenburuari dagozkion hiru letren ondoren liburukiari dagokion
zenbaki erromatarra agertuko da ("Pur-I", "Pur-II" etab.).

151

«Nire asmoa "Purra! Purra!" liburu batean ateratzea zen, baina EREIN
editorialak ezina aditzera eman dit, eta zazpi liburuxkatan ateratzea
pentsatu dugu. Baina, era honetan argitaratuz, ipuin eta abarren ordena
zeharo aldatu behar izan dugu, luzeak eta motzak gonbinatuz.» (Pur-I,
7).50
Azkenean zazpi ez, sei izan ziren argitarapen honetako liburuxkak.
1953.eko liburua argitaratzeko zentsurarekin izan zituen gorabeherek 50eko
hamarkadan euskaraz argitaratzeko jartzen ziren oztopoen berri ematen dute. Etxaidek
berak behin baino gehiagotan aipatu du zer-nolako zailtasunak izan zituen liburua atera
ahal izateko (Pur-I, 5; Pur-II, 113-120).
Torrealdaik ere jakitera ematen du zeintzuk izan ziren argitarapen hau egin ahal
izateko tramitazioetako batzuk (Torrealdai 1999, 66-68).
Laburbilduta, esan daiteke 1951.ean hasten dela tramitazioa, Itxaropena
editorialak argitaratzeko baimena eskatzen duenean.
Lehenengo momentuan debekatu egin zuten argitaratzea eta horrela adierazten
den agirian bi arrazoi ematen dira: batetik, Etxaidek Erregimenaren kontrako
aurrekariak zituelako eta, bestetik, ipuinak "zikinak" zirelako (Torrealdaik aipatzen
dituen zentsorearen hitzen arabera, 1999, 67).51
Berriro ekin zion Etxaidek tramitazioa egiteari, kasu honetan, berak, editorialik
gabe, zuzen Madrilen eta jatorrizko testuari itzulpen bat erantsita, Nemesio Leal-en
laguntzari esker, eta Jose Artetxek berriro ere baimena lortzera bultzatu zuelarik (Pur-II,
117-119). Azkenean, 1953.eko uztailean lortu zuen argitaratzeko baimena.52
50

Etxaideren familiak Euskaltzaindiari emandako materialen artean, 19. karpetan
daude Purra! Purra!-ko testu guztiak, jatorrizko ordenan; 20. eta 21. karpetetan ere
horien kopiak daude (Euskaltzaindia 1999, 748-750).
51

Torrealdaik zentsorearen hitza ("sucios") "lizun" esan nahi balu bezala
interpretatzen du (Torrealdai 1999, 68). Ipuinak irakurrita, eta zentsoreak zertaz hitz
egiten zuen bazekiela suposatuta (agian gehiegi suposatzea izango litzatekeena), nire
ustez, "eskatologiko" izango litzateke interpretaziorik zehatzena.
52

Torrealdaik ez du argitarapen honetan Nemesio Leal-ek eta Jose Artetxek izan zuten
partea aipatzen, Etxaidek horri buruzko informazioa Torrealdairen artikulua agertu
baino hamarren bat urte lehenago eman arren. Torrealdaik, dirudienez, agiri ofizialak
baino ez ditu kontuan hartu.
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Zailtasunak zailtasun, 1953.ean argitara ematen du azalean Purra! Purra! (I'go.
liburua) izenburua duen liburuxka, Yon Etxaide'tarrak sinatua.
Lehen argitarapen honen hitzaurrean egileak bere lanaren nondik-norakoaren
berri ematen du.
Lehenengo eta behin, aitari egiten dio liburuaren eskaintza:
«Zuk euskal-mintzoaz ezetu ezpa'niñuzu, liburu onek eluke gaur argirik
ikusiko.» (Pur-A, 5).
Idazle baino gehiago, biltzaile eta egokitzaile lana egin izana egozten dio bere
buruari, idazteko duen trebetasun eskasa deitoratzen duelarik:
«Tamala, ipui abek mamitzeko nerea baño luma trebeagorik ez sortzea.
Nik, onelakoen edo alakoen abotik jasotzean zerbait baziran noski.»
(Pur-A, 7).
Edonola ere, bere asmoa euskararen alde aritzea delarik, honek trebetasunen
falta barkarazten du. Honelako testuak argitaratzean euskara indartu nahi baitu, batez
ere.
«Euskal-maitasunak naragi idaz-lanean, gure euskerari nundik kima
berririk emango.» (Pur-A, 8).
Bestaldetik, argitara ematen dituen testuen xumetasuna azpimarratuz, barre
egiteko eta denbora pasarako ipuinak baino ez direla azaltzen du (Pur-A, 9).
Liburuak argitaratzeko zailtasunak eta oztopoak ere aipatzen ditu hitzaurre
horretan, baina, espero daitekeen moduan, 1953.eko lehenengo argitarapen honetan ez
du inolako aipamenik egiten zentsurarekin izandako gorabeherei buruz. Pixka bat
mardul izatekotan euskal liburuak oso garesti kostatzen omen dira, eta arazo honi aurre
egiteko, ipuin batzuk baino ez omen ditu honetan argitaratzen. Edizioak sortutako
zorrak kitatuz geroztik, beste liburu bat argitaratzeko asmoa omen dauka: hauexek dira
liburuak plazaratzeko orduan topatzen diren zailtasunak.
Honetan ez du aukera galtzen euskaldunek euskal kulturarekiko erakusten duten
zabarkeria kritikatzeko. Euskal liburuak bai, garestiak dira, eta, horrexegatik, zaila da
horiek saltzea. Baina, euskal liburuei oso garesti iristen dieten horiek beroriek ez dute
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inolako oztoporik dirua edozein gauzatan xahutzeko:
«Tamalgarria da esaten, baño arrika botatzeko dirua irixten zaio doi-doi
euskal-liburuari. Iñor gutxi topatuko duzu baxo-erdi batzuk edateari
utziko diona euskal-liburu bat erosteko!» (Pur-A, 8).
Garai hartako euskaldunen lehentasunen artean ez daude, antza, euskal liburuak.
"Aspaldiko"53 ezizenez sinaturiko artikulu batean, 1954. urtean Euzko-Gogoa
aldizkarian argitaratuan, liburu honen berri ematen da.
Liburua norentzat den egokia azaltzen du Aspaldikok:
«Eta aurrak ezezen jende larriak ere kontuzale geranez guziok onartu ta
pozik irakurriko dituztelakoan gaude.» (Aspaldiko 1954, 70).
Liburua, beraz, bai haurrentzat bai helduentzat egokia da, Aspaldikoren ustez.
Purra! Purra!-n agertzen diren ipuinen jatorriaz, Etxaidek, batez ere, biltzaile
eta itzultzaile lana egin zuela adierazten du Aspaldikok, hitzaurrean bertan idazleak
adierazitakoaren ildotik. Gehienak, Euskal Herriko tradiziotik ez, beste nonbaitetik atera
dituela ere azaltzen du:
«Mamiari dagokola, berriz, ez ditugu ipuiok [Etxaidek] berak
sortutakoak, geienak beintzat. Ezta ere Euskalerriko sukaldeetan gure
aiton-amonak ainbeste aldiz esandakoak. Ez, "Purra! Purra!"ko kontuak
berriagoak ditugu naiz arruntak izan eta beste izkeretatik artuak.»
(Aspaldiko 1954, 70).
Ipuinak barre eragiteko direlarik, hiru aukera aipatzen ditu Aspaldikok helburu
hori lortzeko:
«Par eragin azteko bidea lagun urkoaren bizkar ixeka ta burla egitea da
bat; kirtenkeriak esatea, bestea; usai-txarreko kontuak "ipui-oriak" alegia
aitatzea...» (Aspaldiko 1954, 70).
Besteren lepotik barre eragiteko isekak (askotan, dirua lortzeko amarrutan
dabilen pertsonaiaren batengandik etorritako engainuaren formapean agertzen direnak),
kirtenkeriak edota pertsonaia xelebreen ziri barregarriak eta "usain txarreko kontuak",
hau da umore eskatologikoa, erabiltzen dira istorio hauetan. Baina guztiek helburu bera
53

"Aspaldiko" ezizenaren atzean A.M. Labayen bide dago, Jon Bilbaoren
bibliografian adierazten denaren arabera.

154

dutelarik, barre eragitea.
Aspaldikoren hitzen arabera, ipuinak bai haurrentzat bai helduentzat egokiak
izan daitezke. Alde honetatik, bada, Xabier Etxanizek liburu honetaz ere zenbait
informazio azaltzen du bere Euskal haur eta gazte literaturaren historia-n (1997b, 147150). Dena dela, gaztetxoentzat egokiak direlakoa ez zaio hain argi iruditzen X.
Etxanizi, gustura irakurriko balituzte ere:
«Mami aldetik izan daitezke gaztetxoentzat egokiak edo ez [...] baina [...]
ziur gaude testu hauek helduen artean izan zuten bezala, gazte jendearen
artean ere harrera ona izan zutela.» (Etxaniz 1997b, 148).
Liburuak dituen helburuak direla-eta, X. Etxanizek Yon Etxaideren hitzaurrean
adierazitakoa gogora ekartzen du, hau da, batetik, euskararen egoera larriak horrelako
istorioak egitera bultzatu zuela, (Etxaniz 1997b, 147-148) eta, bestetik, ipuin hauekin
jendeak ondo pasa zezan nahi zuela idazleak. Azken puntu hau, X. Etxanizek
literaturara hurbiltzeko saio moduan interpretatzen du (euskara salbatzeak inplikatzen
dituen bestelako asmo praktikoen aldean):
«[...] gozatzeko asmoa, [hau da] ipuintxoak literatur mundura hurbiltze
saio bat.» (Etxainiz 1997b, 148).
Etxanizek, liburu honetako istorioak zer diren azaltzeko balio duen kalifikazio
bat emateko saioa egiten du, bertako kontuak "ipuinak, edo kontakizunak, edo txisteak"
(Etxaniz 1997b, 148) direla adieraztean. Izan ere, horixe ikusten baitu irakurleak liburu
honen istorioak irakurtzen dituenean, txiste batzuk besterik ez direla aurrean dituenak.54
Ipuin hauen artean, Xabier Etxanizek azpimarratzen ditu estafa baten inguruan
ardazturik dauden istorioak. Hauetan ikusten dugu nola pertsonaia batek dirua lortzen
duen iruzurraren bidez, fede oneko beste pertsonaiak engainatuz ("Zapatak merke asko
erosi", Pur-A, 36-38; "Lapur dotoria", Pur-A, 51-55; "Dagoenean bon-bon, eztagoenean
54

Badakit aipatuko dudan hau ez dela oso testigantza ona, baina, ohar moduan
bederen, esan dezaket horietako batzuk neuk ere umetan entzun ditudala, ahozko
literaturaren azpigeneroa dirudien txistearen itxurapean eta gazteleraz. Eta pentsatzekoa
da, nik bezala, jende askok entzun duela inoiz "Ume kakontzia" bezalako istorio bat
(Pur-A, 68-70), inguruari dagozkion xehetasunak aldatuta.
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egon", Pur-A, 67-68; etab.). Baina istorio hauetan idazleak ez du inolako balorazio
moralik egiten, ez era zuzen batean, bere hitzen bidez alegia, ezta egoeren bidez ere
(iruzurtiek zigorrik gabe lortzen baitute bere helburua).
Bestaldetik, istorioek oso hurbilak izateko itxura daukate X. Etxanizen ustez:
«Liburua oso gurea dela ematen du. Euskal Herrikoa. Istorioak Donostia
inguruan gertatzen dira gehienetan.» (Etxaniz 1997b, 148-149).
"Hiri-leiendak" deitzen diren horiekin bezala, Etxaidek hurbiltasun hori lortzen
du, istorioa inguru ezagun batean kokatuta, noizean behin, lagun edo ezagun bat
horrelakoen lekukoa izan dela esanda. Pertsonaien izen bereziak xehetasun handiz
ematea ere hurbiltasun hori lortzeko baliabidea da Yon Etxaideren istorio hauetan
(Etxaniz 1997b, 149).
Baina hurbiltasun honez gainera, kanpoko osagaiak dituzten istorioak ere
agertzen dira liburuan (Etxaniz 1997b, 149). Alde honetatik, batzuetan ingelesek
protagonizatzen dituzte kontakizunak, ingelesik topikoenak dituen ezaugarrien jabe
diren ingelesek alegia ("Pigmeo artean" -Pur-A, 29-36-; "Ingeles minbera" -Pur-A, 3943-). Noizean behin, Ipar Amerikan kokatutako istorioak ere agertzen dira, gangsterrek
protagonizatzen dituzten gorabehera batzuk kontatzeko ("Ameriketako berri zenbait" Pur-A, 63-67-). Eta ez da falta santuen pasadizo dibertigarriak kontatzen dituen
istoriorik ("Don Bosco'ren ateraldi bi" -Pur-A, 71-75-). Kanpoko osagai hauen artean
badago itzulpenen bat ere, Somerset Maughan-en ipuin baten euskal aldaera den
"Nerekin gosaldu nai al-duzu, andrea?" izeneko testuan (Pur-A, 100-107) gertatzen den
bezala.55
Liburuari batasuna emateko umorea da ardatz nagusia, istorio guztiak, aldez edo

55

Azken honetaz, esan daiteke liburuaren tonu osoa hausten duela, ez gaiaren aldetik
desberdina delako, baizik-eta istorio honetan narratzaileak lehenengo pertsonan
kontatzen duelako istorioa, protagonista ere bada-eta. Etxaideren literaturan nekez ikus
daiteke honelako kasua, geroxeago aipatuko den salbuespenen bat alde batera utzita,
bere narrazioetan hirugarren pertsonako narratzailearen nagusitasuna ia erabatekoa
delako.
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moldez, umoretsutzat har daitekeen egoera baten inguruan bilduta daude-eta. Halaxe
adierazten du X. Etxanizek:
«[...] liburuak duen hari edo lokarri sendoena umorea da.» (Etxaniz
1997b, 149).
Baina, liburuaren tankera bestelako moldez agertzen zaigu 1987.etik 1989.era
bitartean egin den bigarren argitarapenean, eta ez bigarren honetan lehenengoan
agertutako kontakizunak aldatu dituelako (zenbait aldaketa badaude, baina ez dute
narrazio bakoitzaren izaera funtsean aldatzen), edota ipuin batzuk argitaratu gabe gelditu
direlako (lehenengo edizioan agertutako istorioen artean bat bakarra geratu da argitaratu
gabe bigarrenean: "Ezkontz auste bat" -Pur-A, 60-63- ez da agertzen bigarren edizioan),
baizik-eta lehenengo argitarapen hartan agertu ziren istorioei, guztiz desberdinak diren
bestelako testuak gaineratu zizkielako bigarren honetan.
Funtsean, lehenengo argitarapenean agertutako istorio gehienak Purra! Purra!
argitarapen berriaren hirugarren liburukian agertzen dira. Argitaratu gabe geratu den
salbuespena alde batera utzita, hiru kontakizun bakarrik agertzen dira beste liburuki
batean: Lehenengo edizioaren XVI, XXIX eta XXX. ipuinak56 lehenengo liburukian
agertu baitziren. Argitarapen bietan plazaratzen diren ipuinetan aldaketa zenbait
agertzen dira, gehienak euskararen estandarizazioaren ondorioz. Baina badago
bestelakorik: izenburuak batzuetan pixka bat aldatuta ematen dira edota pertsonaien
izenak ere desberdin agertzen dira edizio batetik bestera. Honekin zerikusirik ez duten
aldaketa nagusienak diru-kopurua garaiari egokitzearen ondorioz gertatzen dira.57
56

Azken hau, Somerset Maughan-en ipuinaren itzulpena alegia, izenburua aldatuta:
"Nerekin gosaldu nai al-dezu, andrea?" deitzetik "Nik oso gutxitan jaten dut eguerditan"
deitzera pasatu baita argitarapen berrian. Gakotxoak eta guzti agertzen da ipuin honen
izenburua liburu honetan (Pur-I, 59), pertsonaia baten hitzak baitira.
57

Adibidez, "Zapatak merke asko erosi" izeneko istorioan (Pur-A, 36-38 eta Pur-III,
68-70) honelaxe agertzen da lehenengo esaldia: "Yon'i bere amak amar duroko bat eman
dio eskolatik datorrelarik zapatak erosteko" (Pur-A, 36); "Pellori bere amak mila
pesetako pare bat eman dio eskolatik datorrelarik zapatak erosteko" (Pur-III, 68).
Hogeita hamabost urteko epean Euskal Herrian inflazioa zein izan den jakiteko datua,
alajaina!
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Baina bi argitarapenen artean agertzen diren desberdintasun handienak
bigarrenean bestelako testuak plazaratzeagatik gertatzen dira.
Alde batetik, lehenengoan agertu zirenak bezalako kontakizun barregarri gehiago
agertzen dira bigarrenean, barre eragiteko bestelako gai batzuk ere gehitzen dituelarik,
aipatutakoez gainera, apezen istorioekin (adibidez, "Apez burutsua" -Pur-V, 60-62-) eta
sendagileen eta gaixoen artean gertatutako pasadizo barregarriekin ("Haur jolasa" -PurV, 68-69-) egindako ipuintxoak ere irakur ditzakegulako.
Bestaldetik, ipuin miresgarriak eta tradizionalak diruditen istorioak ere agertzen
dira bigarren argitarapen honetan. Adibidez: "Arangioko basalorea" izeneko laminen
ipuina (Pur-III, 5-13);58 "Azkeneko jentila", Jon Miranderi eskainia (Pur-V, 79-87);
"Ahüzkiko Herensugea", non kontatzen baita nola herensuge bat baretzeko herri batek
neskatila baten sakrifizioa egin behar duen (Pur-V, 104-111).
Mendeku eta anaien arteko liskar saminak kontatzen dituen ipuin luzeagoa ere
ikus dezakegu bilduma honetan: "Urumea errekako krimena" (Pur-I, 9-34). XX.
mendearen hasieran kokaturik egon arren (Pur-I, 14), Joanak joan nobelaren giroa eta
gaia gogoratzen ditu, maiorazkoa dela-eta liskarretan aritzen diren bi anaiaren arteko
gatazkan ardazturiko istorio tragiko honek. Narrazio hau, geroago Eneko Agerroa-z hitz
egitean agertuko zaigun datu batek adierazten duen bezala, Etxaidek idatzitako
lehenengo literatur lanetako bat da.
Emendio handiagoak dirudite hurrengoek.
Purra! Purra!-ren bigarren liburukian, gerra garaia eta gerra osteko urteak
gogora ekartzeko asmoz idatzitako lau kontakizun aurkitzen ditugu.
Liburuki honetako lehenengo testua, "Ez dira, ez, sartuko..." izenburua daukana
(Pur-II, 7-120), gerra zibilean Gipuzkoako frontean gertatutakoaren berri eman nahi
58

Ipuin hau aurretik ere agertua zen Euzko-Gogoa-n, 1952.ean (Etxaide 1952a).
Honen harira, "Jesus Jauna eta Jaun Doni Petri Euskalerrian barrena" izeneko ipuina ere
(Pur-V, 15-33) aurretik argitaratua izan zen, 1951.ean, Euzko-Gogoa-n (Etxaide 1951b).
Euzko-Gogoa-n argitaratutako aldaera zaharrak "Jesus Jauna ta San Pedro Euskalerrian
barrena" zuen izena.
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duen erdi-nobela, erdi-kronika bat da. Honetarako, pertsonaia bat hartu (Pello-Mari) eta
honek gudari moduan gudu desberdinetan egindako ibilbideak aprobetxatzen ditu,
gerrako gorabeherak kontatzeko. Ez du historia liburu egin nahi, askotan narrazioa
nobela batetik baino kronika batetik hurbilago dagoen arren, pertsonaiaren eta bere
konpainiaren (sailaren) mugimenduak nahi duen moduan erabiltzen baititu, fronteko
berriak emateko:
«"Aitzol" saila guregisa erabiliko dugu, eleberriak agintzen digun bidez
alegia, zeren horrela ez eginik, narrazioak indarra eta bihotzikara galduko
luke.» (Pur-II, 43; 30. oharra).
Kontakizunaren amaieran, dena dela, datu historikoak zertan aldatu dituen
azaltzen du idazleak (Pur-II, 103-105).
Pertsonaiak gerra kontuak jakinarazteko aitzakiak baino ez dira testu honetan,
gerraren hariari jarraitzeko euskarri txikiak.
Narrazioa, bestaldetik, ia elkarrekin nahasten ez diren bi mailatan ematen da, bi
perspektiba zeharo desberdinekin. Alde batetik, gerrari dagozkion zati ia-ia historikoak
(narrazioa erdi-kronika bihurtzen duten atalak) agertzen dira; eta bestaldetik,
pertsonaiei, gudariei dagozkien anekdotak daude, benetakoak (lagunek kontatuak edo
zenbait liburutatik hartuak, Etxaidek dioenez -Pur-II, 107-109-) izan arren, narrazioa
erdi-nobela bihurtzen dutenak. Pertsonaiek, ordea, ez dute inola ere beren perspektiba
txikia gainditzen eta gerrak markatutako gorabeheren arabera mugitzen badira ere,
gertatzen zaiena ez da anekdota pertsonal hutsetik pasatzen.
Narrazio honekin kontakizun tragikoa egin nahi izan du Etxaidek, Pello-Marik
gudari moduan egiten dituen ibilaldi hauek, preso hartu eta fusilatzen dutenean amaitzen
baitira.
Baina hariak solte gelditu direnez, "Azken Hitz" bat gaineratzen dio idazleak
narrazioari, hari horiek lotzeko eta narrazioaren nondik-norakoak ere azaltzeko.
Honetan, besteak beste, gerraren aurkako bere jarrera azaltzen du, erlijioak horretara
bultzatuta. Hau dela-eta, elizak gerraren alde hartutako jarrera kritikatzen du,
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Ebanjelioetan adierazten denaren kontrakoa baita horrelako jarrera (Pur-II, 109 eta h.).
Bestaldetik, narrazio luze honetan, oso argigarriak dira Pello-Mariren sailaren
izena ("Aitzol") eta liburukiaren hasieran agertzen den eskaintza:
«José Ariztimuño Olaso ("Aitzol") apez jaun eta Euskadiko martirearen
oroiz eta gorazarrez, bere afusilamenduaren 50-garren urteurrenean.»
(Pur-II, 5).
Eta Pello-Mari fusilatzera daramatenean, frankisten komandantearekin izango
duen elkarrizketa batean belaunaldi bateko abertzaleentzat Aitzolek izan zuen garrantzia
azpimarratuta geratuko da.
Izan ere, bere momentuan ikusiko den bezala, Ariztimuñok La democracia en
Euzkadi-n (Ariztimuño 1942) azaldutako jarrera politikoak Etxaideren nobeletan
islatzen den ideologiaren ardatzetako bat izango dira.59
Narrazio luze hau nobela historikoa den ala ez galde liteke. Nire ustez, lehen
atalean genero honi jarritako mugak kontuan hartuz gero, argi dago ez dela nobela
historikoa, gerra zibilari dagozkion gertakariak kontatzen dituen neurrian, idazlearen
esperientzia pertsonaletik oso hurbil baitaude, gerra zibilaren garaiak bat egiten baitu
egilearen garaiarekin. Bera horrelakoetatik pasatu ez bazen ere, hurbiletik ezagututako
gertaerak, gerran egondakoen oroimena, adiskideen hitzak daude narrazio honen atzean.
Izan ere, gerra zibila, idazlearen esperientziatik hurbil ez ezik, bere bizi-esperientziaren
partea ere badela esan daiteke.
Kontakizun luze honez gainera, liburuki honetan beste hiru testu agertzen dira.
Batek, "Gudari baten promesa" izenburukoak (Pur-II, 121-125), narrazio luzean
gudariek protagonizatutako anekdoten antzekoa kontatzen du, eta han erabili ezin izan
zuenez, kontakizun beregainaren moduan plazaratzea erabaki zuen.
Beste biek ("Euskaraz egitea bekatu zenean" -Pur-II, 127-130-; "Lizarra-n
59

Eta Yon Etxaideren adiskidea izan zen aldetik, San Martinen hitz hauek ere kontuan
hartzekoak dira:
«Bere abertzaletasuna, sorreraz, Aitzolen idazlanetatik zuzpertua zen.»
(San Martin 1999, 56).
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salatuak" -Pur-II, 131-136-) gerra osteko euskararen kontrako giro ofizialaren berri
ematen dute, eta idazleari berari gertatutakoak kontatzen dira bertan. Hauetan,
pentsatzea dagoenez, lehen pertsonako narratzaile-protagonista erabiltzen da, lehen esan
den moduan, Etxaideren narrazioetan eta nobeletan salbuespentzat hartu behar dena.
Laugarren liburukian testu bakar bat agertzen da, Pedro Mari izenburua duen
antzerki itxurako testu elebiduna, Arturo Campión-en izen bereko narrazioan oinarritua.
Etxaideren lana idazle nafarraren jatorrizko testua euskal antzerkiaren itxurapean
ematea izan da, beraz, egokitzaile eta itzultzaile lana alegia. Testu hau 1982.ean
argitaratu zen Egan aldizkarian, baina, dirudienez, Etxaidek burututako lehenengo
idazlanetakoa izan da, antzerkiaren lehenengo idazketa 1939.ekoa dela esaten baita
liburuki honetan bertan (Pur-IV, 4).
Argumentuaren haria honela laburbil daiteke. XIX. mendean, oso zehaztuta
geratu ez den momentu batean, Pedro Marik Ameriketara joan nahi du Espainiaren eta
Frantziaren artean piztear dagoen gerrak agertzen duen egoera nahasitik ihes egiteko.
Soldadu espainolek, ordea, amarru baten bidez armadan sartzera behartzen dute. Egun
batean mendian galdu eta beste pertsona batzuk euskaraz hitz egiten entzuten dituelarik
haiengana hurbiltzen da, frantses armadan dauden soldaduak direla jakin gabe. Haiekin
dagoenean, soldadu espainolek berriro harrapatu eta traidoretzat hartu ondoren, fusilatu
egiten dute.
Pertsonaia hau, Pedro Mari, euskaldun inkontzientearen eredutzat ematen du
Etxaidek, "Ez dira, ez, sartuko..." izeneko narrazioan agertzen zen Pello-Mari hura ez
bezala, hau abertzale kontzientea baitzen, izenetan bertan idazleak sinbolizatu nahi izan
zuen moduan. Pedro Mari euskalduna baino ez baita, eta espainolen eta frantsesen
arteko liskarrak arrotz gertatzen zaizkio. Eta euskalduna den aldetik, bidegabekerien
biktima errugabea da, beretzat sentitzen ez duen gerra horretan. Ildo honetatik, hauxe
dio Etxaidek "Ez dira, ez, sartuko..." kontakizun luzearen "Azken Hitz" horretan:
«Zergatik hautatu dudan gizagailenaren izentzat Pello-Mari, esan
beharrean nago ere. Campiónek bere "Pedro Mari" egin zuenean,
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euskaldun "inkonsziente" bat hautatu zuen, espainolen hilgai bihur zedin.
Alegia, desertore "inkonsziente" bat izan zen. Pedro Mari espainolek
lege-kontra harrapatu zuten frantsesen aurka gerla egiteko. Berari bost
axola zitzaion espainolen eta frantsesen arteko gerla. Bera Baztandarra
zen, euskalduna, eta Baigorriko bere adiskideak baxenabartar
euskaldunak ziren, denak anaiak, denak Ama baten semeak.» (Pur-II,
105-106).
Campión-en narrazioko (eta Etxaideren antzerkiko) Pedro Mari euskaldun
inkontzientea Pello-Mari euskaldun kontziente, "eusko-abertzale oso-osoa" (Pur-II, 196)
bihurtzen da Etxaideren narrazio luzean. Desberdintasunak desberdintasun, bi
pertsonaia hauen heriotzan eraikitzen den paralelismoa nabarmena da.
Bestaldetik, esan berri dut Pedro Mari izeneko antzerki lan hau elebiduna dela.
Izan ere, antzerki honetan atal asko gazteleraz emanda daude, pertsonaiek beren
jatorrizko hizkuntzan hitz egiten baitute, hizkuntza bera argumentuaren osagaietako bat
delarik.
Purra! Purra!-ren seigarren liburukian Euskal Herriko bost pertsonaiari
egindako "elkar hizketa irudikorrak" agertzen dira. Asmatutako elkarrizketa hauetan
agertzen diren pertsonaia guztiek euskal literaturarekin eta kulturarekin zerikusia izan
zuten. Hauexek dira: Axular, Etxahun (Etxaidek gustukoenik duen pertsonaietako bat,
behin eta berriro ikus daitekeenez), Iparragirre, I.M. Etxaide (idazlearen aita) eta
Mirande (idazle honekin, desberdintasunak desberdintasun, adiskidetasuna posiblea dela
erakusten duen harremana izan baitzuen).
Elkarrizketa hauek Habe aldizkarian agertu ziren 1984. eta 1985. urteetan zehar,
baina idazlea ez zen ados geratu aldizkariak egindako argitarapenekin, aldaketaren bat
egin baitzieten testuei. Horrexegatik eten zuen Habe-rekiko kolaborazioa eta erabaki
zuen ordura arte agertutakoak berriro argitaratzea:
«Elkar-hizketa hauek "HABE" aldizkarian argitaratu ziren 1984-etik
1985-era, baina, nire baimenik gabe zenbait aldaketa egin zizkidaten eta
elkarrizketok eten beharrean aurkitu nintzen.» (Pur-VI, 5).
Habe aldizkariarekin izandako tirabirak ikusteko, nahikoa da, zenbait hitzen eta,
batez ere, "Euskal Herria" hitzaren idazketa dela-eta (Etxaidek "Euskalerria" idatzi ohi
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zuen), izandako eztabaida ikustea. Idazleak gramatika eta tradizioa bereizten zituen
bitartean, aldizkariak gramatikari baino ez baitzion erreparatu, non hitz horiek ez ziren
inprenta huts nabarmenekin agertzen (Etxaide 1985a eta 1985b; Habe 1985).
Asmatutako elkarrizketa horietako batean, Jon Miranderi egindakoan, hain
zuzen, Yon Etxaidek bere buruaren definizioaren antzeko bat uzten du, ideologiaren
alorrean duen jarrera azalduz. Hauxe dio Etxaidek bere buruaz:
«Uste dut ideolojia guztien gainetik Jainkoaren seme guztiok anaiak
izaten eta elkar maitatzen saiatu behar dugula. Ni beti oso liberala izan
naiz (nahiz eta ez liberalen seme izan) eta halaber demokrata, euskoabertzale eta giristino-komunista. Ideolojiak, ordea, ezin batu daitezke,
baina bai elkar errespetatzen jakin.» (Pur-VI, 113-114).
Jainkozko jatorria duen pertsona guztien anaitasunaren aldarrikatzailea; liberala,
besteen pertsonen jarrerak errespetatzen zituen neurrian;60 eusko-abertzalea; kristau
erroko komunista: kontraesankor diruditen osagai hauek zehazkiago ikusiko dira
hurrengo atalean, Eguna aldizkariak Etxaideri egindako elkarrizketan esandakoak
azaltzean.

Xabier Etxanizek esaten zuen umorea zela liburu horren lokarri nagusia.
Bigarren argitarapenean, umorea egon badago, baina bestelako testuak sartzearekin
batera, lausotuta gelditu da.
Umorea ez da, dagoeneko, liburu hauetan agertutako testuak lotzen dituen
lokarri bakarra.

2. PERNANDO PLAENTXIATARRA.
Pernando Plaentxiatarra-n, 1957.eko datarekin argitara emandako narrazio
bilduman 67 testu labur biltzen dira. Umorezko testu hauek txistearen mugatik hurbil
daude, eta askotan benetako txiste bat baino ez da izaten haien jatorria.
60

Gau egun "tolerantea" esango genuke... hitz honek erabileraren erabileraz esanahia
galdu ez balu.
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Liburuaren azalean Etxaide'tar Yon baizik agertzen ez bada ere, barruan
zehazten da gehiago zein izan den idazlearen papera. Bertan Yon Etxaide "tajutzalle" eta
Juan San Martin ("San Martin'dar Yon", hitzez hitz) "biltzalle" izan zirela adierazten
baita (PPl, 5).61
Honela zehazten du Yon Etxaidek berak zein izan den bere lana liburu hau
egitean:
«Nire lana, beroien biltzea, edo obeki mintzatuz, norbaitek bilduak
literatur soiñekoz apurtxo bat jaztea eta Pernando'ren izenpean ezartzea
izan da soilki, ipuien mami, jario eta gatza Plaentxia'ko erriarena baita.»
(PPl, 7-8).
San Martinek bildutako materialari literaturaren itxura eman diola dioenean,
bestek jasotako ahozko txisteak idatzizko kontakizun bihurtu dituela esan nahi bide du,
eta ikusiko den moduan, hori egiteko aukeratu zuen bideak ez zuen polemika txikia
ekarri euskaltzale batzuen artean. Honez gainera, kontakizun guztiei batasuna emateko
Pernando Plaentxiatarra izeneko pertsonaiari egozten zaizkio istorioak. Amezketarraren
"anai, senide, gogaide" moduan (PPl, 7) sortutako pertsonaia baita.62
Juan San Martinek ere lan honen berri ematen du:
«Purra! Purra! (1953) zeritzan ipuin barregarriz osaturiko liburu hura
argitaratu zuenean nioen, bilduma horretakoak baino askozaz biziagoak
zirela Plaentzia eta Eibarko kaleetan barra-barra kontatzen diren
umorezko ipuin eta gertaerak. Eta gure mendi ibileretan eibartarrok ahoz
kontatzen genizkion. Nik batzuetan idatziz igorri ere bai. Honen fruitua
izan zen Pernando plaentxiatarra (1957).» (San Martin 1999, 51).
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Pernando Plaentxiatarra-ri dagozkion siglak: PPl.
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Xabier
Etxanizek
plaentxiatarraren
kaletartasuna
azpimarratzen
du,
Amezketakoarekin konparatzerakoan. Konparazio honen ondorioa honela interpretatzen
du:
«Pernando Plaentxiatarra euskal gizartean ematen ari diren aldaketen
isla da, baina baita literaturak izaniko eboluzio eskasarena ere.» (Etxaniz
1997a, 157).
Mitxelenak, bestaldetik, azaldua zuen plaentxiatarraren kaletartasuna (Mitxelena
1957), geroxeago berriro gogora ekarriko den bezala.
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Ahoz kontatzen zizkioten (eta, dirudienez, magnetofoiz grabatzen zituzten)63
ipuinez gainera, Juan San Martinek idatziz bidali zizkion beste batzuk. Hain zuzen ere,
Pernando Plaentxiatarra bildumako azken hiru kontakizunak, Juan San Martinek idatzi
zituen bezala-bezalaxe agertzen dira; beraz, Juan San Martinen lumaren emaitzak dira.
Denetariko gertaera barregarriak biltzen dira istorio hauetan. Barre eragiteko
gaiak, sailkapen zehatza egiteko asmorik gabe, honelakoak baitira: pertsonaiaren baten
maltzurkeriak; jan-edanen inguruan ardaztutakoak; txiste eskatologikoak; umore beltza;
diruaren faltak sortzen dituen egoerak; pertsonaien alferkeria; hizkera mota desberdinak
(hizkuntzak zein euskalkiak); arrantza eta ehiza; mozkorraldiak; senar-emazteen arteko
liskarrak; plaentxiatarren eta inguruko herrietakoen (batez ere, Eibar eta Elgoibarkoen)
arteko kontuak...; edozein aitzakiak ona dirudi istorio barregarri bat kontatzeko.
Edonola ere, kontatzen direnak ez dira normalean ipuin tradizionalaren
kontzeptu barruan sartzen diren istorioak, adibide grafiko batekin esateagatik, Azkuek
Euskalerriaren yakintza-n biltzen zituenak bezalako istorioak.
Etxaide horren jakitun da, eta betiko folkloreak bere atzean tradizioaren zama
(eta ospea) bazuen, era berriko folklore honi bestelako balioak bilatu behar zaizkio:
kontatzen dituen gertakariak benetakotzat ematen dira, hau esatea, azken finean,
baliabide erretorikoa baino ez bada ere:
«Ipui sail ontan eztago gezurrezkorik, irakurle, banaka batzutan ala
ba'deritzazu ere. Denak dira gertatuak, oraingoa barne, eta neri konta
bezala jakinerazten dizut zuri, irakurle, naiz-ta, gazitu ustean, sarritan,
gezaturik jakinerazi. Ipuiñok beraz, ixtorio txipiak dituzu, gaurko
Euskalerria'ren sormenetik ialkitzen ari zaigun folklore berria, eta
antziñako ipuin ta elezaharrak jakingarriago ba'zaizkigu ere euskalizanaren ezaugarri, ixtori berriok etzaizkigu batere baztergarri euskalsena gaurkotasunean ezagutu nai ba'dugu.» (PPl, 51-52).
“Euskal-izana” eta “euskal-sena”, hoskidetasuna bera baino harreman handiagoa
duten kontzeptuak bilduta agertzen dira aipamen honetan. Lehenengoa, euskal-izana,
63

Etxaidek:
«[...] nire adiskide miñak kontaturik magnetofonoan entzun nituenean
[...]» (PPl, 9).
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tradizioari, agian historiari, erreferentzia egiten diona, herriaren esentziaz eta
existentziaz mintzo zaigu; bigarrenak, euskal-senak, tradizio horren oinarrian dagoen
bizi-indarra gogora ekartzen digu. Izana eta sena biak beharrezkoak baitira herri baten
bizitzan. Izana duenak sena behar du, bizirik badago. Eta sena, izanean gauzaturik
ikusten dugu, baina baita era berriko folklore honetan ere. Hau guztia jakitera eman nahi
bide du Etxaidek ia oharkabean igaro daitekeen horrelako paragrafo batean.
Liburu honek, bere xumetasunean, polemika mingots bat sortu zuen, literatur
idazkeraren alorrean planteatzen zituen gaiak zirela-eta.
Etxaidek azaltzen duenez, mendebaldeko Gipuzkoan erabiltzen den bizkaiera
kutsuko euskara (mendebaldeko euskara, gaur egun esaten den moduan) erabili
beharrean, gipuzkera erabili du ipuinok idazterakoan. Arrazoi desberdinak azaltzen ditu
aukera horren zergatia jakitera ematen duenean:
«Obe litzake noski, Plaentxiatarren grazi berezia gardenago agertzeko,
ipuiok Plazentzia'ko euskeran argitara, baiñan ortara joko ba'genu,
Gipuzkoa'rik geienak ez luke onartuko, Plazentzia'n mintzatzen den
Bizkai kutsuko euskera adigaitza baita giputz nagiontzat eta danok
dakigunez irakurlerik geienak gipuzkerak ditut. Baiñan, ezta au bakarrik.
Oraiñaldian somatzen dugun euskal-literaturaren batasun mugimenduan,
Gipuzkoa'ko izkelgi osotua dugu aukeraturik elburu goitar au ardietsi eta
lortutzeko.» (PPl, 8).
Arrazoi praktikoak daude gipuzkera hautatzeko: bizkaiera ulergaitza izan daiteke
gipuzkera erabiltzen duten irakurleentzat, hau da, idatzi zueneko garaian euskaraz
irakurri ahal eta ohi duten gehienentzat.
Baina bere hautaketan bestelako arrazoiak ere badaude: batasunerantz doan
mugimendua.64

64

Gogora bedi 1956.ean, liburu hau argitaratu aurreko urtean, Arantzazun
euskaltzaleen biltzarrean hizkuntzaren batasuna lortzeko pausoak ematen hasiak zirela.
Bilera hau irailaren 14tik 16ra bitartean egin zen (Iztuetak ematen dituen datuen arabera
-1991, 943-). Etxaideren hitzaurrean, bestaldetik, data hau agertzen da: "Donosti'n,
Agorrak 24, 1956" (PPl, 9). "Agorra" hilabetearen izenarekin egon daitezkeen gaizki
ulertuak alde batera utzita (cfr. OEH, s.v.), kointzidentzia esanguratsua iruditzen zait
oso.
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Hirugarrenez, idatzizkorako hizkuntza mota desberdin bat aukeratu izanak
zerikusia izan dezake literatura idazterakoan sortzen den estiloaren arazoarekin.
Etxaidek, San Martinek dioena gogoratuz, hauxe adierazten du hitzaurrean:
«Berak [San Martinek alegia] diñonez ordea, izketa egitea bat omen eta
idaztea beste eta lan ontan trebeago naizelakoan, leporatu dit neri
idazlana.» (PPl, 9).
Arrazoi praktikoak (irakurle gehienek gipuzkera ulertzen dute hobekien),
hizkuntz arrazoiak (batasunerantz doan mugimendua) eta literatur arrazoiak (narrazio
bat ahoz edo idatziz kontatzea guztiz desberdina baita) biltzen dira Yon Etxaidek egin
duen hautaketa azaltzeko puntuan. Aukeratu beharrak gipuzkera osotura ("Gipuzkoa'ko
izkelgi osotua", bere hitzetan) eraman du.65 Esaldi bakar batekin honelako aukera baten
adibidea emateko, irakur daiteke ondoko hau, bertan biltzen baita, era ikusgarri batean,
zein izan den Etxaideren praktika:
«Zagoz pixkabat, etxean dago eta bertantxe ots eginen diot.» (PPl, 32).66
Etxaidek erabiltzen duen idazkera (edo hobeto esateko, idatzizko hizkuntza,
euskara bera alegia) dela-eta sortzen den polemikaren lehen urratsa "Zeleta" sinatzen
duen idazleak egiten du Euzko-Gogoa-an (Zeleta 1956).67
65

San Martinek dio garai hartan Etxaidek Umandiren gramatika erabiltzen zuela (San
Martin 1999, 51).
66

Koldo Zuazok gerra osteko hizkuntz estandarizazioaren historia ikertzean gipuzkera
osotuaren nondik-norakoa azaltzen du (Zuazo 1988, 336-343). Honen alde atera zirenen
artean, Labayen, Ibinagabeitia, Arrue, eta beste zenbait aipatzen ditu, baina Etxaideren
izena ez da agertzen. Bestaldetik, gipuzkera osotuaren gain-beherakada azaltzeko,
besteak beste, Gipuzkoako zenbait idazleren jarrera gogorarazten du:
«Idazle giputz askoren jardunean [...] "gipuzkera osotua" gipuzkera
hutsarekin berdintzeko jarrera azaldu da maiz [...]» (Zuazo 1988, 340).
Hau ez da Etxaideren kasua.
Gipuzkera osotuak benetan zer-nolako harrera izan zuen jakiteko, Mitxelenaren hitz
hauek argigarriak izan daitezke, aurreko garai batez aritzen badira ere:
«D. Resurrección propuso un modelo para la unificación: el "gipuzkera
osotua" o guipuzcoano enriquecido; nadie lo aceptó en la práctica, y las
cosas siguieron exactamente igual que antes, pese a ser sumamente
elogiado.» (Ibarzabal 2001, 26).
67

Harrigarria bada ere, 1956.eko urteari dagokion Euzko-Gogoa-n agertzen da
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Zenbait iritzi orokor adierazi ondoren, gaiaren muinera jotzen du. Etxaidek
darabilena ez da gipuzkera jatorra:
«[...] gipuzkera jatorra eztalarik ere, -sarri baitabizki napar, lapurt eta
bikai-kutsuzko itz batzuk- euskara garbia ta ulerterreza da lantxo ortan
ematen diguna.» (Zeleta 1956, 109).
Gipuzkera jatorra ez dela, argi utzi zuen Etxaidek gipuzkera osotuaren aukera
aipatzen duenean. Zeleta, dena dela, ez dago ados gipuzkeraren hautaketa honekin.
Jatorrizko hizkeran eman behar baitziren horrelako ipuinak:
«Benetako emana ta gatza izateko, ipui ta erri-esakunak, entzun oi-diran
bezelaxe artuak eta idatziak bear dute izan.» (Zeleta 1956, 110).
Eta bere iritzia azaltzeko Etxaidek liburuaren hitzaurrean darabiltzan hitz
berberak darabiltza eta, haietan oinarrituta, Etxaideren idazkerari egiten dizkio hainbat
zuzenketa.
Etxaideren hitzetan aurkitzen du, beraz, Zeletak bere ideia (jatorrizko hizkeran
eman behar zirela honelako ipuinak) indartzen duen oinarria (Etxaidek bestelakorik
egiteko azaltzen dituen argumentu guztiak alde batera utzita), Etxaidek hitzaurrean
honelakoak esaten baitzituen:
«Alabaiña, sekula etzait ahaztuko, liburutxo au eskeiñita dijoakion nire
adiskide miñak [Juan San Martinek] kontaturik magnetofonoan entzun
nitunean (Eibar'ko euskaran) emen agertzen diran ipui batzuk, zelako
atsegiñez egon nintzan aditzen ezin aspertu. Ura zen ura, Eibartarraren
abotiko euskerak zerion gatza ta piperra ipui kontaketan.» (PPl, 8-9).
Zeletak, beraz, idazkerak planteatzen dituen arazo desberdinen arteko bat
bakarrik hautatu du bere kritika egiteko, batasunarena edota irakurle gehienei
zabaltzearena kontuan hartu gabe.
Lehenengo erantzuna, Juan San Martinek ematen du, Euzko-Gogoa-n bertan
agertutako beste artikulu batean (San Martin 1957).
Zeletaren artikulu hau, Etxaideren liburuak 1957.eko data daukan arren. Kontuan
harturik urte horretan Euzko-Gogoa Euskal Herrira ekarri zutela, ziur aski urtebeteko
desfasea-edo dago aldizkarian agertzen den dataren eta benetan plazaratu zen urtearen
artean.
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Tonu ironiko samarra duen testu honetan68 Zeletaren kritika zentzugabea dela
dio San Martinek. Honen ustez, euskaldunak elkarren artean ika-mikatan ibili beharrean
elkartu eta batu beharko ziren euskararen onerako.
San Martinek Zeletak kontuan hartu ez duen argumentu bat azaltzen du
lehenengoz: idazketa mota desberdinak (erregistro desberdinak) beharrezkoak dira:
«[...] naiz euskera garbian edo naiz mordolloan (biak bai dira
bearrezkoak bakoitza bere mallan) [...]» (San Martin 1957, 107).
Eta kasu honetan, liburua norentzat idazten den kontuan hartu behar da, erabiliko
den idazkera horren menpean baitago:
«Eta bestaldetik, Soraluze'ko izketan, norentzako? soraluzearrak ez dute
ipui oiek jakin bearrik, obeto esanda, erri ortan ez da ipuiñok ezaugarri ez
ditunik. Euskalerri guzian zabaltzea izan da egillearen eta Plazentzi
bertako laguntzalleen asmoa.» (San Martin 1957, 107-108).
Idazkera mota aukeratzeko, komunikazioaren pragmatika edota, bestetan, "arazo
erretorikoa" (Cassany 1991, 149) deitu izan dena, kontuan hartu behar den ezinbesteko
faktorea baita, hau kontuan hartu ezean, sortzen den testua desegokia69 izan baitaiteke.
Kasu honetan, Soraluzeko ipuin hauek Euskal Herri osoan ezagutzera eman nahiak,
Euskal Herri osoaren neurriko euskara erabiltzera bultzatzen du idazlea. Eta idazten
duenean horrelakorik ez dagoelako (euskara baturik ez dagoelako), bere neurriko aukera
besterik ezin du egin idazleak.
Juan San Martinek batasuna aldarrikatzen du, nork bere lana egin eta bestearen
lana errespetatuz, elkarren aurka aritu gabe:
«Obe genuke bakoitza bere gizakume jaungoikokian inguruan taldeka
bildu gabe, Oñaz eta Ganbo-tarren antzera, goratxoagotik begidatuaz,
68

Zeletak Etxaiderekin egin zuen bezala, San Martinek Zeletaren hitzak erabiltzen
ditu honek hobe zuela isilean geratu esateko.
69

Testuen ezaugarriak aipatzen direnean, normalean hauexetaz hitz egiten da:
zuzentasuna, koherentzia eta egokitasuna. Lehenengoa gramatikari dagokio; bigarrena,
semantikari; eta hirugarrena, pragmatikari (cfr. Larsen-Freeman 1988). Teoria batzuetan
beste ezaugarri batzuk gaineratzen dira, hor daudenak gehiago zehaztuz (kohesioa eta
eraginkortasuna, adibidez).
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euskeraren inguruan bilduko ba'giña, EUSKERA dugularik gure ikurriña!
EUSKERA gure aberri bakarra! eta, EUSKERA gure gogoaren muña!
Gure izakera zor diogun euskera gabe, ez gera iñor. Beti denon gañetik
jarri bear dugun EUSKERA maitagarria.» (San Martin 1957, 109; letra
larriak egilearenak dira).
Helburu hau buruan duelarik, San Martinek euskal literaturan gidaritza baten
falta sumatzen du, gazteagoen urratsak ziurrago bideratuko zituen gidaritza hori izan
gabe gazteak galduta baitaude:
«Emen gabiltz nagusiak bata-bestea ikusi eziñik eta gazteok nora-ezean
ipar-izar bageko gau illun baten galduta.» (San Martin 1957, 110).
San Martinen artikuluari zerion tonu ironikoak Zeleta mindu zuen, antza,
erantzutea erabaki baitzuen, "Idazle gizatxara, ta..." izeneko artikulu batean, hau ere
Euzko-Gogoa-n (Zeleta 1957). Inolako argumenturik azaldu gabe eta bere haserrea
islatzen duen tonu batean, honela bukatzen du Zeletak bere testua:
«NERE IZAKERA, NERE GIZATASUNA, NERE KISTARTASUNA,
NERE EUSKALTZALETASUNA eta NERE IDAZ-GAITASUNA, ezdauzkadala pix-oialak baztertu berriak ditun mutiko lotsagabe-gizatxar
batekin neurtzeko.» (Zeleta 1957, 111; letra larriak egilearenak dira).
Bere burua San Martin baino gehiagotzat hartuta, nonbait, polemika horretan ez
duela parterik hartuko adierazten du horrela Zeletak.
Zeleta eta San Martinen arteko ika-mika honetaz bertso batzuk ere agertu ziren
Euzko-Gogoa-n, Iñurrieta'tar Engrazik sinatuak (Iñurrieta 1957). Bertso hauek honela
hasten dira:
«Ezta-baida bat sortua zaigu
"Pernando Plazentziatarra"rekin,
alde batetik dala "Zeleta"
eta bestetik San Martin;
iritzi eske etorri zaizkit
eta nik arazo orrekin
biotza mindu besterik etzait
ekiten aserreakin.»
Liskarrak alde batera utzi eta denek euskararen alde elkarrekin jo behar dutela
adieraziz amaitzen dira bertsoak:
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«[...] lanerako gai zeraten oro
ez bazerate maitatzen,
erdalkeria jungo zaigula
aurrera beti geitutzen.»
Polemika ez zen amaitu Zeletaren haserrearekin eta euskaldunen batasuna
eskatzen zuten Iñurrietaren bertsoekin. Bertso hauek agertu ziren Euzko-Gogoa-ren ale
berberean, Etxaidek berak bere iritzia ematen du, Etxaitar sinatutako "Eztabaida bati
buru" izeneko artikulu batean (Etxaide 1957b).
Eztabaidak ez zaizkiola gustatzen,70 kaltegarriak baitira, eta kritika guztiak
(onak zein txarrak) erlatiboak direla, eta, beraz, idazleek halakotzat hartu behar dituztela
esan ondoren, gaiaren harira jotzen du.
Kritiken artean ("salakizuna" darabil Etxaidek) badaude "zuzen eta egoki
egiñikoak" (Etxaide 1957b, 106) eta "zentzugabeak, arrazoigabeak eta bekaitz edo
zitalkeri utsez egiñak diruditenak" (Etxaide 1957b, 107). Bi kasuen adibide moduan,
Mitxelenak Joanak joan liburuari buruz idatzitako kritikan esandako hitzak (Mitxelena
1955) agertzen ditu, Mitxelenaren eta liburuaren izenak aipatu gabe, edonola ere.
Zeletak eginiko kritika bigarren sail horretakoa da Etxaideren ustez:
«"Pernando Plaetxiatarra"ri etzion kritika on-onik egin aldizkari ontantxe
Zeleta jaunak. Ba-zizun, delako kritikak, arestian aipatu dugun bigarren
sailleko kutsu oparoegi.» (Etxaide 1957b, 107).
Hau da, idazlearen hitzak parafraseatuz, Zeletaren kritika "zentzugabea, arrazoigabea eta bekaitz edo zitalkeria hutsez egina" dirudien horietako bat da, Etxaideren
iritziz.
Alde honetatik, Zeletak kritikatu zion puntu bat gogoratzen du (Pernando
Plaentxiatarra-ren hitzaurrean "ahaztu" hitza idaztean bokal berdinen arteko 'H' eta
guzti egitea ez zuen gogoko izan Zeletak, eta hala adierazi zuen). Honetan, Etxaidek
hizkuntzaren batasunaren aldekoa dela dio eta batasuna lortzeko, mundu guztiak
zerbaitetan amore eman behar du hizkuntza idatzia bat bakarra izateko:
70

Zeletaren kritikari erantzuteko izan duen arrazoi bakarra honek Juan San Martini
zuzendutako irainak izan dira (Etxaide 1957b, 108); beraz, adiskidearen alde ateratzea.
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«Ezin ote dugu Bidaso'z onuzko idazleok emankizun txipi ori egin eta
bestekoak ezin ote dituzte bere h oparoak (oparoegiak) urritu eta orrela
orok amor emanaz txikerkeriotan euskera idatzia bat bakarra izanen
litzake? [...] Bakoitzak geron etxeko euskera dugularik elburu, BabelTorre71 madarikatu oni iraun erazi nai ote diogu, eskualde bateko
euskaldunak bestekoakin ezin alkar ulertu dutela?» (Etxaide 1957b, 108).
Idatzizko eta ahozko hizkuntzak kontrajartzen dira berriro ere Etxaideren
hitzetan.
Hau guztia irakurrita badirudi polemika bakar batean, berez desberdinak ematen
duten mailak nahasi direla. Arazo bat bakarra balitz bezala, gutxienez zerbaitetan
bereizgarriak diren lau gai hauek aipatzen baitira:
- ahozko kontaera eta idatzizko kontaera;
- ahozko hizkuntza eta idatzizko hizkuntza;
- idatzizko hizkuntzan euskara batua eta tokian tokiko hizkerak;
- hitzen ortografia.
Gauzak honela, erlazionatuta dauden baina, maila desberdinetan gauzatzen diren
aldetik, desberdinak diren arazo hauek nahasita, ezinezkoa da elkarri ulertzea, azken
finean, hitz berberak erabiltzen baitira, gauza desberdinez eztabaidatzen ari direlarik:
literatura, idazketa, estandarizazioa eta kodifikazioa, garaian berezi ezinezko arazoak
bailiran agertzen dira, honelako polemiketan, eztabaidagai bat bakarra balitz bezala.
Luis Mitxelenak, Euzko-Gogoa-ren orrialdeetan gauzatu zen eztabaida honetan
parte hartu gabe, baina polemika hau ezagutzen zuela ziurtzat ematen dudalarik,
Pernando Plaentxiatarra-ri buruzko artikulu bat argitaratu zuen Egan-en (Mitxelena
1957).
Mitxelenak Etxaidek azaldutako amezketarraren eta plaentxiatarraren arteko
parekatzea gogoratuta, bien arteko aldea aipatzen du:
«[Plaentxiatarra] Gaurkoagoa orratik. Baserrikoa izan bearrean erri larri
batekoa baita, eta fabrika-langillea artzai-nekazaria izan bearrean.»
71

"Babel-Torre" hau irakurtzean, oihartzun moduan-edo Etxaideren lehenengo
nobelaren izenburua datorkit burura: Alos-Torrea.
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(Mitxelena 1957, 226).72
Polemika ezagutzen duela ziurtzat ematen dut, hitz hauek erakusten duten
moduan:
«Etxaide'k "gipuzkera osatuan" ipintzea erabaki du, eta erabaki ori ezin
zezaketean guztiek, Pernando'ren erritar eta auzokoek batez ere,73 ontzat
ar.» (Mitxelena 1957, 227).
Mitxelenak, arazoari erdibideko konponbidea bilatzen dio. Ipuinen grazia
askotan

hizkuntzan

bertan

baldin

badago,

pertsonaien

hitzetan,

ipuinetako

elkarrizketetan, hango hizkera gordetzea izango litzateke hoberena. Mitxelenak, ideia
honek iradokitzera eman dezakeen moduan, literatura eta idazketa maila desberdinetan
daudelako kontzientzia dauka. Bide batez, aukera honek lasaituko zuen giroa:
«Agian, nere ustez, elkarrizketetan geixeago erabilli izan balu ango
izkera, asko baretuko zirakean errenkurak.» (Mitxelena 1957, 227).
Etxaideren helburuak euskal irakurleen kopurua handitzea eta euskararen alde
aritzea direla ere adierazten du. Eta idazleak orrialde barrenetan jartzen dituen oharrak
direla-eta, ez jartzearen alde agertzen da Mitxelena:74
«Eta esanak eta egiñak kontatu ondoren, eniokean nik ia beiñere beste
oarrik erantsiko. Indarra eta bizitasuna kentzen diote ipuiari maizenik.
Irakurleak ere burua nekatu bear du onelakoetan.» (Mitxelena 1957, 226).

Ikus daitekeenez, polemika eta eztabaida handiegia, halako helburu apalez

72

Cfr. lehen aipatu den X. Etxanizen azalpena.

73

"Zeleta" sinatzen duena eskualde horretakoa bide zen, edo, behintzat, bertan bizi
izandakoa:
«Soraluze'n (Placenci'n) urte askoan bizi inzendua [sic] naizelako edo
[...]» (Zeleta 1956, 108).
74

Etxaidek, lehen Mitxelenak Joanak joan liburuari buruz egindako kritika gogora
ekartzen zuenean, testu horretako iritzi batek "zentzugabea, arrazoi-gabea eta bekaitz
edo zitalkeria hutsez egina" zirudiela (berriro ere haren hitzak parafraseatuz) zioenean,
Mitxelenak, berak (Etxaidek, alegia) orrialde barrenetan jarri ohi zituen oharrei buruz
plazaratzen zuen iritzia aipatzen zuen. Beraz, agian, Mitxelenak orain dioena horren
oihartzuna izan daiteke.
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sortutako liburu baterako. Eta liburua berriro ez zuela argitara emanda ikusita, ez zait
zentzugabea iruditzen, berriro ez argitaratzeko eduki zitzakeen arrazoietako bat liburuak
sortu zuen liskar honetan aurkitzea.
Hau, dena dela, espekulazio bat baino ez da.
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D. SAIAKERA.

Saiakera historiko-biografikoaren alorrean bi dira Yon Etxaidek argitaratu dituen
lanik garrantzitsuenak: Hamasei seme Euskalerriko izenekoa, non hamasei euskal
idazleren biografiak kontatzen baitira, eta Etxaide jauna, non idazleak Inazio Maria
Etxaide, bere aita, biografiaren ardatz nagusi bihurturik, Gipuzkoako (batez ere,
Donostiako) garai eta giro berezi bat (XX. mende hasierako giro integrista) jakitera
ematen baitu.
Hauez gainera, zenbait aldizkaritan ere artikulu tankerako saiakera txikiagoak
argitara eman ditu, gai historiko-biografikodunak, batzuk, baina baita kulturari lotutako
beste gai batzuez aritzen zirenak ere.
Zenbait adibide ezagutaraztearren, lehenengoen artean hauexek aurkitzen dira,
argitaratu zeneko aldizkaria eta urtea ere adierazten direlarik:
- "Aymeric Picaud Euskalerria'n barna" (Egan, 1957c);
- "Azkoiti'ko Zalduntxoak eta Pablo Olabide-Jauregi, Europa'ko kulturedatzalle" (Euzko-Gogoa, 1959a; itxura gaurkotuan berrargitaratua: Egan, 1978-1979);
- "Euskaldunak Iparr-Amerikan" (Euzko-Gogoa, 1952b);
- "Margarita Angulematarra, Naparroa'ko Erregina Elederzalea" (Egan, 1959b).
Kulturari (batez ere, euskal hizkuntzari eta literaturari) lotutako gaiak ukitzen
dituzten artikuluek euskal kulturaren aztarnak eta bideak leku desberdinetan bilatzeko
asmoa islatzen dute. Honelako artikuluren bat euskal kulturari zuzenki lotuta egon ez
arren, horretan ere saiatzen da euskal kulturarekiko paralelismoren bat bilatzen:
- "Bertsolariaren miñezko kanta" (Gernika, 1951c; bertsolari batzuen lanetan
itsutasunaren gaia nola agertzen den azaltzen du);
- "Erroldan'en eresiaz eta Altabizkar'ko Kantuaz berri zenbait" (Egan, 1960a);
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- "Euskal Eresi zaharrak" (Euzko-Gogoa, 1956; geroxeago ere bai, zeharo
berriturik: Egan, 1977);
- "Caroa [sic] eleberria", (Euzko-Gogoa, 1951d; 1948.ean irakurritako hitzaldi
baten testua; Txomin Agirreren Garoa izan da euskal nobelen artean Etxaideren
gustukoena).
- "Phrantzes literatura. 'Fabliaux' izeneko ipuiñak" (Egan, 1959c).
Eta zuzenki hiztegiaren eta gramatikaren alorrari dagozkion artikuluak alde
batera utzita, badaude beste testu batzuk, non euskarari buruz hitz egiten duen,
toponimiari, historiari edota kulturaren alorreko bestelako gai bati lotuta:
- "Euskal-kezka Baroja'ren baitan" (Jakin, 1966-1967; gogoratu Etxaidek
Barojaren Las inquietudes de Shanti Andía ere euskaratu zuela);
- "Euskara Arriaroan" (Euzko-Gogoa, 1954-1955);
- "Uri eta toki-izen batzuen euskal-izendegia, orain arte bildutakoen osagarri"
(Egan, 1961).
Ikus daitekeenez, Yon Etxaideren kezkak honelako artikuluak idaztean, batez
ere, hiru gai hauen inguruan biltzen dira: historia, euskara eta euskal literatura.
Gramatikaren edota hiztegiaren puntu zehatz bati buruz aritzen diren artikuluak
gaineratu ahal zaizkio hauei. Tesi honetarako garrantzitsua izan daitekeen adibide bat
baizik ez ematearren:
- "'Gogo' dela ta" (Euzko-Gogoa, 1951e).

Hurrengo orrialdeetan liburuaren formatuan agertutako bi saiakera historikobiografiko garrantzitsuenez arituko naiz.
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1. HAMASEI SEME EUSKALERRIKO
Liburu honen lehenengo argitarapena 1958.ekoa da, Amasei seme Euskalerri'ko
izenburuarekin agertua, garaiko ortografian idazten zen bezala. Bigarrena, 1990.ekoa
da.75
Liburu honetan hamasei euskal idazleren bizitzak kontatzen dira. Idazle guztiak
klasikoak dira, hau da, XX. mendekoak baino lehenagokoak. Biografia hauek beraien
idazlanen ataltxo batzuez hornituta ere agertzen dira.
Hauxe da Etxaidek bere libururako hautatu zituen idazleen zerrenda:
- AÑIBARRO

- ITURRIAGA

- PAULO ASTARLOA

- IZTUETA

- AXULAR

- LARRAMENDI

- ELIZANBURU

- LEIZARRAGA

- ETXAHUN

- MENDIBURU

- JOANES ETXEBERRI SARAKOA

- MOGEL

- BERNAT ETXEPARE

- OIHENART

- IPARRAGIRRE

- MATEO ZABALA

Ikus daitekeenez, eta nork bere gustuen arabera zerrenda honi izenen bat
gaineratu edo kendu ahalko balio ere, Etxaidek nahiko ikuspegi zabala eta zehatza
ematen du euskal literatura klasikoaz izen horiek aukeratzean.
Biografia sail honekin Yon Etxaidek Euskaltzaindiak 1956.ean antolatu zuen
biografia-saria irabazi zuen, era bitxi batean irabazi ere, saria halakoxea baitzen, bitxia,
alegia.
Etxaidek liburuaren bigarren argitarapenean gogoratzen duen moduan,
Euskaltzaindiak antolatu zuen sari honetan biografia bat barik, biografia saila aurkeztu
behar zen, Euskal Herriko pertsona ospetsuen bizitzak kontatzeko. Sail horretan
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Aipamenak azken argitarapen honen arabera egingo dira. Liburuari dagozkion
siglak: HSE.
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bakoitzak aurkeztu behar zituen biografien kopurua handiegia zen, nonbait. Horrelaxe
adierazten du Etxaidek:
«Kopuruaz ez naiz oroitzen (60?, 70?, 80?), baina dena dela sail handia,
izugarria, egia esateko.» (HSE, 7).
Sarira Etxaidez gainera, Arantzazuko fraide edo fraidegai batzuek osatutako
talde bat ere aurkeztu zen. Bi ziren, beraz, sarirako lehian ari zirenak, eta ez Etxaide,
ezta Arantzazuko fraideen taldea ere, ez ziren heltzen Euskaltzaindiak saria
antolatzerakoan adierazitako kopuru handi horretara. Etxaidek hamasei aurkeztu zituen;
fraideen taldeak gehiago, baina kopuru horretara heldu gabe. Euskaltzaindiak sariketa
horretarako markatutako mugara inor heltzen ez zenez, saria aurkeztutako bi lanen
artean banatzea erabaki zuten, biografien kopuruaren arabera banatu ere. Tokatu
zitzaion diru-kopurua, dirudienez, oso txikia izan zen:
«Beraz, ez haiek eta are gutxiago nik baldintzak osorik bete ez
genituelako, sari bakarra zatitzea erabaki zuten eta biografia kopuruaren
arabera, sari nagusiena Arantzazuko Antxikotarrei eman zien eta
bigarrena niri, kontsolagarri. Orduko diru-sariak farregarriak ziren, ez
bakarrik aldi hartako lan-sariak askoz txipiagoak zirelako bizimoduaren
arabera, baizik-eta Euskaltzaindia pobre purrukatua zelako eta ezin
dirurik atera zuelako.» (HSE, 8).76
Etxaideren lana, berezi samartzat har daitezkeen baldintza batzuetan saritu zuten,
beraz.
1956.eko sarian aurkeztu zenetik, 1958.ean liburua argitaratu zen bitartean,
biografia sail horretan dauden testuetako batzuen aldaerak garaiko aldizkarietan agertu
ziren: 1957.ean zehar, "Aita Mendiburu" eta "Leizarraga" izeneko artikuluak Egan-en
eta "Etxahun" zeritzana Euzko-Gogoa-n agertu ziren, libururako erabiliko zituen testuak
aprobetxatuz.77
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Etxaideren azken hitz hauek direla-eta, gogoratu behar da, garai hartan (1956.ean)
Euskaltzaindiak Euskera aldizkaria berriro argitaratzeari ekin ziola.
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Bestaldetik, Añibarro eta Zabala aipatuak agertzen ziren, Etxaidek 1954.ean
argitaratutako itzulpen batean. Etxaideren itzulpenak "Euskal-Elertia Prantziskotarren
Kantauri Barrutian" zuen izena, eta jatorrizkoa Villasantek idatzi zuen (Etxaide 1954b).
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Liburuak goraipamen asko jaso zituen. Lehenengoak Mitxelenaren eskutik etorri
ziren, honek egin baitzion lehenengo argitarapen horri hitzaurrea.
Besteak beste, Mitxelenak honelako ideiak plazaratzen ditu Etxaidez eta
Etxaideren lanaz (HSE, 16-17):78
- Etxaide, euskal kulturan dagoen langilerik handienetako bat da.
- Hizkuntza lantzeko eta aberasteko ahalegina egiten du, leku desberdinetan
entzundakoa eta irakurritakoa jasoz, eta bere erabileran sartuz.
- Euskaraz gutxitan ibilitako bideak urratzen saiatzen da, bere neurrian
berritzailea baita euskal literaturan.
"Zeleta" sinatzen duen iruzkingileak ere, Pernando Plaentxiatarra liburua zelaeta izandako haserrealdia gora-behera, Yon Etxaideren lana goraipatzen du liburu honen
berri ematen duen artikulu batean (Zeleta 1958).
Alde batetik, Zeletak Etxaideren liburu hau bosgarrena dela gogorarazten du
(Zeleta 1958, 236); eta halaxe da, Etxaideren idazlan nagusien zerrenda ikustean
konproba daitekeen bezala, Amaiur artean liburu moduan argitaratu gabe zegoela
kontuan hartzen badugu.
Bestaldetik, honela definitzen du Etxaide:
«[...] euskal-idazle trebe ta adoretsua.» (Zeleta 1958, 236).
Hamasei seme Euskalerriko liburuaren lehenengo bertsio horretan egindako lana
ere goraipagarria iruditzen zaio, honelako lan bat egiteko, Zeletak erabiltzen dituen
kalifikatiboekin esateko, "bizkorra" ez ezik, "jakituna" eta "saiatua" izan behar baita:
«[...] eta bearrezko bi baldintza oiek gañezka ditu, berekin, Etxaide'k.»
(Zeleta 1958, 237).
Ez dakit, bada, hainbeste goraipamen eginda, eta Pernando Plaentxiatarra-rekin
izandako tirabira ikusita, eta artikulu honetan bertan Euskaltzaindiaren saria
merezimendu handikotzat hartzen duela irakurrita, ironiarik ez ote dagoen Zeletaren hitz
78

Arruek liburu honen berri ematen duen artikuluan praktikan Mitxelenaren hitzaurre
hau kopiatu egiten du, Arruek berak adierazten duen moduan (Arrue 1958).
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hauetan guztietan.79
Adibidez, hauxe esaten du Euskaltzaindiaren saria aipatzean:
«Euskal-baratzarako ongarri izango diran azalpen oargarriz aberaski
ornituriko idazti garrantzitsu au, ez degu gauza makala: Euskaltzaindia'k
-nola ez?- 1956'garrenean sariztutako biztelezti80 (biografia) sailla da.
Egillea'rentzat [sic], zer, [sic] lauda edo gorespen nagusiagorik?» (Zeleta
1958, 237).81
Edonola ere, bai Zeletak artikulu honetan, bai Mitxelenak "Itz-bi" izena duen
hitzaurre hartan, Etxaideren idazkeraz zerbait esaten dute.
Zeletak lehenengo argitarapen horretan Etxaidek erabiltzen duen euskararen
hizkuntza-definizioa eskaintzen du, Pernando Plaentxiatarra-z idaztean egin zuena
gogora ekartzen duena. Zeletaren ustez:
«Oitura duanezko euskera, lapurt-giputz-osotua, itz-arrunt eta ikasiz
egoki tautua, errez, goxo ta disdiratsu dabilki gure idazle gazte argiak.»
(Zeleta 1958, 237).82
Mitxelenak, ordea, estiloaren definizioa egiten du hitz hauetan:
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Garai hartako Euskaltzaindia ez omen zuten oso gogokoa, euzko-gogotiarrek. Eta
1956.ean Euskaltzaindiaren eskutik berriro argitaratzen hasitako Euskera aldizkaria ere
etsaitzat zuten, nolabait esateko. Mitxelenak 1956.ean Egan-en agertutako artikulu
batean ("Euzko-Gogoa eta Euskera" izenburukoa), horretaz idazten du luze (Mitxelena
1988c, 125-132, erabilitako argitarapenean). Honela definitzen du Mitxelenak EuzkoGogoa:
«"Euskal-aldizkari bakarra" ez ezik "euskal-aldizkarien erregea" -itsuen
herrian okerra errege- [...]» (Mitxelena 1988c, 125; gakotxoak
Mitxelenaren ironiari zor dizkiogu).
80

"Biztelezti", horrela idatzita; geroxeago "biztelesti" idatzita agertuko da artikulu
honetan.
81

Ongarriaz egiten duen aipamenaz gainera, "egilea" hitza izen berezia balitz bezala
agertzeak (inprentako hutsa ez baldin bada) eta Euskaltzaindia aipatu ondoren bi hitzeko
aparte horrek ironikoak izateko susmo guztiak pizten dizkidate. Susmoak, jakina, film
amerikarretan agertzen diren epaiketetan behintzat esaten duten moduan, ez dira frogak,
ezta iritziak ere; asmoen gaineko espekulazioak baizik.
82

Etxaidek garai hartan hogeita hamazortzi urte inguru zeuzkan. "Idazle gaztea"
izateko, adinez pixka bat heldua eta literaturaz saiatua ematen du Etxaidek. Hitz hauek,
gero adieraziko den moduan, beste era batez ulertu behar direla uste dut.
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«Orrela eldu da gaur darabillen mintzaera ugari, zeatz, bere gisako, arin
eta gerri-biguiñaren jabe izatera.» (HSE, 16).
Mitxelenak bost kalifikazio hauekin (irakur ditzagun berriro ere: ugari, zehatz,
bere gisako, arin eta gerri-biguina) Etxaideren estiloari buruzko deskribapen bat utzi
digu, Etxaideren estiloaz inoiz egin denik eta zehatzena, bere laburrean.
Eta hitz hauek azpimarratzen dira hurrengo aipamen honekin:
«Etzaio iñoiz nabari orrako maizegi gure artean suma ditekean clichéalderako ixuri ori.» (HSE, 16).
Estilo hau Etxaidek burututako lanaren ondorioa dela gogorarazten du
Mitxelenak:
«Eztio geroztik [hau da: lehenengo lanak argitaratu zituenetik] utzi izkera
lantzeari, belarrietaratzen zitzaizkion itz eta esaera jatorrak jasotzeari,
atertu gabe paper zaar eta berriak iraultzeari.» (HSE, 16).
Liburu honetaz idatzitako biek (Zeletak eta Mitxelenak) Etxaide gaztetzat
definitzen dute; desberdintasuna dago, dena dela, bien arteko definizio horretan.
Dagoeneko aipatu diren Zeletaren hitzetan Etxaide "idazle gazte argia" da.
Gaztea, baina erreferentzia punturik gabe. Nire ustez, Yon Etxaide zahartzat har
daitezkeen idazleekiko kontrajarpenean agertzen da Zeletaren hitzetan. Iruditzen zait
honek Etxaide gerraosteko idazleetako bat dela esan nahi duela, besterik gabe, beste
belaunaldi batekoa dela, talde horren barruan egon daitezkeenen artean inolako
bereizketarik egin gabe eta adin kontuari gehiegi erreparatu gabe.
Mitxelenak, bestaldetik, hauxe dio:
«Euskal-idazle gazteagoetan baldin bada iñor ezagunik eta nabarmenik,
Etxaide'tar Jon duzu bat, iñondik ere.» (HSE, 16).
Gaztea barik, "gazteago" da, hau da, erreferentzia puntu batetik hartuta, norbait
baino gazteagoa alegia; Zeletaren hitzen kasuan bezala, gerraosteko idazleez ari da
Mitxelena. Baina, Zeletak ez bezala, badirudi gerraosteko literaturan aldeak eta taldeak
bereizten dituela Mitxelenak: "gazteagoetan" sarturik baitago Etxaide, eta ez
"gazteenetan". Izan ere, 1956.etik aurrera euskal kulturan eta literaturan (eta politikan
ere bai), agertzen hasten diren aldaketen garrantziaz oharturik dago Mitxelena 1958.ean
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argitaratutako hitzaurre honetan adierazitakoaren arabera. Beraz, tesi honetan behin
baino gehiagotan aipatzen den ideia indartuta gelditzen da hitz hauetan: 50eko erdibideko belaunaldian, zubi-belaunaldian, tradizioaren eta modernitatearen arteko
belaunaldian kokaturik ikusten dugu Etxaide, Mitxelenaren hitz hauei esker ere.
Zeletaren artikuluan, bestaldetik, bitxikeria batzuk ("bitxikeria" deitzen diet,
beharbada, inolako garrantzirik ez dutelako) agertzen dira.
Lehenengoa, ahaztura bat: Zeletak Etxaideren liburuan agertzen diren hamasei
idazleren zerrenda ematean Axular aipatzea ahaztu du, beraz, "hamasei seme
Euskalerriko" horiek hamabost baino ez dira Zeletaren zerrendan.
Artikuluaren bukaeran, bestaldetik, Zeletak horrelako biografia sail batean
agertzea mereziko luketen euskal idazle klasikoen zerrenda luzea azaltzen du, euskal
literatura klasikoaz dakienaren erakusgarri.
Hau esandakoan, artikulua honelaxe bukatzen du:
«Oraingo gure idazle berrien jakingarrirako, baña, bearrezkoago eta
onuratsuago letorke, gure ustez, ondoren izendatuko ditugun euskalgaietan jakitunagoko AMASEI SEME EUSKALERRI'KO aben biztelesti
edo biograpi on-on bat laister argitaratzea.» (Zeleta 1958, 240).
Eta beste zerrenda bat gaineratzen du; honetan agertzen diren izenak, Zeletak
berak ematen dituen moduan idatzita, hauexek dira: Arrandiaga Aba; Azkue, R.M.;
Bustintza, E. ("Kirikiño"); Campion, A.; Eguzkitza, J.B.; Eleizalde, K. ("Axe"); Intza
Aba; Lafitte, P.; Lekuona, I.; Lopez-Mendizabal, I.; Olabide Aba; Ormaetxea, N.
("Orixe"); Urkiaga, E. ("Lauaxeta"); Urriolabeitia, A.; Zabala-Arana; Zinkunegi, J.
("Basanaitz").
Zerrenda hau interesgarria izan daiteke, Zeletak euskal literaturan eta kulturan
dituen oinarriak ezagutzeko, praktikan XX. mendekoak ez direnak bazterrean uzten
baititu.
Baina bestaldetik, zerrenda honetan dago Jon Bilbaoren bibliografian Etxaideren
Amasei seme Euskalerri'ko liburuaren aipamena egitean agertzen den hutsaren jatorria:
biografiatuen izenen zerrenda adieraztean, Zeletak agertzen duen zerrenda horretakoak
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azaltzen dira Jon Bilbaoren bibliografian, eta ez Etxaideren liburuan benetan agertzen
direnak.
Yon Etxaide ez bide zen oso pozik geratu sarirako aurkeztu zuen liburuarekin.
Biografia kopurua handiegia zen bere ahalmenerako, eta jatorrizkoak aurkezteko epea
gainean zuelarik, korrika burutu behar izan zuen bere lana:
«[...] nire biografiak aurkezteko epea gaineratu zitzaidan eta hamasei
bakarrik osatu ahal izan nituen. Eta ez nahi bezala, lasai eta patxadan
izkiriaturik eta behar den bezala dokumentaturik, baizik eta korrika,
presaka eta arinki eginda ezinbestean.» (HSE, 7).
Honen ondorioz, eta ohitura zuenari eutsita, liburua zuzentzea erabaki zuen. Izan
ere, Etxaideri bere lan gehienak behin eta berriro zuzentzea gustatzen baitzaio,
idazlanak albait hoberen argitara ahal izateko. Joera hau lanen kopuruaren kaltetan
badago ere. Argitaratzeari dagokionez, beti hartu izan baitu kontuan arau hau:
«[...] hobe da gutxi eta ongi eta ez asko eta gaizki edo erdipurdi.» (HSE,
8).
Bere lanetan perfekzioaren bila doa Etxaide, ia-ia era obsesibo batean,
euskararen eta euskal kulturaren onerako hoberena horixe dela pentsatzen baitu.
Ahaleginaren eta apaltasunaren eredutzat (edo nahi izanez gero, biak batuta, lan
apalaren eredutzat) hartu izan den idazle honengan, ezinezko perfekzio osoaren bila
joate hori ere horren adibidea, ahaleginaren eta apaltasunaren adibidea, alegia, dela
iruditzen zait.83
Zuzenketa lan honen emaitza da 1990.eko liburua, Hamasei seme Euskalerriko
izenburua duena, Etxaideren hitzen arabera orrialde kopuruz lehenengoa halako hiru
dena:
«[...] hirukoiztu du gutxienez orrialde kopurua.» (HSE, 8).
83

Edonola ere, lan bat burutzeko ahalegina eta honen emaitza ezin dira parekatu
behar. Bestaldetik, idazle batzuek perfekzioaren bila behin eta berriro egiten dituzten
zuzenketek ere, batzuetan, kontrako ondorioak izan ditzakete, Ugo Foscoloren kasu
paradigmatikoak (askotan aipatua izan baita), "A Zacynto" izeneko sonetoa idaztean,
erakusten duen moduan.
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Liburuan, handiagoa izan arren, hamasei idazle berberak agertzen dira. Haien
biografiak zehatz kontaturik daude, liburua hornitzen duten ohar ugari lekuko,84 eta
haien literatur lanen ataltxoak ere irakur daitezke.
Argitarapen

berri

honetan,

orrialde

kopuruaren

aldetik,

bi

biografia

nabarmentzen dira: Etxahuni buruz idatzitako testua (HSE, 67-111), eta Iparragirreri
buruzkoa (HSE, 145-187). Bi idazle hauen bizitza gorabeheratsuak kontuan hartuta
guztiz normala da horrela gertatzea. Baina lehenengoaren kasuan, badago arrazoi
gehiago horrela izateko: Etxahun Yon Etxaideren lanean ahaztu ezinezko erreferentzia
puntua izan da, besteak beste, haren bertsoak zabaltzen eta azaltzen burutu zuen lanak
eta Joanak joan nobelak erakusten duten moduan.85
Hamasei idazleren bizitzak kontatzen ditu Etxaidek liburu honetan, baina
hamazazpi izatea gustatuko zitzaiokeen, kezka sortzen zion hutsune bat nabaritzen
baitzuen liburuan:
«[...] nire biografiatuen artean, donostiar bat ez sartzaren [sic] kezka, eta
donostiarren artean Bilintx (Indalezio Bizkarrondo) maitagarria, mundu
triste honetan hainbeste sofritutako gizona; izan ere, gizaki dohakabeak
eta behartsuak baitira niretzat maitagarrienak eta begikoenak.» (HSE,
325).
Antonio Zavalak idatzitako lan "guztizkoa" (Etxaideren hitza erabiliz), hau da,
Bilintx: bizitza eta bertsoak (1978), izan da horri ez ekiteko arrazoia, lan honen
ondoren, bereak ez bailuke inolako zentzurik. Zavalaren lanarekin irakurleek badute non
ase beren jakin-mina.
Bere lehenengo argitarapenean liburu hau ere polemika baten iturria izan zen:
hain zuzen ere, batzuei ez zitzaien gustuko izan izenburuan agertzen den ez-ohizko
joskera (testuari kutsu arkaikoa emateko estilo asmoarekin egindako hiperbaton bat
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Alde honetatik, Etxaidek dokumentazio lan handia egin duela aipatu behar da.

85

Joanak joan nobelaren irakurketarako, Etxaidek burututako biografia-saiakera hau
oinarrizko erreferentzia puntua izango da, egia/fikzioa dikotomian biografia honek
Etxaidek Etxahunen bizitzan zer zuen egiazkotzat jakitera ematen baitu.
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baino ez dena).
Etxaidek hitzaurrean (HSE, 9 eta h.) gogoratzen du polemika hau. Berak
adierazten duenaren arabera, idatziz egindako kritika bakarra Lino Akesoloren eskutik
etorri zen. Etxaidek "Sabindiar, Altubetiar eta Orixetiar" hitzekin (HSE, 9) definitzen
duen idazle honek esaten zuen euskal literaturan ez zela inoiz horrelakorik idatzi.
Baina idazleak era guztietako adibideekin, Orixek berak Euskaldunak liburuan
erabilitako zenbait esapide barne, frogatzen du ez dela horrela. Honez gainera, Alfontso
Irigoienen hitzak ere ekartzen ditu bere hitzaurrera. Irigoienek adierazten duen bezala,
egitura horrela erabiliz, izenburuak "zahar kutsuko dotorezia berezi bat hartzen du"
(HSE, 10).
Etxaidek ez du inolako arrazoirik ikusten izenburu hori arbuiatzeko:
«Beraz, uste dut [...] ez dudala euskararen aurkako bekaturik egin,
batzuek uste dutenez edo uste izan dutenez. Aitzitik, nire izenburua
edergarri eta indargarri zaio hizkuntzari.» (HSE, 10).
"Edergarri": beraz, alderdi estetikoaz ari da Etxaide; eta "indargarri":
pragmatikaren ikuspuntutik ikusita, egokitasuna eta eraginkortasuna gogora ekartzen
dituen adierazpena.
Azken finean, Etxaide estiloaz ari zaigu, diskurtsoaren ezaugarri batez, zeinen
arabera diskurtsoak berak bere buruaz zerbait iradokitzen baitu konnotazioaren
mailan.86
Eta estiloa kontuan hartzerakoan, tradiziotik datorren erabilera eta gramatikak
adierazten duen araua desberdindu behar direla azpimarratzen da, bigarrenak zerbait
agindu arren ere, lehenengoa ez baita baztertzekoa:
«[...] ez dezagula gal gutxienez Erdi-Garaitik datorkigun heredentzia edo
tradizio zoragarri hau Andre Gramatikaren zitalkeriaz. Gogoan har,
joskera legeek -lege guztiak bezala- beren salbuespenak dituztela eta
salbuespenek legeak sendotzen dituztela.» (HSE, 14).
Tradizioak, hizkuntzaren historiatik datozen osagaiak biltzen dituen aldetik,
86

Cfr. Genette: "Estilo y significación" (1993, 77-122).
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hizkuntzaren arau gramatikalak (kodifikazioaren ondorio direnak) gutxienezko
erlatibismo batekin kontuan hartzera behartzen du, estilo berezia eraikitzeko
erreferentzia puntua eskaintzen baitu.
Era inplizitu batean, Etxaidek hizkuntzaren alorrean hiru maila desberdin
bereizten dituela ematen baitu, Coseriu-ren azalpen klasikoan agertzen zenaren ildotik
(Coseriu 1978, 11-113).87

2. ETXAIDE JAUNA.
1962.ean, Yon Etxaidek Egan aldizkarian "Gure-aita" izeneko artikulu bat
(Etxaide 1962b) argitaratzen du, Ignazio Maria Etxaide-Lizasoain bere aitaren omenez
idatzitako testua, urte horretako azaroaren 14an enbolia batez hil baitzen.
Hiru urte geroxeago, aldizkari berean, Mitxelenak Gorrotoa lege nobelari buruz
egindako artikuluan hauxe dio:
«Esan bear ez nukeanik esatera ausartuko banintz, onelako zerbait esango
nioke egilleari: "Kanpora begira ageri zera beti zure idaz-lanetan, barrenaldera baiño areago [...]. Lokarri ori -dena den- austen duzunean, ordea,
mintzo ozena eta sarkorra duzu, ala nola eskeintza onetan [Gorrotoa
lege-n agertzen zen eskaintzan alegia] eta zeure aita zenaren
oroitzapenetan emen argitara zenduen artikulu ederrean.» (Mitxelena
1965, 161; letra etzana neurea da).
Mitxelenak, lerro hauetan aipatzen duen artikulu hori, noski, "Gure-aita" da. Eta
nire ustez, artikulu horretan eta Mitxelenaren hitzetan, kritikoaren hitzak bainoago
adiskidearen hitzak diren horietan (kanpoko, urruneko gaiak kontatu beharrean,
hurbilekoei eusteko aholkua), aurkitu ahal ditugu, neurri batean, Etxaide jauna
biografiaren abiapuntua eta idazteko akuilua.88
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Izenburuan agertzen den joskera horretaz eta -tar atzizkiaren erabileraz dituen
iritziak Etxaide jauna, ondoren aipatuko dugun liburuan ere agertzen dira. Honetan dio,
bere ustez, "Etxaide'tar Yon" bezalako egiturak ez direla onargarriak, noizean behin
berak ere erabili baditu ere (horrelaxe agertzen da Pernando Plaentxiatarra-ren azalean,
adibidez) (EJ, 229).
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Etxaide jauna-ri dagozkion siglak: EJ.

186

Etxaide jauna, funtsean, Yon Etxaidek bere aitari buruz idatzitako biografia da.
Baina biografia ez ezik, bestelako gauzak ere agertzen dira, orain arteko argitarapen
bakarrean 550 orrialdetik gora dituen liburu honetan. Izan ere, aitaren bizitza kontatzeaz
gain, Yon Etxaidek haren idazlanen laburpenak eta iruzkinak agertzen ditu liburu
honetan, baita Yon Etxaidek bere aitaz idatzitako beste testu batzuk ere: Egan-en
agertutako artikulu hura (EJ, 14-18); Zeruko Argia-n 1963.ean agertutako "Ignazio
Maria Etxaide jaun agurgarriaren heriotza gogoratuz" artikulua (EJ, 12-13); Habe-n (eta,
geroxeago, Purra! Purra! VI-n) agertutako "elkar hizketa irudikorra" (EJ, 19-25); eta
I.M. Etxaideren bizitzaren kronologia ("Inazio Maria Etxaide'ren bizitzan (1884-1962)
egunik gogoangarrienak", Euskaltzaindiaren Euskera aldizkarian 1961-1962. urteetako
alean argitaratua, Alfonso Irigoienen eskariz egina -EJ, 9-11-) eta haren zuhaitz
genealogikoa ("Etxaidetarren jatorri-zugaitza" -EJ, 26-27-).
Liburu honetan agertzen den Lege-Gordailuaren erreferentziaren arabera (SS945-86), liburua 1986.ean argitaratu zen, edo behintzat urte hartako Durangoko
Azokarako zabaltzeko asmoarekin argitaratu zen.89 Liburua askoz lehenago idatzi zuela
dirudi: Hirugarren orrialdean "Donostia'n, San Sebastian egunez, 1971" (EJ, 3) agertzen
da azalduta izenburuaren ondoren, eta testu barruko beste erreferentzia batzuek 60ko
hamarkadako azken urteetan kokatzen dute idazlan honen idazketa.90 Hamabosten bat
89

Hemen aldizkarian, 1986.eko azaroaren 14an liburu honen berri ematen duen
erreportaian:
«Ezeren okerrik ez bada, Durangoko Azokakak [sic] emango du
ezagutzera liburu mardul hau.» (J. Agirre 1986).
XX. mendeko euskal liburuen katalogoan, ordea, 1987.ekoa dela adierazten da,
dagoeneko esan den moduan.
90

Adibidez, honelako erreferentziak aurkitu ahal dira liburuaren idazketa garaiaz:
«[...] lerro hauek idaztean (1968) [...]» (EJ, 57).
«Orain, ordea (1970) [...]» (EJ, 176).
Ohar batzuk, berriz, geroxeagokoak dira:
«1976'ko Urriaren 21'ean nota labur hau agertu zen Donostia'ko "El
Diario Vasco" egunerokoan.» (EJ, 176).
Bestaldetik, liburuan sartzen duen "elkar hizketa irudikorra" 1984.ean agertua zen
Habe-n.
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urteko atzerapenarekin argitaratu zen eta hauxe izan da Yon Etxaidek argitara eman
duen azken liburua (geroko guztiak berrargitarapenak izan baitira). Argitaratu zen
garaian ere halaxe eman zen aditzera, Habe aldizkarian agertutako erreseina labur
batean azaltzen zen moduan:
«Hauxe izango omen du Yon Etxaidek bere azken liburua.» (XX 1987).
Liburu hau biografia den aldetik, anekdota hutsen eta aitaren nortasuna sakonki
azaltzen duen kontakizunaren artean kokatzen da, Jon Kortazarrek adierazten duenaren
arabera:
«Biografiak idazteko orduan bide bi daude. Anekdota hutsak arinkeriaz
kontatzea ala bizitzako pasarteen bitartez pertsonaiaren izana ongi eta
sakon moldatzea.
»"Etxaide jauna" bere aitaren biografia plazara eraman duenean, Yon
Etxaide bien erdian geratu zaigu.» (Kortazar 1987a).
Izan ere, aitari zor zaion begirunea eta biografiari dagokion objektibitatea bat
egitea ez da lan erreza:
«Seme batek aita bati zor dion itzalagatik eta biografiak eskatzen duen
objetibitasunagatik, plaza erdian, ez hara ez hona, ez bat ez bestea.»
(Kortazar 1987a).
Etxaide, edonola ere, liburu honekin askotan aitaren ibilbidea (aita 36ko gerra
zibila irabazi zutenetakoa baitzen) zuritzeko eta argitzeko asmoa duela ematen duen
arren, informazioa zehazten eta lekukotasunak adierazten saiatzen da normalean orrialde
horietan, datuak behintzat, objektibitatearen emaitzak izan daitezen ahaleginean.
Hemen aldizkarian, izenburuan oinarrituta (baina, ziurraski, liburua bera ezagutu
gabe) agertutako erreportajean, Joxean Agirrek liburua inpertsonala dela azpimarratzen
du:
«Hala ere, biografia horretan ez da elementu autobiografikorik agertuko
eta izenburuko "Inazio Maria Etxaideri" darraion "Jauna" horrek
adierazten du beste ezer baino hobeto liburu berriaren tonu inpertsonal
eta neutroa.» (J. Agirre 1986).
Elementu autobiografiko askorik ez da agertzen liburuan, egon badaude ere;

188

baina ezin esan inola ere idazlearen presentzia desagertu denik. Liburu osoak, zeharkako
aipamenen edota orri barreneko oharren bidez,91 aitaren eta semearen arteko elkarrizketa
antzeko zerbait aurkezten du. Aitak egindakoei edota esandakoei semeak kontrapuntua
jartzen die askotan, gai baten gainean bien jarrera desberdinak azaltzeko. Aita epaitzeko
asmorik, ordea, ez dago, honelakorik egitea ezinezkoa baita Yon Etxaideren
planteamenduan. Beraz, J. Agirrek, Hemen-en argitaratutako erreportajean hauxe
dioenean:
«Etxaideren familia aitaren itzalaren erangipean [sic] bizi izan da eta
Jonek, hirurogeita sei urte dituenean, aitarekiko kontuak garbitzea
erabaki du, gazteetan eginiko zorra kitatu nahi bailuan.» (J. Agirre 1986;
letra etzana neurea da).
Esaldi hau esaten duenean, beraz, iradokitzen den errebantxa kutsua, aipamen
erretoriko bat besterik izan ezean, ulertezina iruditzen zait liburua irakurrita. Etxaideren
asmoan gehiago dago, gerra ostean jaiotako euskaltzale-abertzaleen artean guztiz
ezezaguna den giroa (integrismoa) eta giro horren ordezkari hautatua (aita) ezagutzera
ematea, giro horretan agertzen diren argi-ilunak adieraztea, epaitu gabe, nor bere
garaiaren seme baita, baina zenbaitetan alderdi mingarriak ezkutatu gabe.
Giro integrista, edota tradizionalista Kortazarrek dioen moduan (Kortazar
1987a), ezagutzera eman nahi du Yon Etxaidek, Nocedal-ek Burgosen egindako
aldarrikapenaren ondorioz sortu zen alderdi integristak Gipuzkoan izan zuen ibilbidea
azaltzen baitu, aita erreferentzia puntutzat hartuta.
Baina honez gainera, aitaren nortasunean biltzen ziren bestelako alderdiak ere
azaltzen dira liburu honetan: integrismoaren bultzatzailea izateaz gain, injinerua izan
baitzen, eta haren ardurapean zabaldu zen telefono sarea Gipuzkoan zehar;92
euskaltzaina ere izan zen, eta Azkueren heriotzaren ondoren Euskaltzaindiaren burua
91

Adibidez aitaren idazlanak komentatzean egiten duen moduan.

92

Sakelako telefono digitalen teknologiaren garaian irakurrita, Yon Etxaideren aita-eta
nola ibili ziren telefono sarea zabaltzen, eta Donostia inguruan telefonoen
automatizazioa lortzeko ahaleginak ikustea hunkigarria da batzuetan.
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(1951.ean) izatera heldu zen, Franco-ren erregimenean susmo txarrik piztuko ez zuen
pertsona

izanik,

bera

izan

baitzitekeen

50eko

hamarkadan

Euskaltzaindia

berrantolatzeko pertsonarik egokiena; idatzi ere, asko idatzi zuen, gehienetan erdaraz,
telefoniari buruz, euskarari buruz eta integrismoari buruz, hauexek izan baitziren
plazara begira zituen ardurarik handienak.
Yon Etxaidek, bere aldetik, alderdi anitzeko bizitza honi iruzkinak eta oharrak
gaineratzen dizkio, aitaren biografia bezainbeste Yon Etxaideren beraren jarrerak
azaltzen dituztenak.
Liburua funtsezkoa iruditzen zait, beraz, euskal nobelagilea ere ulertu ahal
izateko, bertan aitaz idazten duen arren, bere jarreren eta ideien giltzarri batzuk edota
giltzarri batzuen jatorriak eta aztarnak aurki baitaitezke.
Biografia horretan aipatzen diren gaien artean, zenbait azalduko dira orain; beste
aipamen batzuk geroxeago agertuko dira, tesi honen ibilbideak hala eskatuta.
Aitaren zuhaitz genealogikoa azaltzean, Etxaidek ikusten du XVI. mendean bere
arbasoak Fernando Katolikoa Nafarroako erregetzat aldarrikatu zuten beamontes
horietakoak izan zirela.93 Datu honen aurrean, Etxaidek bere kontrapuntua jartzen du:
«Ni, ordea, enaiz nor nere aurreko hau juzgatzeko. Baiñan, haren postura,
euskaldun bezala eta napar bezala, nahita-nahiez gaitzetsi beharrean naiz
eta aitortu behar dut, beaumontes baten ondorengo baldin ba'naiz ere, ni
neu agramontes naizela.» (EJ, 28).
Agramontes eta beamontesen arteko gatazkak ez dira behinola historian
gertatutako zerbait, idazlearen orainaldian gauzaturik ikusten dugun zerbait baizik. Eta
honelako aipamenak Euskal Herrian askotan entzuten badira ere (gaur egun ere bai),
Yon Etxaideren kasuan ez gaude aipamen erretoriko baten aurrean.
Aita, figura zorrotz eta urrun moduan aurkezten du Y. Etxaidek, konfiantzarik
ematen ez duen pertsona:
«Guk, egia esan, gure aitarekin ez genuen konfiantza izpirik [...]» (EJ,
93

Gogora bedi Amaiur antzerkian agertzen den inguru historikoa.
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62).
Baina

aita

zorrotz

honen

eraginpean

piztu

zitzaion

Yon

Etxaideri

euskaltzaletasuna:
«Ni beñepein hontan zordun natzaio eta baldin zerbait bereziki eskertzen
ba'diot bihotzaren mami-mamitik, nere gaurko euskal-izate hauxe da,
haregatik izan ezpa'litz, ene ezpaiñek ezpailukete hitz bat bakarrik
euskeraz oguzi ahal izango eta apika ezta ene bihotzak Euskalerria maite
ere.» (EJ, 18).
Aitaren jarrera ideologikoek idazlearengan nolabaiteko eragina izan zutela
pentsatzekoa da, Yon Etxaidek behin baino gehiagotan adierazi arren bera ez dela
integrista.94 Izan ere, Yon Etxaidek integrismoa aipatzen duenean, zentzu politikorik
estuenean egiten duela ematen du; hau da: bere burua katoliko-integristatzat definitzen
duen alderdi batez pentsatzen duela. Alde honetatik, Yon Etxaide ezin dugu
integristatzat hartu. Integrismoa zentzu zabalago batean hartuta, edota bestelako gai
batzuetan jarrera integristen aztarnak ikusi nahi izanez gero, aitaren joera ideologikoen
eragina ikus daiteke, gero Yon Etxaidek substratu horren gainean bere-bereak dituen
formulazioak gauzatu zituen arren.
Edonola ere, integrismo barruan sortutako tirabiretan, integrismo katolikoa Pio
IX. eta Pio X.aren ideietatik garatu zelarik, aita ez zen Elizak markatutako bidetik
urrundu, ezta ideia horietan Eliza baino urrunago joan ere (EJ, 93).
Aitaren jarrera politikoaz hauxe dio Y. Etxaidek:
94

Adibidez:
«[...] iduritzen zitzaidan, aldatzaille naizen aldetik, lehenengo pertsonan
mintzatuz, nolabait ere, nere burua integrista egiten nuela, eta lan hontan
murgildu baldin ba'naiz, ene aitari zor diodan amodioz egin dut soilki eta
ez, noski, haren ideia politikuaren amodioz.» (EJ, 89; aitak gazteleraz
lehen pertsonan idatzitako testu batzuen euskal itzulpenaz ari da hemen
Y. Etxaide; gogora bitez hitz hauek, geroxeago esango den zerbaitek
honekin zerikusia izango baitu).
Eta beste leku batean:
«Aitortu behar dugu, nahiz-ta integrismua ez gure gogoko izan, "La
Cruz"eko taldekoak behintzat, munduan arki daitezkeen gizonik
prestuenak eta zintzoenak zirela.» (EJ, 154).
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«Demokrata ala absolutista zen gure aita? "La Cruz"eko artikuluetan argi
ta garbi agertzen du bere nahitasuna gai hontan. Etzen iñundik ere gaurko
demokrazien aldeko, baiñan halaber etzegoen absolutismoaren alde.
Hauteskunde orokorra, deabruaren asmamenik txarrenetakoa zen
beretzat.» (EJ, 129).
Y. Etxaidek aipatzen dituen "gaurko demokrazia" horiek, antza, Frantziako
Iraultzaren ondoren zabaltzen diren demokrazia liberalak dira.
Honen ordez, demokrazia izena eman zaien sistema politiko tradizionalak
gustuko zituen:
«Euskaldun demokrazia tradizionala zen bere ideala, gure Foruen izpiritu
demokratikua, alegia.» (EJ, 129).
J. de Ariztimuñok La democracia en Euzkadi-n (1942) Euskal Herriko sistema
demokratiko tradizional honi "demokrazia organikoa" deitzen dio... historiak burututako
paradoxazko txantxa balitz bezala, Franco-ren erregimenak bere burua izendatzeko
erabili zuen izendapen berbera, alegia.
Hauteskunde orokorraren kontrakoa zen aita. Hauteskunde eskubidea lortzeko ez
zen nahikoa herritarra izatea; jabetasuna ikusten zuen eskubide honen oinarrian.
«Hauteskunde orokorra higuingarri zitzaion. Ostera, etxalde jabetasunak
eman ohi duen boto-eskubidea on zerizkion. Botodunak zer galdua eduki
dezala zen bere pentsamoldea, zer galdurik eztuenak ezpaitu ezer
arriskatzen, naziño guzia ankaz gora joanarren.» (EJ, 129).
Euskal Herriko egoerari dagokionez, aita abertzalea (alderdi abertzaleen zalea,
alegia) ez bazen ere, euskal estatutuaren aldeko kanpainan aritu zen La Cruz aldizkarian
36ko udaberrian, hau eskubitar batzuen aldetik gogo onez ikusita ez bazegoen ere (EJ,
118-119). Eta honez gainera, 36ko hauteskundeetan eskubitarrek beren kandidatura
kendu

zutelarik,

apezpikuaren

baimenean

oinarrituta,

abertzaleek

osatutako

kandidaturaren aldeko botoa eman zuen, ezkertiarren kontra.95
Abertzalea izan gabe, abertzaleei boto eman zien, ezkertiarren kontra aritzeko,
hori bai, apezpikuaren onespenarekin; euskal demokrazia tradizionalaren zalea, eta
95

Honen guztiaren berri azaltzen du Yon Etxaidek "Pausoaren garratza!" izenburuan
duen kapitulu batean (EJ, 137-154).
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estatutuaren alde aritua; baina, bestaldetik, Espainiako eskubitarren taldekoa. Batzuetan
batera ezinak diruditen jarrera hauek koherentzia baten barruan azaltzen saiatzen da Yon
Etxaide, giro bat eta giro horretan bizi izan ziren pertsonen ibilbideak jakitera ematean.
Liburu honetaz egiten ari naizen aipamenak oraingoz bukatzeko, Y. Etxaideren
biografiari buruzko datu bat ekarriko dut hona, integrismoak aldarrikatzen zituen
moralaren aldetiko jarrera estuak eta euskaltzaletasuna bateratuta erakusten dituena.
Udako oporraldietan familia osoa Donostiatik joaten zen, garai hori baserri batean
pasatzeko:
«Udara-aldian, Usurbil'ko Agiña'n izaten giñen ikastetxeko opor-aldiak
iraun bitartean.» (EJ, 111).
Zeintzuk diren zehazten ez duen gazte-garaiko urte horietan96 hara joaten ziren;
aitari baserrian izatea asko gustatu nonbait. Baina bi ziren hara joateko arrazoiak: semealabak Donostiako hondartzak errepresentatzen zuen tentalditik urruntzea eta euskara
eta baserrizaletasuna haiengan sendotzea.
Ezinezkoa zait gertaera honetan esanahi sinbolikorik ez aurkitzea: baserria,
mundu tradizionala, non batera euskaltzaletasuna eta erlijioak inposatzen dituen moralarauak gordetzen diren; baserria, non euskara eta fedea gordetzeko azken lubakia aurki
daitekeen... Tradizioa eta baserria, euskara eta fedea: pentsamolde batean bereizi
ezinezkoak izan diren euskal kulturaren osagaiak.
Etxaide jauna, hortaz, liburu funtsezkoa da Yon Etxaide ere ezagutzeko, eta
bertan egindako komentarioak behin baino gehiagotan aipatuko dira idazlearen ideien
azalpenak ematerakoan.
Baina, bestaldetik, liburua funtsezkoa da, Yon Etxaideren literaturak sistema
moduan aurkezten dituen ezaugarriak ulertzeko bideak eskaintzen dituelako.
Tesi honetan esan da, dagoeneko, Yon Etxaideren literatura tradizioaren eta
modernitatearen artean kokatzen dela. Erdi-bide horretan, errealitatean ikusten diren
96

Hurrengo atalean ikusiko den bezala, 30ko hamarkadan izan behar zen, halako
udaldi batean 36ko gerraren hasierak harrapatu baitzituen.
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konfliktoak literaturaren bidez islatu nahian, nobela historikoak aukera ematen dio
konflikto horiek koherentzia osoz euskaraz azaltzeko, gertakariak lehenaldian kokatzean
konfliktoak berak nolabait gainditu ahal direlarik. Nobela hauen oinarrizko ezaugarria,
ikusiko den bezala, gertakarietan parterik hartzen ez duen eta gertakarien gainetik
dagoen hirugarren pertsonako narratzaile orojakilea da.
Mitxelenak hurbilagoko kontuak azaltzeko gonbitea egin dio, ordea, eta Yon
Etxaidek apustu horri eutsi.
Baina honelako proiektu bat aurrera eramateko, Gorroto lege bezalako nobeletan
erabilitako narrazio eredu horrek huts egiten dio: ezin du, dagoeneko, harako hirugarren
pertsonako narratzaile hura erabili (besteak beste, J. Juaristik Txillardegiren nobeletan
lehen pertsonako narratzailearen agerpena azaltzen zuen arrazoi berberengatik).
Lehenengo pertsonan, beraz, hitz egin behar du Etxaidek, baina bere literatur sisteman
honek literaturari berari uko egitea suposatzen du, bere literatur sisteman hirugarren
pertsonako narratzailea derrigorrezkoa baita. Idazleak lehenengo pertsonan burututako
lan bat egin dezake, baldin-eta "NI" idazlea eta "NI" narratzailea bat bera badira; baldineta narratzailearen eta egilearen arteko alderik ez badago. Hau da: baldin-eta, Genette-k
adierazitakoaren arabera (1993, 53-76), fikziozko kontakizunaren ordez, benazko
kontakizuna ("relato factual") burutzen bada. "NI" beti idazlea bera baita.
Izan ere, ezaugarri hauetako literatur sistema batean, idazleak hurbil duen zerbait
kontatzeak lehenengo pertsonan egitera behartzen du; eta lehenengo pertsona erabiltzean
fikzioari uko egitera bultzatuta sentitzen da idazlea.
Honetatik ihes egiteko, Yon Etxaideren literaturan aurkitzerik ez dagoen
osagaiak erabili beharko lirateke, hala nola, idazlearen "NI"rekin identifikatzen ez den
fikziozko "NI" bat eraikitzea,97 edota kontatzen duenaren gainean ikuspuntu ironiko edo
97

Gogoratu lehen aitak idatzitako testu baten itzulpenaren gainean Etxaidek
esandakoa: kostatu egiten zaio testu itzulian, jatorrizkoan agertzen den "NI" hori (aitari
dagokion "NI" bat), "NI" baten bidez itzultzea. Horrek inplikatuko bailuke esaten
duenaren egia bere gain hartzen duela, hitz horiek bereak balira bezala.
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zinikoa edukitzea. Hemen iradoki baizik egin ez den iritzi hau, jakina, Yon Etxaideren
nobelak ikertzean argiago ikusiko da.
Beste arrazoi batzuekin batera (adibidez, egindako lana erarik perfektuenean
ematea, behin eta berriro idatzitakoak zuzenduz), honek azalduko luke zergatik,
Gorrotoa lege idatzi ondoren, praktikan literatura idazteari utzi zion, Gorrotoa lege
argitaratu zenean (1964.ean), Yon Etxaide, berrogeita lau urte zituela, idazle moduan
helduaroan sartu berria zelarik.
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E. HITZ BATZUK BESTELAKO IDAZLANEN GAINEAN.

Nobelak oraingoz alde batera utzita Yon Etxaideren literaturaren gainetik egiten
ari naizen ibilbide laster honetan, antzerkiak, ipuin edota narrazio bildumak eta
saiakerak aipatu dira. Ibilbide honen azalpenak, ordea, hutsune nabarmena edukiko luke
beste idazlan batzuez zerbait esango ez balitz. Itzultzaile gisa egindako lan nagusiek hitz
labur batzuk bederen merezi baitituzte eta hauexek izango dira hizpide hemen. Honez
gainera, "Zelai" goitizenarekin 50eko hamarkadaren hasieran Gernika aldizkarian
argitaratu zituen poemen gaineko erreferentzia txikia ere egingo da, alderdi anitzeko
literatur langintza horretan poesiak ere lekutxo bat izan zezan saiatu baitzen idazlea,
aukera hau berehala bide-bazter utzi bazuen ere.

1. Itzulpen lanak.
Aipatu da, dagoeneko, Yon Etxaideren literatur produkzioaren hasieran
(beharbada, kasu honetan, idazketa-produkzioaren hasieran hobeto esanda legoke), gerra
aurrean Donostian argitaratzen zen La Cruz aldizkari integristan plazaratutako
itzulpenak daudela. Bertan, euskara ikasten sakontzeko helburu soilarekin ia, Till
Eulenspiegel euskaraz ematen hasi zen atalka. "Nun idatzi zenduen lenengoz?" galderari
horrela erantzuten dio Egan-en 1962.ean argitaratutako elkarrizketan:
«Donostia'ko "La Cruz" asterokoan, aita itsu-mutil nuelarik. Aldi artan
amabost urte nituen. "Till Eulenspiegel"-en ipuiñak euskeratzeari ekin
nion. Zorigaitzez, ez nuen bukatzerik ahal izan, gerrateak ebaki baitzuen
ene gara-aldiko lan ameskoia.» (XX 1962, 184).
Hasiera horiek izan zituen idazle baten lanean itzulpenak aurkitzea, beraz,
normala da.
Hauexek dira liburu formatuan euskarara itzuli dituen lanak, lehenengo aldiz
argitaratu ziren daten arabera ordenatuak:

196

- Bidez bide (1950-1954; 1994).
- Itxasoa laño dago... (1959d; Xanti Andiaren kezkak 1984b).
- Etxaun'en bertsoak gipuzkeraz (1969).
- Domiku Garat Biltzarraren defendatzaile (1979; 1997).
- Arturo Kanpionen bost euskal-narrazio (1993).

a) Jose Artetxeren Caminando (1939-1941), Bidez bide izenarekin argitaratu
zuen 1950-1954. urteetan Egan aldizkarian, hau da, aldizkari hau, artean, elebiduna
zenean. Geroxeago, 1994.ean berriro agertu zen idazlan hau, 1992-1993. urteetan zehar
burututako itzulpen berriztatu batean.
Jose Artetxeren liburuaren itzulpena 50eko hamarkadaren lehen urteetan Yon
Etxaideren literatur produkzioaren hasierak markatu zituzten idazlanetako bat da, beraz.
Jose Artetxek, bere aldetik, itzulpena agertu zen urte horietan, Etxaideri
laguntzen zion lehenengo liburuak argitaratzeko oztopoak gainditzen: tramitazioekin,
Alos-Torrea haren laguntzari esker argitaratu baitzen, edota Etxaide libururen bat
argitaratzen saia zedin animatzen, haren bultzadarik gabe, nekez ekingo baitzion Purra!
Purra! argitaratzeari Etxaidek.

b) Beharbada, bere itzulpenik ezagunena Pío Baroja-ren Las inquietudes de
Shanti Andía nobelarena da. Nobela honen itzulpena ere bi aldiz agertu da, 1959.ean
lehenengoz, Itxasoa laño dago... Xanti Andia itxas-gizonaren bizitza ta kezkak
izenarekin; bigarrena, Xanti Andiaren kezkak izenburuarekin, 1984.ean.
Yon Etxaidek Baroja-ren nobela hau gustukoa zuela ez dago dudarik, bere ustez,
"Baroja-ren euskal-gaidun nobelarik ederrena" (Etxaide 1984b, 1) zen-eta. Bestaldetik,
itzulpenaren lehenengo argitarapena agertu ondoren, Baroja-rengan euskal osagaien
aztarnak bilatzeari ekin zion, "Euskal-kezka Baroja'ren baitan" izeneko artikulu sailean
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(1966-1967).98 Baroja-ri buruzko beste erreferentzia interesgarria, hurrengo atalean
sakonago aipatuko dena, 1962.eko urtean Egan-en argitaratutako elkarrizketa horretan
aurki dezakegu, nobela hau agertzen baita Yon Etxaideri gehien gustatzen zaizkion
nobelen zerrendan (XX 1962, 187).99
Mitxelenak 1959.ean itzulpen honi buruzko artikulua argitaratu zuen Egan-eko
orrialdeetan.
Baroja-ren nobelaren izenburua hala aldatzea beharrezkoa ote den dudatan
jartzen zuen bertan.100 Etxaidek ahaleginaren ahaleginez euskara menperatzen lortu
duen maila ere goraipatzen zuen. Artikulua bukatzeko (eta zeharka, garbizalekeria eta,
beharrizanik gabe, erdal hitzak erabiltzen dituztenen "ghost-word erratuak" kritikatu
ondoren), hauxe dio Etxaideren itzulpenaz:
«Auzi onetan, nik uste, Baroja'k artu ditu kalterik larrienak. Ez beiñere
Etxaide'k iruzur egin diolako: eztitu aren esanak, erraztasuna dela-ta,
itzulinguruka aldatzen. Bada, ordea, Baroja-zaleek maite duten zerbait,
gogoetak, itzak eta esaerak baiño barrenago datzan zerbait (lurrin ariña
bezain igeskorra), eta zerbait ori, dena den, ezta beti ageri itzulpenean.
Euskeraz ari zaigun Baroja orrek Jon Etxaide berberaren boza du maiz
xamar.» (Mitxelena 1959, 193).
"Lurrin arina bezain iheskorra" den zerbait definigaitz hori, itzulpenaren tonua
izan daitekeena, estiloa alegia, aldatu egin du Etxaidek, Baroja-ren estiloaren ordez,
berarena erabiliz.
Y. Etxaidek, bestaldetik, lehenengo argitarapenaren ondoko urtean (1960.ean,
98

Artikulu hauek direla-eta, Jakin aldizkarikoekin ere haserrealdiren bat izan zuen,
hogeiren bat urte geroxeago Habe-koekin izan zuen eta dagoeneko aipatu den
haserrealdiaren antzeko arrazoiengatik: testua zuzendu egin bide zioten Jakin-ekoek,
berak baimenik eman gabe (Torrealdai 1999, 59).
99

Eta antzeko ideiak Habe-n argitaratutako elkarrizketan ere. Arrazoi hau ematen du
Etxaidek Baroja-ren nobela aukeratzeko:
«[...] ene eritzian Barojaren nobelarik ederrena eta euskaldunena delako.
Lastima zen eleberri hori gure hizkuntzan ezin irakurri ahal izatea eta nik
euskal literaturaren alorrean sartu nahi izan nuen.» (XX 1984, 9).
100

Etxaidek itzulpen hau 1984.ean berriro argitaratu zuenean, jatorrizkotik hurbilago
dagoen izenburua hautatu zuen.
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alegia) "Itxasoa laiño dago-ren zuzenbidea" izeneko artikulua argitara eman zuen
Euskera aldizkarian. Artikulu honetan Etxaidek, batez ere, egin dituen hizkuntzahautapenen azalpenak egiten ditu. Baina garai hartan erabiltzen zuen euskararen berri
ematen duten hizkuntzaren alorreko azalpenak eskaintzeaz gain, hasierako orrialdeetan
eta hor zehar zipriztinduta bezala ematen dituen oharretan gai desberdinei buruzko iritzi,
datu eta bestelako azalpen jakingarriak ere jaulkitzen ditu.
Adibidez, euskal idazle klasikoen hizkuntza goraipatzen du orrialde horietan,
hauek arrazoi gehiago zutelako hizkuntzaren kontuan:
«"Itxasoa laiño dago"...ren [sic] itzulpena bukatu ondoren, Mitxelena,
Txillardegi, Villasante, Irigoyen eta beste adiskide batzuen izpideak
eragiñik, konbentzitu naiz euskeraren mintzalegeari dagokionez,
antziñako euskal-idazleak askozaz ere arrazoi jabeago zirela gaurkoak
baiño.» (Etxaide 1960b, 66).
Inflexio puntu batean dagoela dirudi, hizkuntzaren alorrean garbizalea ala
klasikozalea izan behar duen erabakitzeko puntuan. Eta Etxaidek klasikoen aldeko
apustua egiteko dudarik ez du, aipamen hau egin baino lehen ere bide horretatik
bideratuta baitzegoen bere produkzioa. Aipatzen dituenen iritziak, beraz, hartutako
bidetik jarraitzeko akuilutzat hartu behar dira.
Klasiko hauek, dena dela, hizkuntzaren alorrean huts nabarmenak dituzte:
«Egia, idazle zaharrek ere ba zituztela akatsak eta ez txikiak, aietan
nabarmenenak joskeraren okerra; non, nola, zeren eta olako galdegarriaz
bidegabeki baliatzea; erdal-itz asko bearrik eta premiarik gabe erabiltzea;
eta baita ere izkuntzaren moteltasuna eta monotonia [...]» (Etxaide
1960b, 68).
"Joskeraren okerra" deitzen den hori, noski, hitzen ordenan klasikoek erakusten
duten laxotasuna da, behintzat, Altubek Erderismos bezalako liburu batean azaldu zuen
ikuspuntutik ikusten bada gaia. Eta honetan gaudela, ezin dira Etxaideren hitz hauek,
Etxaide jauna-n agertuak, baztertu:
«Zalantzarik gabe, Severo Altube izan genuen 1900'etik 1936 bitartean,
gure gramatikalaririk sakonena, zoliena, zentzudunena eta aurre-iritzirik
(batere baldin ba'zuen) gutxienekoa.» (EJ, 256).
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Hau guztia, jakina, Aranaren jarraitzaileak nagusi ziren garaiari dagokionez.
Etxaidek, aipatutako hutsak gorabehera, idazle klasikoak ("zaharrak" hitzarekin
horixe adierazi nahi baita) nahiago.
Bestaldetik, kritika onaren beharra azpimarratzen du artikulu honetan, Pernando
Plaentxiatarra zela-eta egin zuenaren ildotik. Eta kritika ona idazleak egin dituen
hutsak adierazten dituena da, horrelakoak mingarriak izan arren.
«[...] euskal-liburuen kritikak egiazko kritikak izan bear dituzte eta ez
orain arte bezala intzensu-albistari lotsagarriak.» (Etxaide 1960b, 69).
Kritiko onaren eredutzat Mitxelena jartzen du, batzuetan gogorregia bada ere:
«Naiago dut amaika aldiz Mitxelena erregarria, Andima gozagarria
baiño.» (Etxaide 1960b, 69).
Edonola ere, kritikaz aritzen denean, literatur kritikaz baino areago, idazleek
hizkuntzan bertan egiten dituzten hutsak azpimarratzen dituen kritikaz (hizkuntzaren
alorreko kritikaz, filologia oinarri duen kritikaz) aritzen da Etxaide.101
Baroja-ren nobela itzultzearen emaitzak ez zuen asebete Etxaide, ezin izan
baitzituen probak nahi zuen moduan zuzendu (Etxaide 1960b, 70). Liburua noizbait
berriro argitaratuko balitz egin beharreko aldaketak aipatzen dira testu honetan. Honen
harira, gauza interesgarri batzuk azaltzen ditu: adibidez, balizko berrargitarapen
horretan, Euskaltzaindiak ordurako erabakitakoa erabili beharko litzatekeela, berak egin
ezean Euskaltzaindiaren ardurapean uzten baitu berrargitarapen hori egitea:
«Nire iritzian egin bear diren aldakizunak oso-osorik ipiñita daude eta
zalantzakoak Akademia'ren gain uzten ditut soluziñorik egokiena
emango dien ustean.» (Etxaide 1960b, 70).
Hizkuntzaren arloan Euskaltzaindiak erabakitakoa onartzen baitu Etxaidek,
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Kritika falta dela-eta, idazleek erakusten duten arrangura, ikus daitekeenez, euskal
literaturaz hitz egiterakoan urteetan zehar dirauen topikoa da. Gaur egun ere, noizean
behin berrituta ikusten ditugu euskal idazle zenbaiten kexu hauek. Nik neuk, egunkari
baterako kritikak idazten ditudan aldetik, hauxe baino ezin dut esan: kritika, normalean
egiten den literaturaren araberakoa izaten dela; edota, beste hitzetan esanda, euskal
literaturak merezi duen kritika izaten duela.
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noizean behin gustukoa ez badu ere.
Baina Euskaltzaindiari gidaritza aitortu eta onartu ondoren, euskal hitzen arazoa
aipatzen du idazleak:
«[...] itz batzuei buruz erabakiak artzean [...], lehen-lehenik aburu auxe
gogoan edukitzea komeni litzakeala nik uste: itza, Euskaltzaindiaren
gustoko izan ala ez, ongi ala gaizki eratua izan, eskubidezkoa ala ez (itz
zahar batek eskubide geiago izan dezakealako), ediziñoa egiterakoan itz
oiek errian ezagunak diren begiratzea.» (Etxaide 1960b, 70).
Euskaltzaindiak hizkuntzaren alorrean gidaria izan behar du; hari uzten dio,
berak ezin egin badu, balizko berrargitarapenaren ardura, proposatzen dituen aldaketak
azalduta; bestaldetik, bestelako kontuetan, Euskaltzaindiak dioenaren arabera egin
beharko litzateke berrargitarapen hori. Hitzak aukeratzeko irizpide nagusia, ordea,
erabilera da, honetan Euskaltzaindiaren erabakia onartzeko prest badago ere.
Azaltzen dituen hizkuntz aukera desberdinetan, batzuetan ohar aipagarriak ere
plazaratzen ditu Etxaidek. Hauen artean bi ekarriko ditut hona:
«[...] idazle bakoitzak ezpaitugu eskubiderik gure izkuntza jostallutzat
edo esperimentugallutzat erabiltzeko. Bakoitzak ongi derizkiona edo nai
duena egitekotan, gure izkuntzarekiko anarkia ikaragarri batera iritxiko
baikera eta euskeraren batasuna geronek (ainbeste aldarrikatzen
dugunok!) botako baitugu arrika.» (Etxaide 1960b, 73).
Izan ere, hizkuntza den bezalakoa baita, tradizio batek eskaintzen duen
bezalakoa. Idazleek ezin dute tradiziotik jasotako hizkuntza aldatu, zeren, hori eginez
gero eta gauzak muturrera eramanda, nork bere hizkuntza sortuko bailuke. Anarkia, bere
hitzetan.
Etxaidek berak hartu dituen aukeren adibidetzat hauxe eman daiteke, hautatzeko
arrazoia argi gelditzen baita bertan:
«BAINA, BAIÑA, BAÑA. Nire erdizaletasunak eraginda, baiña berezi
dut nun-naiko euskaldunentzat irurotan egokiena iritzirik.» (Etxaide
1960b, 75).
Adibidea bera aztertu gabe, irizpidea da aipagarri: erdizaletasuna, mutur batera
edo bestera lerratu beharrean, bi muturretatik distantzia berberera dagoen puntu batean
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gelditzea. Hizkuntzaren alorrean hitz egiteko erabiltzen duen kontzeptu honetan ere
belaunaldien arteko lehian berak duen tokia ikusten da.
Laburbilduta: Euskaltzaindia, erabilera eta tradizioa (tradizioa, denboran zehar
gauzatutako erabilera moduan ulertua), eta erdizaletasuna dira hizkuntzaren alorrean
hautaketak egiteko momentuan Etxaidek darabiltzan irizpideak, artikulu hau idatzi
zuenean.

c) Itzulpenen zerrendan jarri dudan hirugarren lana, Etxaun'en bertsoak
gipuzkeraz, benetan itzulpen lantzat hartu behar ote dugun dudatan jar daiteke. Lana,
edonola ere, itzulpenaren antzekoa da, hizkuntzen arteko bihurketa egin ez badu ere,
euskalkien artekoa burutu baitu. Demagun, beraz, itzulpenen artean dagoela.102
Etxahunek beti izan du erakarpen berezi bat Etxaiderentzat,103 eta 1969.ean
argitara eman zuen lan hau burutzeko lankide berezia ere izan zuen: Jon Mirande.
Lan honetan, beraz, bat eginda ikusten dira Etxaidek euskal literaturaren
heterodoxoekin burututako harremanak, beste Jon batek (Kortazarrek, honetan)
adierazten duen "elkarrizketa"ren erakusgarri eta adibide:
102

Hau idaztean, lagun baten hitzak gogoan ditut. Bera kexatu ohi da XVI. eta XVII.
mendeetako idazle klasiko espainolen hizkuntza kostatzen zaiolako ulertzea. Askotan
esaten du: "Gaztelerara itzuli beharko litzateke Don Quijote". Lagun honek ez daki
euskaraz; imajinatzen dut zer esango lukeen, jakingo balu.
103

Eta Etxahunek bezala, Zuberoak berak ere bai:
«Zuberoa izan da Etxaideren bigarren amodio fidela, oraindik ere, joan
den udan esaterako, egunak pasatzen baititu han kanping-ean lo eginez.»
(J. Agirre 1986).
Lehenengo amodioa, Txomin Agirreren Garoa da, artikulu honen arabera. Aipamen
honi darion kutsu erretorikoa gorabehera, egia da Zuberoarekin zerikusi duen guztiak
Etxaiderengan leku berezi bat betetzen zuela:
«Zuberoa eta zuberotarrak hain gogoko zituenez, azken urte hauetan
Txomin Peillen euskaltzainkide eta adiskideak maiz uzten zion SantaGraziko etxea, Pilartxo emaztearekin udaran oporrak han igarotzeko.»
(San Martin 1999, 57).
Txillardegik ere, Zuberoa eta Etxahun hegoaldekoen artean ezagutarazteko
ahaleginean, Etxaiderengan "aintzindari" bat ikusten du (Txillardegi 1998).
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«Etxaide gizon miresgarria da arrazoi askogatik, baina, ene aburuz,
horietako bat hauxe da: euskal literaturaren historiako bi heterodoxorik
handienekin elkarrizketatzeko gaitasuna erakutsi zuen Etxaidek bere
iritzietatik abiaturik, batetik, Miranderekin, adiskide zirelako eta bestetik,
mirespenaren bidez, Pierre Topet "Etxahun"ekin.» (Kortazar 2000, 135136).
Liburu honetaz, argitaratu zen garaian egindako aipamenek zenbait puntu
interesgarri azpimarratzen dute.
"GH" sinatuta Gure Herria-n agertutako artikuluan ("Un beau travail de Yon
Etxaide" -GH 1970-), Etxahunen bertsoak gipuzkeraz ematerakoan, lana prosaz ez,
baina bertsoz burutu duela azpimarratzen da. Honek gutxi gorabeherako itzulpen bat
egitera behartu du Etxaide:
«Persuadé que traduire de la poésie en prose, c'était l'amoindrir, notre
littérateur a eu l'idée de tourner en vers guipuzcoans le texte barcusien
publié par l'abbé Larrasquet. Aventure hasardeuse, car souvent il a fallu
se contenter de transposer approximativement, faute de pouvoir traduire
mot-à-mot.» (GH 1970, 43).
Artikulu honen arabera, Etxaideren itzulpenak duen merezimendurik handiena
hizkuntzaren alorrekoa da, gipuzkeraren eta Etxahunen hizkeraren arteko konparazioa
egiteko balio baitu:
«[...] le livre d'Echaide est un excellent outil pour une étude comparative
du barcusien et du guipuzcoan.» (GH 1970, 46).
P. Lafittek sinatutako eta Fontes-en argitaratutako beste artikulu batean (Lafitte
1970), xeheago eta zehatzago hitz egiten da Etxaideren lan honetaz.
Lafittek Etxaidek erabili duen hizkuntzaz iritzi orokorra eman ondoren,104
azaltzen du zein den Etxaideren helburua lan hau egitean: Etxahunen poesia hegoaldeko
104

Honela definitzen du Etxaidek erabiltzen duen hizkuntza:
«Celui dont nous rendons compte est aussi écrit en basque, plus
précisément en basque unifié, en guipuzcoan plus ou moins élargi:
langue riche, souple et claire, excellente pour l'exposition des idées, peutêtre un peu lourde quand il s'agit d'exprimer les réactions spontanées de
la vie.» (Lafitte 1970, 235).
Yon Etxaideren hizkuntzan, "gipuzkera osotua" edo "euskara batua" ikusten du
Lafittek, biak bereizi gabe; 1970. urte aldera eta Etxaideren idazkeran biak bereiztea
ezinezkoa baitzen.
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euskaldunen artean ezagutaraztea.
Eta Gure Herria-n agertutako artikuluan bezala, hemen ere itzulpena bertsoz
egin duela azpimarratzen da:
«Mais la prose faisant perdre à la poésie une grande partie de ses
prestiges, il a jugé nécessaire de versifier la traduction.» (Lafitte 1970,
235).
Honek behartzen du idazlea zenbait aldaketa egitera, itzulpena barik,
egokitzapena-edo egitera:
«Que dirons-nous de la traduction versifiée? C'est naturellement une
transposition beaucoup plus qu'une vraie traduction. Cela se comprend:
métrique et rime imposent beaucoup de servitudes.» (Lafitte 1970, 240).
Etxaidek bere itzulpenean ematen duen testua Larrasqueten bertsio "garbituan"
agertzen dena baino "garbizaleagoa" da:
«[...] reconnaissons qu'elles sont certes plus puristes de langue que les
textes purifiés par Larrasquet.» (Lafitte 1970, 242).
Dena dela, Etxaideren testuak herri kutsua dauka, gipuzkeraz idatzitako beste
testuekin konparatuta behintzat:
«Aussi son style a-t-il une couleur populaire évidente, au moins pour qui
a l'habitude de lire du guipuzcoan.» (Lafitte 1970, 242).
Bi alorretan ikusten ditu Lafittek hutsuneak liburu honetan, hutsune hauen
erruak, argitaratu zen urteari (eta ez egilearen lanari) egotzi behar bazaizkio ere.
Etxaide, bere lana egiteko P. Lhandek eta J. Larrasquetek idatzitako liburuan oinarritu
da. Honen ondorioz, biografian informazio eskasa dago:
«Quant à la biographie d'Etxahun, elle est carrément insuffisante, fondée
sur les donné du Père Lhande dont la documentation était quasi nulle, car
il n'avait pas eu le temps de se livrer à la minutieuse enquête que, depuis,
Jean Haritschelhar a poussée si loin.» (Lafitte 1970, 236).
Etxahunen bertsoen zerrendan, berriz, Larrasquetek egindako bilketa-lanaren
ondoren aurkitutakoak falta dira:
«Le texte traduit et commenté n'est pas en effet complet, puisque c'est
celui de Larrasquet (1946), auquel manquent seiz poèmes retrouvés
depuis et une bonne douzaine de couplets pour les chansons parues.»
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(Lafitte 1970, 237).
Izan ere, Etxaidek 1969.ean argitaratu baitzuen bere lana. Urte berean agertu zen
J. Haritxelharren Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun, Etxahunen biografia.
Hurrengo urteko Euskera aldizkarian, berriz, L'oeuvre poètique de Pierre TopetEtchahun, poema guztien edizio kritikoa.
Garai txarretan argitaratu zen Etxaideren itzulpen hau.
Eta garai txarrak izan zirela erakusten duen datua dago: 1970.ean bertan Egan
aldizkarian argitaratzen du Etxaidek Etxahunen "Ofizialenak" bertsoei dagokien atala
(Etxaide 1970). Bi arrazoi ematen ditu Etxaidek hori egiteko. Alde batetik, liburuan
agertu zen testuan ikusitako "hutsegite larri bat" konpondu nahi du Etxaidek, ohitura
zuenari jarraituz. Baina, bestaldetik, "liburuaren erakusgarritxo" bat eskaini nahi du,
salmentak, dirudienez, ez baitira oso onak; liburuaren erosleak bilatu nahi ditu Etxaidek
"erakusgarri" hori aldizkarian argitaratzean:
«[...] oso nekez saltzen den liburua baita eta ezagutu-eraziz hobeki
salduko ahal da [...]» (Etxaide 1970, 57).
70eko hamarkadaren erdialdean, Etxaidek lan honi berriro ekiten dio, BSVAP
izeneko aldizkarian Etxahunen poesiak argitaratuz. Zubererazko jatorrizko testuaren
ondoren, gipuzkera osotuaren edo euskara batuaren antzeko hizkuntzan egindako
itzulpena dago, baita bien gaztelerazko itzulpenak ere. Ohar askoz hornitzen du itzulpen
lan hau. Honetan Haritxelharren testua hartzen du oinarritzat.105 "Igaran Sen Bladi'z"
izenburua106 duen poemaren itzulpen lanaren aurretik hauxe dio Etxaidek:
«A esta pieza poética seguirán otras de la serie publicada por el Sr.
Haritxelhar en su valioso trabajo "L'oeuvre poètique de Pierre Topet
Etchahun".» (Etxaide 1975a, 59).
70eko eta 80ko hamarkadetan argitaratu zituen itzulpen lan honen emaitza
105

Hamasei seme Euskalerriko 1990.ean berrargitaratzen
Haritxelharren lanei buruzko erreferentzia ugari agertuko dira.
106

duenean

ere,

J.

"Lheille" izenekoa (Haritschelhar 1970, 358-363). Txomin Peilleni eskaintzen dio
Etxaidek idazlan hau.
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berriak BSVAP-en.

d) Isidoro Fagoagaren zenbait lan ere itzuli zituen euskarara. Ezagunena,
Domingo Garat el defensor del Biltzar, Fagoagak 1951.ean burutua. Bi aldiz eman du
argitara Etxaidek liburu honen itzulpena, Domiku Garat Biltzarraren defendatzaile
izenarekin: 1979.ean lehenengo aldiz, 1974-1976. urteetan egina; 1997. urtean berriro
ere, 1984. urteko data duen hitzaurre batez hornitua.
Hitzaurre horretan ematen ditu Etxaidek itzulpen lan honen gorabeherak
(Etxaide 1997, 11-14).107
Hitzaurre honetan jakitera ematen da nola Fagoagak berak liburu hori eta
Argentinako La Prensa aldizkarian argitaratutako hiru artikuluren itzulpenak egitea
proposatu zion Etxaideri, honek "Pitta Rufo eta emakumearen betikotasuna",
Fagoagaren jatorrizko baten itzulpena, 1963.ean Egan-en argitaratu ondoren.
Fagoagaren artikuluen itzulpenak 70eko hamarkadaren lehen erdian argitaratu
ziren Egan-en.108 Domiku Garat Biltzarraren defendatzaile-ren lehenengo itzulpen hori
1974-1976. urteetan109 gauzatu zuen Etxaidek, baina bukatu zuenerako egilea hila zen.
107

J.L. Zabala, Egunkaria-n liburu honen berri ematen duen artikulua (Zabala 1997)
idaztean, Etxaideren hitzaurrean oinarritu zen. Dena dela, Zabalaren testu honetan ez da
adierazten itzulpena bigarren aldiz argitaratzen denik.
Bestaldetik, artikuluaren irakurleak Isidoro Fagoaga nor zen ez dakiela suposatuta,
informazio labur hau ematen du jatorrizkoaren idazlearen bizitzaz eta lanaz:
«Isidoro Fagoaga Larrate tenoreak (Bera, 1893 - Donostia, 1976) liburu
ugari idatzi zuen, kantatzeari utzi eta gero bereziki. Domiku Garat
Biltzarraren defendatzaile liburuan Domingo Garat Hiriarte
politikariaren (Uztaritze, 1735-1799) bizitzaren berri ematen du
Fagoagak luze eta zabal.» (Zabala 1997).
108

Hauexek dira izenburuak eta urteak:
- "Psikolojia alorrean pizkunde aintzindari: Huarte Donibaneko" (1973).
- "Euskal Opera" (1974) ("XX. mendeko euskal liburuen katalogoa" delakoaren online bertsioa kontsultatzean, ez da aipatzen obra hau itzulpena denik).
- "Printze euskalzale bat: Luis Luziano Bonaparte" (1975b).
109

Etxaidek berak hitzaurrean:
«"Domiku Garat" 1974-ko Urtarrilean hasi nintzen itzultzen eta 1976-ko
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Isidoro Fagoagak ezin izan zuen lan osoaren itzulpena burututa ikusi, nahiz eta, zatika
behintzat, lanaren berri izan.
Fagoagaren xedea, lan hau euskaraz ematean, Lapurdiko gazteriari beren
historiaren zati bat jakinaraztea zen. Etxaidek hitzaurrean transkribatutako hitzetan:
«Gaurko lapurtarrek [...], ez dakite, tutik ere, beren historiaren,
nortasunaren eta eskubideen berri [...]. Ezagutaraztea da gure egitekoa
[...], gazteri berri bat sort dadin, hutsik euskalduna, gehiago Parisera
begiratuko ez duena.» (Etxaide 1997, 12).
Xede hau zuelarik, egileak liburua lapurteraz itzuli nahi zuen. Etxaidek bi
zailtasun ikusten zituen horrela egiteko: lehenik, bere ahalmenetatik kanpo zegoen
itzulpena lapurteraz egitea; bigarrenik, lapurteraz argitaratzeak arazo handiak ekar
zitzakeen liburua merkaturatzerakoan.
Horrexegatik erabaki zuten "lapurteraz zerbait kutsatutako gipuzkeran" egitea
(Etxaide 1997, 12). Gogora bedi noiz egin zen lehenengo itzulpen hau: 1974.ean hasi
zen Etxaide lan honekin, hau da, euskara batua ibiltzen hasia zenean, baina, artean,
duda-muda askorekin. Bestaldetik, hizkuntzaren definizioak 50eko hamarkadan Zeletak
Yon Etxaideren hizkuntzaz egindakoa gogora ekartzen du. Edonola ere, aukera hori ez
doa hizkuntz batasunaren aurka, geroztik begiratuta behintzat, "lapurteraz zerbait
kutsatutako gipuzkeran" egitea erabaki dutela esan ondoren, parentesi hau eransten
baitio 1984.eko data duen hitzaurrean:
«[...] gutxi-gora-behera gaurko euskara batuan [...]» (Etxaide 1997, 12).
Lafittek Etxaideren hizkuntzaz esandakoa gogorarazten du honek.
Hurrengo argitarapena, 1997.ean kalera aterako zena, euskara batuan agertuko
da, Euskaltzaindiak arautzen dituenak erabiliz (Etxaide 1997, 13).

e) 1993.ean agertu zen Arturo Kanpionen bost euskal-narrazio. Narrazio
abenduan amaitu nuen.» (Etxaide 1997, 12).
Lehenengo itzulpen honetan zahar kutsuko ortografia erabiltzen du, "defendatzaille"
idatziz.
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bakoitzaren ondoren agertzen diren daten arabera 1990. urtean zehar burututako itzulpen
hauetan,110 idazle nafarraren narrazio hauek agertzen dira, Etxaidek erabili dituen
izenburuekin aipatuak: "Itzaltzuko koblaria", "Villalba koronela", "Gamio Anaiak",
"Yan-Pier" eta "Erraondoko azken ttuttuneroa".
Ikusi dugu, bestaldetik, nola Purra! Purra!-ren argitarapen berrian Pedro Mari
izeneko antzerkia sartu zuen, A. Campión-en narrazio batean oinarritutako itzulpenegokitzapena.
Bost narrazio horien itzulpena eta antzerki itxurapean burututako egokitzapena
ez ezik, A. Campión-en bestelako lan batzuk ere itzuli zituen Yon Etxaidek, idazle
nafarraren eraginaren erakusgarri. Adibide moduan, "Jaun done Antxiko Xabierrekoren
maiñada" aipa daiteke, 1976.ean Egan-en argitaratua. Juan San Martinen hitz hauek ere
azpimarratzen dute Arturo Campión-en ideiek Yon Etxaideren planteamenduetan izan
zuten garrantzia:
«Historiazalea zen [...]. Arturo Campión-en lanak gogoko zituen [...]»
(San Martin 1999, 57).
Campión-en pesimismoa eta nafar eiteko abertzaletasuna (Juaristi 1987a, 192)
Yon Etxaideren literaturan nolabaiteko isla duten osagaiak baitira.

2. Poesiaren alorrean egindako lanak.
1962.ean Egan-en agertutako elkarrizketan hitz hauek azaltzen dira Etxaideren
ezpainetan:
«Ba-da, ordea, eleder-barruti bat pausorik ezin eman dudana, olerkiarena,
poesiarena, alegia. Eta ez, noski, saiatu ez naizelako, baiñan, bide ortan
denbora galtzea besterik eztut egin.» (XX 1962, 185).
Elkarrizketan idazleari galdetu diote ea asko kostatzen zitzaion idaztea, eta beste

110

Ana M. Etxaide, haren arrebak hauxe dio idazlea hil ondoren argitaratutako
artikulu batean:
«[...] beti lan berriren bat itxaroten ari zitzaion, azken bolada honetan
Canpionen itzulpenak hain zuzen [...]» (A.M. Etxaide 1998).
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gauza batzuen artean, horixe bere erantzuna.
Etxaidek dioena alde batetik edo bestetik azpimarratzeko (poesiaren alorrean
ahaleginak egin dituela, edota horretan saiatzean denbora galdu besterik ez duela egin),
50eko hamarkadaren lehen urteetan Gernika aldizkarian eta "Zelai" sinatuta111
agertutako poema batzuk begira daitezke. Hauexek dira izenburuak eta argitaratu
zireneko urteak:
- "Errimin" (1952c).
- "Ernio'ko gurutz-egalpean" (1953b).
- "Argi-urratze" (1953c).
Badirudi poesiaren arloan hauexek direla "Zelai" goitizenarekin argitara
emandako bakarrak; besterik ote dagoen ez dakit, garaiko aldizkarietan behintzat ez dut
aurkitu.112
Poema guztiak herrizaletasunak eta abertzaletasunak bultzatutako testuak dira,
poesia "aberkoia" nolabait.

111

"Zelai" zen Yon Etxaidek erabili ohi zituen goitizenetako bat. Juan San Martinek
hauexek gogoratzen ditu: Karrantza, Zelai, Aldapeko, Uarrain, Igeldo, Etxaitar eta
Etxaithar (San Martin 1999, 53).
Gernika aldizkarian argitaratu zituen testuetan badirudi, beti ez bada askotan bai
behintzat, "Zelai" erabili zuela. Bere izena goitizen baten atzean ezkutatze honetan,
beharbada, zerikusia izan dezake poliziak aldizkari horren ale batzuekin harrapatzean
jasotako kartzela zigorrak (hau da: "por poseer escritos y propagandas contrarias al
Régimen" -Torrealdaik aipatua, 1999, 65 eta h.-). San Martinek gertakaria hitz hauekin
gogoratzen du:
«Behin, harpidedunentzat zekartzan Gernika-ren sei ale mugan atzeman
zizkiotelako, zenbaki adina kartzela eman zioten, sei hilabete
Martuteneko presondegian.» (San Martin 1999, 54).
Datu zehatzik bilatu ez badut ere, 1951.eko abendua baino lehenagokoa dateke
kartzela zigorrarena, data hori daukan agiri batean, Etxaidek aurrekariak dituela aipatzen
baita (Torrealdaik transkribatutako agiria, 1999, 66).
Gauzak zehazte aldera, esan behar da Gernika aldizkariaren ale batzuez gain, EuzkoGogoa-ren aleren bat ere bazekarrela. Bestaldetik, beharbada komenigarria da Gernika
aldizkaria Isidoro Fagoagak 1948. urte inguruan sortu zuela gogoratzea.
112

Jakina, hauei gaineratu behar zaizkie nobeletan agertzen diren zenbait bertso.
Baina hauek nobelaren testuinguruaren barruan irakurtzeko testuak dira.
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Lehenengoa "Iturain'dar José, Orio'ko legezko alkate jaunari" eskainita dago,
gerra zibila zela-eta ihes egin behar izan baitzuen. Hauxe da lehenengo ahapaldia, lelo
moduan, poemaren bukaeran ere errepikatzen dena (Etxaide 1952c, 259):
«Egoaize latzak bakandu giñuzen
uztail erditsuko egun gori baten.
Geroztik eztago guregan atseden!»
Bigarrenean, "Ernio'ko gurutz-egalpean" izenekoan (Etxaide 1953b, 50),
itxaropen eske doa poeta erdi otoitz dirudien testu batean ("Iguzu, otoi, itxaropena, gal
ez gaitezen betiko").
Baina testuan Euskal Herriaren etsaiak zeintzuk diren adierazten saiatzen da.
Etsaiak ez dira bakarrik errepublikako legalitatearen kontra (eta Euskal Herriaren
kontra) altxatu diren militarrak ("ezpatadunak"), etsaiak zeintzuk diren ikusteak fedea
kolokan jartzen baitu:
«Ezpatadunak izan ba'lira soil-soilki gure etsaiak
Euskal-fedeak ez luke arturik orrenbeste zastadak.»
Etsai hauek Jainkoaren legea erakutsi behar zuten baina lege hori bera hautsi
zuten pertsonak dira, maitasunaren legeari uko eginez, bi jaun (goikoa eta behekoa)
zerbitzatu nahian. Metaforen ostean, ez dago dudarako lekurik:
«Eliz-gizonok ari dituzu bi Yaun zurika bearrez,
Bekoarekin atsegiñetan Goikoa dute negarrez.»
Hitz hauek gogora ekartzen dituzte garai hartan Ibinagabeitiak Euzko-Deya-n
aipatzen zuen inkestaren emaitzak: horren arabera, euskararen etsaiak Estatua, Eliza eta
euskaldun zabarrak ziren.
Bestaldetik, Franco-ren altxamenduaren alde jokatu zuten eliza-gizonak salatzea
Etxaideren idazlanetan errepikatzen den osagaia da, dagoeneko Purra! Purra!-ren
bigarren argitarapenaz hitz egitean gainetik aipatu den bezala. Apaiz askok, Jesusek
Ebanjelioetan erakusten duen amodiozko mezuaren kontra, gerraren alde (Franco-ren
alde) jarri zirelarik, Ebanjelioetan erakutsitakoa gezurtatzen zuten (Pur-II, 109 eta h.):
«Halaxe agitu zen Espainiako senide arteko gerlan. Jesusen hitzaren

210

gainetik bere interesak jarriz, bando baten alde itsu-itsuan jarri zen [Eliza
Katolikoa], haien kanoiak, tankeak eta abioiak bedeinkatuz, eta munduan
ezagutu den gerlarik krudelenetako bat "kruzada saindu" izendatuz,
Jesusen eta beronen Aitaren gogokoa zela aditzera emanaz.» (Pur-II,
112).
Euskal Herrian izan ezik, apaizen jarrera hau orokorra izan zen gerra garaia:
«Bekatu ikaragarri honetatik, Euskalerrian izan ezik, oso apez, apezpiku
eta artxapezpiku gutxi libratu ziren.» (Pur-II, 112).
Baina maila honetan gerraren eta gerra ondoko egoeraren erantzukizuna
adierazten badie ere elizari eta eliza-gizonei, euskaldunak ez direnei batez ere, gaia
euskararen egoerara mugatzen denean, bestelako iritzia erakusten du Etxaidek beste
idazlan batzuetan (adibidez, Etxaide jauna-n). Krutwigek Euskaltzaindian Elizak eta
Estatuak euskararekiko zuten jarrera kritikatzen zuelarik, Etxaide, kritika hauen aurrean,
Elizaren kasuan behintzat ez zegoen ados, bere ustez Elizak ez batzuen besteek baino
parte handiagorik izan euskararen egoeran:
«Egia esan, [...] euskeraren etsaiak [...] euskaldun guztiok izan gara.»
(EJ, 128).
Eta gaineratzen du:
«[...] aitortu beharrekoa da ere Elizak edo euskaldun eliz-gizonek beste,
iñork ez duela lanik egin euskeraren alde.» (EJ, 128).
Laburbilduta: Elizak gerraren aurrean izan zuen jarrera salatzen du Etxaidek,
baina salbuespen moduan Euskal Herriko eliza-gizonak jartzen ditu; bestaldetik, elizagizon euskaldunek euskararen alde egindako lana aitortzen du. Nire ustez, Etxaideren
planteamendu honetan argi dago bi gauza bereiztu behar direla hemen: Espainiako
Elizaren jarrera eta Euskal Herriko elizgizonen jarrera; hau da: herri desberdinak
(Espainia eta Euskal Herria), batetik, eta instituzioaren eta pertsonen arteko
desberdintasuna, bestetik.
"Ernio'ko gurutz-egalpean" izeneko poemara bueltatuz, bukaeran, salaketen
ondoren otoitz kutsua hartzen du berriro poemak:
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«Beso zabalik Ernio mendin zauden gurutze laztana,
Izan erruki artalde ontaz, eman zaiozu kemena
Zure kerizpe maitagarrian jarraitu dezan aintzina.»
Hirugarrena, "Argi-urratze" izenburua duena (Etxaide 1953c, 166-167),
Iparragirreri eskainita dago, "Gernika'ko Arbola"-ren mendeurrena ospatzeko.
Lehenengo ahapaldietan Etxaideren ohiko ideia bat islatzen da: Euskal Herria
atzerritarren gerretan sartu dela inolako beharrizanik gabe; honek eraman du Euskal
Herria hilzorian egotera:
«Eriobidean zijoan Erria
atzerri-gudetan nasturik,
bizinai sutsuak eragiñarren
osertzak ziraun lausoturik.»
Egoera honetan Jainkoak irtenbidea erakusten dio ikusi nahi duenari:
«Itxu, ta itxua itxumutiltzat,
orra, gure Erriaren zori!
Egi egarri danari ordea
Jaungoikoa'k igortzen argi.»
Argi hori, egunsenti moduan, Iparragirre bera da. Egunsentiak eguerdia
iragartzen du, eta beste poeta bat etorriko da geroago Iparragirrek erakutsitako
ibilbidean beste urrats bat emateko, bertsolaritik olerkarira doan aldea gaindituz.
Etorkizunerako itxaropena ikusten da, beraz:
«Bertsolari bat sortu zan bearrik
argi-urratzearen irudi,
olerkari bat sortuko noizpait
goizak zezan bere eguerdi.»
Egunsentia adierazten duen bertsolariak, beraz, "eguerdi bete" (poemaren azken
ahapaldian esaten den bezala) izango den olerkaria iragartzen du.

Poema hauek, gaur egunetik ikusita, goi mailakoak ez badirudite ere, ez dute,
egia esan, garai hartako beste poema batzuek baino kalitate maila txikiagorik. Garai
hartako konbentzioen barruan daudela dirudi, 50eko hamarkadan hitz egitean aipatu
zenaren ildotik.
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III. ATALA: YON ETXAIDERI EGINDAKO
ELKARRIZKETAK.
Yon Etxaideren literatura eta pentsamendua ezagutzeko ikertzaileak dituen
instrumenturik baliagarrienetako bat Etxaidek berak berari egindako elkarrizketetan
adierazitakoa da, dudarik gabe.
Lau elkarrizketa ezagutzen ditut, hogeita bost urteko epean eginak, beraz,
idazlearen momentu desberdinen isla izan daitezkeenak. Hauexek dira:
- "Etxaide'tar Jon'ekin Izketan" (Egan-en 1962.ean agertua, nork egin zion
azaldu gabe; bibliografi erreferentzia: XX 1962).
- "Yon Etxaide: Garai Ilunetan Idazle" (Zeruko Argia-n 1979.ean agertua,
Elixabete Garmendiak sinatua; erreferentzia: Garmendia 1979).1
- "Jon Etxaide: idazle kontentagaitzaren tristura" (Habe-n 1984.ean agertua, hau
ere egilearen izenik azaldu gabe; erreferentzia: XX 1984).
- "Yon Etxaideri elkarrizketa" (Joseba Etxarrik egindako elkarrizketa hau
1987.ean Eguna aldizkarian agertu zen lehenengoz; 1999.ean Jakin-en berrargitaratua
izan zen; azken honen arabera egiten da erreferentzia: Etxarri 1999).
Lehenengotik azkenera hogeita bost urteko aldea dago. Lehenengoa, Gorrotoa
lege nobelarekin Euskaltzaindiaren saria irabazi ondoren egina; Etxaide, nobelagile zen
aldetik, bere literatur ibilbidearen gailurrean dago. Azkena Etxaide jauna argitaratu eta
gutxira agertu zen eta etsipenean murgildutako pertsona bat erakusten digu, lan berriei
1

Hemen Interneten agertzen denaren arabera aipatzen dut elkarrizketa honetan esaten
dena. Hau dela-eta, bi ohar egin behar dira: Interneten agertzen den bertsioan hutsegite
asko agertzen direla, eskanerretik pasatu izanaren ondorioz, dirudienez; hemen begibistako oker horiek zuzendu ditut, ahal izan dudan neurrian. Bestaldetik, bertsio
horretan ez da jatorrizkoaren orrialdearen aipamena egiten, honexegatik, nik ere
aipamenak egiterakoan zein orrialdetan agertzen diren zehaztu gabe utzi dut.
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ekiteko inolako ilusiorik gabe. Beste biak, garaiz eta tonuz, azken honetatik hurbilago
daude, Zeruko Argia-koa trantsizio politikoaren erdian egina (orduan balizkoa zen
estatutuaz egiten du erreferentziaren bat), eta Habe-koa, aldizkari honekin kolaboratzen
hastekotan zegoenean agertua.
Hauexek dira elkarrizketen testuinguruak, eta kasuren batean elkarrizketak
egiteko aitzakiak ere bai.
Eta guztietan, proportzio batean edo bestean, idazlea, euskaltzalea eta pertsona,
hirurak agertzen zaizkigu, bereizi ezinik ia. Horrexegatik, hemen batez ere idazleaz eta
euskaltzaleaz hitz egiteko asmoa badut ere, ezin bazter utzi pertsona.
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A. EGAN (1962).

Yon Etxaidek irabazi berria zuen Euskaltzaindiak antolatutako nobela saria
Gorrotoa lege idazlanarekin, argitaratu arte bi urtez itxaron behar izan bazuen ere.
Nobelagilea, beraz, bere gailurrean ikusten dugu.
Egan-en argitaratutako elkarrizketa honek ohar hau du hasieran:
«1962'garrengo "Txomin Agirre" sariaren irabazlearekin egiñiko elkarizketa au Radio Loyola'tik barreiatua izan zan, bere garaiean.» (XX 1962,
184).
Ez da oso elkarrizketa luzea, baina bertan ideia interesgarriak agertzen dira bere
literatura ulertzeko. Orain arte dagoeneko ikusi direnak eta Gorrotoa lege nobela delaeta dioena (honetaz dioena bere momentuan berriro hartuko baitut) alde batera utzita,
hiru galdera hauei emandako erantzunak komentatuko ditut hemen:
- "Euskal-idazleen artean zer tokitan jartzen duzu zure burua?" (XX 1962, 185).
- "Oraiñaldiko literaturan zeintzuk zaizkitzu nobelagillerik begikoenak?" (XX
1962, 187).
- "Zer derizkiozu euskal idazleez? Gaurkoez eta atzokoez?" (XX 1962, 187).

1. Nobela, historia eta nobela historikoa.
Galdera hauetatik lehenengoa ("Euskal-idazleen artean zer tokitan jartzen duzu
zure burua?") egiten diotenean hauxe erantzuten du Yon Etxaidek:
«Ene ustez, euskal-idazgintzan zerbait baldin ba'naiz, nobelagilleen
artean ezarri bear dut nire burua, eta zeatzago mintzatuz, kondaira-nobela
saillean.» (XX 1962, 185).
Argi

du

idazleak

nobela

historikoan

lortu

dituela

bere

emaitzarik

interesgarrienak, ordurako bere antzerki osoa idatzita eta argitaratuta bazegoen ere.
Antzerkia dela-eta, hauxe dio:
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«Teatrurako ere ba-dut joera (iru drama dauzkat gure aldizkarietan
argitaraturik), baina eleberrian, lasaiago eta gustorago ari naiz.» (XX
1962, 185).
Eta hurrengo hitzetan Etxaidek adierazten du zergatik nahiago duen nobela,
antzerkia baino:
«Teatruko teknika baiño, nobelakoa aixago menderatzen dudala esango
nuke eta eleberri-soroan kondairazkoa dijoakit ondoena, berau sentitzen
baitut ene biotz-mamian, erri baten izan-gogoa aditzera emateko, ezpaita
bere izana gogora-aztea bezalakorik eta erritarren biotzak izan-gogoz
berpizteko, eleberria, nobela dugu ederti iskillorik bikaiñenetakoa.» (XX
1962, 185; letra etzana neurea da).
Teknikaren aldetik hobeto menperatzen du nobela, eta hauen artean oso barnean
sentitzen du nobela historikoa. Geroxeago agertzen den esaldia, nik letra etzanaz
transkribatu dudana, horren arrazoia da.
Handik urte batzuetara, 1979.ean Zeruko Argia-n agertu zen elkarrizketan,
historiak berarentzat duen lilura berezia aipatzen du Etxaidek:
«[...] nere obrak historikoak edo denbora joanetakoak dira bederen.
Zergatik? Neretzat denbora joanak lilura berezi bat duelako.»
(Garmendia 1979).
Eta lilura hau jartzen du, E. Garmendiak egindako elkarrizketa honen arabera,
historikoak ez diren gaiak alde batera uzteko arrazoi moduan:
«Honegatik, iruditu zait, ez dudala sekula gaurko momentuan gertatzen
denik inoiz izkiriatuko.» (Garmendia 1979).2
Antzinako munduak pizten duen lilura, ikusi den bezala, beti presente dagoen
osagai bat da nobela historikoaz hitz egitean.
Egan-en ematen duen azalpenean, ordea, lilura baino sakonagoak diren arrazoiak
agertzen dira nobela historikoaren aukera egiteko. Letra etzanez transkribatutako esaldi
horrek hitz joko kontzeptista dirudi, "izan-gogoa" eta "izana gogora-aztea" hitzen artean
2

Eta Zeruko Argia-n argitaratutako elkarrizketa honetan, honelako literaturak
eskatzen duen dokumentazio lana ere aipatzen du:
«Obra historiko batek eskatzen duen lana berriz, bista bistakoa da:
mundu zaharraren, mundu joanaren bizigiroaz ahalik ondoena jabetu.»
(Garmendia 1979).
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dagoen aliterazioan oinarritutako hitz jokoa, alegia. Esaldiak, ordea, inplikazio handiko
ondorioak izan ditzake, hitz horiek ulertu ez ezik, interpretatu ere egin behar baitira, hitz
jokoaren azaleko distiraren liluran itsutu gabe.
Lehenengo irakurketa batean badirudi halako zerbait adierazi nahi duela: "Herri
baten izaera ezagutzeko, bere historia gogoratu behar da, eta honetarako nobela
historikoa oso aproposa da". Baina, interpretazio lau eta gardenegi honekin esaldiak
dituen inplikazio guztiak alde batera uzten dira. Esaldiak horrelako zerbait esan nahi
badu ere, esateko erabiltzen dituen hitzak nahikoa zehaztugabeak dira, hain mezu argia
bestelako konnotaziorik gabe adierazi ahal izateko. Izan ere, zehaztugabetasun horren
ondorioz hainbat duda sortzen zaizkit. Adibidez:
- Esaldiaren hasierako hitz jokoan "izan" agertzen denean ("izan-gogoa" eta
"izana gogora-aztea"), bi tokietan esanahi berbera dauka?
- "Izan-gogoa" bi aldiz agertzen da: bietan ere esanahi berberarekin ulertu behar
da, ala bigarren agerraldian lehenengoan ez duen zertzeladaren bat gaineratzen zaio
esanahiari?
- Eta azken honekin zalantzen oinarria iruditzen zaidan horretara jotzen dugu:
zer esan nahi du zehazki "izan-gogo" delako horrek?
Izan ere, honelako galderak agertzen zaizkit behin eta berriro esaldi hau
irakurtzean, eta neronen deformazio profesionala ez dela suposatuta,3 duda hauek
argitzen eta ondorioz esaldiaren esanahia interpretatzen saiatuko naiz.
Eta hasi, "izan-gogo" horrekin hasiko naiz.
Esapide horretan, "izan" hitzaren inguruan ager daitezkeen balioetako bi biltzen
direla dirudi: existentzia eta esentzia. Herri batek biak behar ditu benetako herria
izateko, edota beste hitz batzuetan esanda, esentzian oinarritutako existentzia eduki
behar du herri batek. Nortasunik gabeko pertsona eta lur multzo batek ez du historian

3

Literaturari buruzko ikerketa guztiak deformazio profesionalaren ondorioak izan
baitaitezke neurri batean zein bestean.
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era diferentziatu batean bizi izaterik, herria osatzerik. Beraz, nortasunik gabeari,
nortasunduna kontrajarri behar zaio; izaera berezia behar da horretarako.
Herria, Herder-en ideien senidea den izaera berezia duen entitate moduan
definituta gelditzen da horrela. Baina honi beste osagai bat gaineratzen zaio, "gogoa",
herri horren "izan-gogoa" agertzen baitzaigu esaldian.
"Izan-gogo" horrekin, planteamenduan bi zertzelada berri agertzen dira:
herriaren nahia eta izaeraren etorkizunerako proiekzioa,4 eta biak lotuta daude.
Nire ustez, ezin da pentsatu "gogo" hitza, horren erabilerak eduki litzakeen
ondorioak kontuan hartu gabe agertzen denik hemen, elkarrizketa hau argitaratu baino
hamar urte lehenago, Etxaidek hitz horri buruzko artikulu bat idatzi baitzuen EuzkoGogoa-n, hitz horrek zituen esanahiak zehaztu nahian idatzitakoa (Etxaide 1951e). Eta
50eko hamarkadaren hasierako artikulu horretan Eleizalderen iritzia bere ondorio
guztietan onartzen ez badu ere (hau da: "gogo" hitza "espiritu" adierazteko, eta
honetarako bakarrik erabili behar dela), Oihenarteren poema batean oinarriturik,5 "gogo"
hitzak "espiritu" adieraz dezakeela azpimarratzen du.
Gauzak honela, eta aurrekari hau kontuan hartuta, "izan-gogo" horretan agertzen
diren nahiaren eta etorkizunerako proiekzioaren oinarrian herriaren espiritua ere
badaukakegu, esaldiak Herder-en ideiekin lotzen duen haria horrela indartuz.
Beraz, herriak izaera berezi bat du. Eta izaera berezi hori etorkizunerako
4

Bestaldetik, hau azpimarratzeko bezala, "izan-gogoa" irakurtzean, ezinezkoa da
"izango" burutik baztertzea.
5

Honela aipatzen du Etxaidek Oihenarteren poema (Etxaide 1951e, 37):
«Glori'aitari, semeari
Eta gogo sainduari
Eman bekie batetan
Hala nola hatsarreti
Baizen, orai eta beti
Mente mentekoetan.»
"Simeonen kanta" izeneko poemaren azken ahapaldia da. Larresorok prestatutako
argitarapenean 207. orrialdean agertzen da, aldaketa txiki batzuekin (Oihenarte 1971,
207).
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proiektatzen da herriak horren nahia erakusten duelako. Bestaldetik, herriak ere espiritu
bat dauka, nahiaren eta, ondorioz, etorkizunerako proiekzioaren oinarrian dagoena.
Interpretazioan aurrera pauso bat gehiago emanez, esan daiteke hitz horien arabera
herriak izaera eta espiritua dituelako iraun nahi (eta ahal) duela etorkizunean.
Zertan dautza Euskal Herriak dituen izaera eta espiritu horiek? Badirudi, galdera
honen erantzuna, funtsean, hizkuntzan aurkitu behar dugula.6 Urte batzuk geroxeago,
1979.ean Zeruko Argia-n agertutako elkarrizketan, hauxe dio Etxaidek:
«[...] gure Herria -herria bere hizkuntzarekin alegia, zeren hizkuntza
galduz gero ezin baititeke izan geure herria- [...]» (Garmendia 1979).
Nik orain arte "herri" hitza letra xehez idatzi dut. Etxaideri egindako beste
elkarrizketa honetan letra larriz idatzita agertzen da. Izan ere, honelako ekuazio bat
dagoela azpimarratu nahi duela pentsa daiteke:
Herria = herria + hizkuntza
Ekuazioaren ezkerraldean agertzen den "Herria" letra larriz idatzita agertzen da,
izaera eta espiritu bereziak baititu. Eskumaldekoa, letra xehez idatzia, komunitate bat
baino ez da, forma zehatzik eta bereizgarririk ez duen pertsona multzo zehaztugabea.
Forma zehatzik eta bereizgarririk ez duen multzo honi "hizkuntza" gaineratuz gero,
benetako "Herria" dugu, hau da, benetan Herritzat har daitekeen komunitatea.
Yon Etxaideren hitzen arabera, Euskal Herriak hizkuntza du bereizgarri, eta
horrek bihurtzen du "geure".
Hizkuntza herritasunaren gunean jartzen duen planteamendu hau 1979.ean argi
dago. Baina hizkuntza ez da osagai bakarra, honez gainera, herritasunaren formulazioan
bestelako osagaiak ere (geografia eta historia, adibidez) egon baitaitezke, hori bai, hauek
ere hizkuntzaren menpean: hizkuntza, denbora eta geografiaren aldetik esparru mugatu
batean gauzatzen baita, pertsona multzo jakin bati lotuta.
Izan ere, "izan-gogo" hori jakitera emateko "izana" gogoraraztea bezalakorik
6

50eko hamarkadaren gain-begirada egiterakoan agertu zaigun ildotik doa Etxaideren
planteamendua.
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dago. Izaera eta espiritua ez dira ideien munduan baizik ez dauden osagaiak, historian
gauzaturik ikusten ditugu, bigarren aldiz "izana" aipatzean, hitz honek "izandakoa",
"historia" alegia (honekin "gertatutakoa" aditzera ematen den neurrian), esan nahi baitu.
Historiak (eta ez historiatik kanpora dagoen tradizio gutxi-asko asmatu batek) ematen
baititu herritasunaren frogak. Etxaidek ez du, bere planteamenduaren arabera, dudazkoa
izan daitekeen tradizio bat edota etorkizunerako edozein proiekzio galeraz dezakeen
tradizio bat (Aranaren zaleen edo Orixeren zaleen neurriko tradizioak) erakutsi nahi,
baizik-eta denbora-espazio zehatz batzuetan gauzaturik ikus daitekeen historia,
ideologiaren galbahetik iragazia, jakina (bestelakorik egitea ezinezkoa baita), baina
historia, azken finean.
Horregatik bere errealitatea kontagai bihurtzean hurrengo urratsa ematea, bere
garaian kokatutako istorio bat kontatzea, alegia, ezinezkoa zitzaion. Hau eginez gero,
bere munduan agertzen diren kontraesanak erarik nabarmenean agertuko zitzaizkion,
historiaren ikuspuntutik kontatzeak eskain zezakeen konponbiderik gabe.
Eta horrexegatik ikusten dut Etxaide tradizioaren eta modernitatearen artean
kokaturik: denboraren eraginpean ez dagoen tradizioa gaindituta, historiara jo zuen,
nobelak gauzatzeko, inguruko errealitatea islatzean aurre egin beharko zien
kontraesanak

lehenaldi

zehatz

batean

nolabait

konponduta,

gaindituta,

ikus

zitzakeelakoan.
Bere egitasmoa plazaratzeko lanabesik hoberena nobela da, nobelaren bidez,
historia, izaera, espiritua eta etorkizunerako proiekzioa adieraz baitaitezke, denak
nobelaren diskurtsoan bat eginda.
Yon Etxaideren hitzen interpretazioak oharkabean pasa daitezkeen zertzeladak
azaltzen ditu, eta zertzelada hauek kontuan hartu behar dira haren literatura
irakurtzerakoan.
Lehen ere, Pernando Plaentxiatarra-z hitz egitean hain zuzen,7 ildo beretik
7

Bere momentuan egindako aipamena gogoratuz:
«Ipuiñok beraz, ixtorio txipiak dituzu, gaurko Euskalerria'ren sormenetik
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doazen hitzak agertu dira. Orain formulazioa osoagoa da.
Eta interpretazioari azken koska bat gaineratu ahal diogu, Yon Etxaideren hitzen
arabera, historiak lehenaldia eta etorkizuna lotzen dituen haria erakusten duela esanez,
lehenaldi historikoan gauzaturik ikusten ditugun izaera bereziak eta espirituak
etorkizunean irauteko herriaren asmoa azaltzen baitute.

2. Gustuko nobelak eta nobelagileak.
Egan-en argitaratutako elkarrizketaren bigarren galdera aukeratua gogoratuko
dut:
«Oraiñaldiko literaturan zeintzuk zaizkitzu nobelagillerik begikoenak?»
(XX 1962, 187).
Etxaidek galdera honi nobela eta nobelagile batzuen zerrenda emanez erantzuten
dio. Hauexek dira aipatzen dituen liburuak eta egileak, berak esandako moduan
(euskarazkoak ez direnak gazteleraz, alegia):
- Cuerpos y almas (Van der Meersch).
- La piedra angular (Zoé Oldenbourg).
- Los que vivimos (Ayn Rand).
- Lo que el viento se llevó (Margaret Mitchell).
- La buena tierra (Pearl S. Buck).
- La historia de San Michele (Axel Munthe).
- Los santos van al infierno (Gilbert Cesbron).
- Las llaves del Reino (A.J. Cronin).
- Guerra y Paz (León Tolstoi).
- Tierra de promisión (André Maurois).
- Las inquietudes de Shanti Andía (Pío Baroja).
ialkitzen ari zaigun folklore berria, eta antziñako ipuin ta elezaharrak
jakingarriago ba'zaizkigu ere euskal-izanaren ezaugarri, ixtori berriok
etzaizkigu batere baztergarri euskal-sena gaurkotasunean ezagutu nai
ba'dugu.» (PPl, 51-52).
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- La vida como es (J.A. de Zunzunegui).
- Garoa (Domingo Agirre).
- Araibar zalduna (Eusebio Erkiaga).
- Peru Leartzako (Txillardegi).
Zerrenda hau deigarria iruditzen zait, bertan agertzen diren lanek bezainbeste,
aipatzen ez direnek zer komentatua ematen baitute. Edonola ere, idazlearen gustuen
berri ematen dute bertako idazlanek.
Eta, bestaldetik, zerrenda honen aurrean idazlearen datu biografiko bat eta Juan
San Martinek adierazitako iritzi bat burura datozkit:
Datu biografikoa Etxaidek berak aipatzen du Etxaide jauna liburuan. Inazio
Maria Etxaidek idatzitako artikulu baten berri ematen du, non idazlearen aitak liburutegi
batean zer-nolako liburuak egon behar diren azaltzen baitu. Yon Etxaidek horrela
itzultzen ditu aitaren hitzak euskaraz:
«Zuen bibliotekan etzazue eleberririk eduki. Eleberria bibliotekaren
itxusgarria da, txit apala izanagatik. Eztago eleberri onik, nahiz-ta egillea
izan; den-denak denbora galdu-azten dute, zentzu ona nahasterazten eta
gizonak erromantiku eta goiburuzale egiten.» (EJ, 306).
Cervantes-en nobelako pertsonaiak bezala, nobelen irakurleak errealitatearen
kontzientzia gal dezakeelako arbuiatzen zituen I.M. Etxaidek nobelak. Baten bat
edukitzea, baina, ez legoke txarto, baldin-eta nolabaiteko zentsura egiten bazaio:
«Zerbait edukitzekotan, hillezkor iritzitako eleder-egintzak eduki,
esaterako "Kijotea", "Eneasena", "Jainkozko Komedia" etab. Baiñan
tatxatu ezazue horietan itxurazko ez den guzia [...]» (EJ, 306).
"Tatxatu" hitzari, Yon Etxaidek orrialde barreneko oharra jartzen dio, datu
biografikoa jakitera emanez:
«Beztu, tintatu, hots, hitzak eta hitz-errenkak tintaz beztea zen gure
aitaren ohitura. Berebat egin ohi zuen irudiekin.» (EJ, 306; 141. oharra).
Honen kontrapuntu moduan, Euskaldunon Egunkaria-n agertutako erreportaje
batean Juan San Martinen hitz hauek irakur ditzakegu, Etxaideri literaturari buruzko
hitzaldiren bat ematea eskatzeko arrazoia azaltzen dutenak:
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«Literatura orokorrean eta euskal literatura oso ongi ezagutzen zituenez
[...]» (Iban 1998a).
Literatura "orokorrean" oso ondo ezagutzen zuen, Juan San Martinen iritziz.
Bi ohar hauek eskaintzen duten perspektiba eta markoa ahaztu gabe, buelta
gaitezen zerrenda horretan agertzen diren izenetara.
Etxaidek informazio batzuk gaineratzen ditu, zerrendan agertzen diren egile eta
nobelenen osagarri.
Lehenengoa, idazle euskaldunenak ez diren testuak gazteleraz irakurri dituela:
«[...] nobelagille guziak gazteleraren bitartez irakurri ditut eta onek
eskubidea asko murrizten dit egilleez egiazko iritzi bat emateko.» (XX
1962, 187).
Baina, aipatutakoa baino gehiago, beste oztopo bat suposatzen du horrek.
Etxaidek ezagut dezakeen literaturaren jatorria murriztu egiten da, Espainian 60ko
hamarkadarako atzerriko idazleen itzulpenak normalizatzen hasiak baziren ere, aurreko
urteetako inertzia jasan behar baitzuen argitarapen munduak.
Bi arrazoi ematen ditu Etxaidek liburu horiek hautatzeko:
«[...] errealismuaren eta ederraren eragitez ene biotzean zirrara aundi egin
didaten eleberri batzuen izenak aipatuko dizkitzutet.» (XX 1962, 187).
Errealismoa eta edertasuna dira nobelak hautatzeko irizpideak, hain zuzen ere,
errealismoa eta edertasuna, batez ere biak bat eginda, aurreko garai batzuk gogora
ekartzen dituzten elementuak direnean.8
Bukatzean ohar hau gaineratzen dio Etxaidek zerrendari:
«Esan dezadan soilki, aipatutako batzuen moral ustasuna ezin dudala
8

"Errealismoa" arazoz betetako kontzeptua iruditu zait beti, idazleek errealismoaz hitz
egiten dutenean, zertaz ari diren ulertzea zail gertatzen baitzait normalean. Izan ere,
Espainiako nobelaren historian 50eko hamarkadan errealismoa nagusi zelarik, Juan
García Hortelano-k hauxe esaten zuen:
«Me atreveré a enunciar [...] el principio genérico de que el realismo, que
no es una técnica, sino un contenido ideológico, resulta susceptible de
acomodación a casi todas las técnicas expresivas.» (Martínez Cachero-k
aipatua, 1985, 195).
García Hortelano-k aipatzen duen errealismo hau eta Etxaidek aipatzen duena, hitz
berbera erabili arren, ezin daitezke pareka.
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onetsi.» (XX 1962, 187).
Ez du ia komentariorik egiten nobela bakoitzari buruz. Kasu pare batean esaldi
bat baino ez dio eransten nobelaren izenburuari.
Aynd Rand-en Los que vivimos-i buruz:
«Errusia'ko biurraldiaz, Pasternak'en "Doctor Zhivago" Nobel saria baiño
aski obea ene ustez, eleberri bezala» (XX 1962, 187).
Zoé Oldenbourg-en nobelaz, bestaldetik, hauxe dio:
«Erdi-Garai'ko nobelarik ederrena nik irakurrien artean» (XX 1962, 187).
Honaino Etxaidek esandakoa, "orainaldiko" nobelari buruz, zer komentatua duen
erantzuna, Etxaideren literatur gustuez eta ezagutzen duen literaturaz informazioa
ematen baitu.
Atentzioa ematen duen lehenengo datua erantzun horren arabera "orainaldiko
nobela" kontzeptuak hartzen duen zentzu zabala da.
Nobelarik zaharrena, oker ez banago, Tolstoi-rena da 1869.erako bukatua;
zerrenda

horretako

berriena,

Erkiagaren

Araibar

zalduna

1962.ean

agertua,

elkarrizketaren urte berberean, beraz. Ia mende beteko epea hartzen du Etxaideren
erantzunak, Tolstoi-rena izan ezik beste guztiak XX. mendekoak badira ere.
Bestaldetik, lehen iradoki den moduan, agertzen diren izenak bezain
interesgarriak dira aipatu gabe gelditu direnak.
Azken hauen artean (hau da, aipatu ez dituen literatur lanen artean), gaur egun
XX. mendeko nobelaren gailurtzat hartu ohi diren izenak zeharo falta dira (Joyce,
Woolf, Kafka, eta abar), Etxaideren literatur gustuek eta, neurri txikiago batean,
itzulpenen argitarapenen egoerak eraginda.
Gazteleraz idazten dutenen artean, Euskal Herriarekin zerikusirik ez duten
idazleak ez dira aipatzen. Eta agertzen diren izenak ezin dira hartu gerra osteko
nobelaren eredutzat (Zunzunegui-ren nobela 1954.ean argitaratu bazen ere, G. de Nora-k
XX. mendeko nobela espainola aztertzen duen lanaren bigarren atalean sartzen du,
1927-1939. urte-epeko idazleen artean -G. de Nora 1979b, 329-370-).
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Falta dira, baita ere, XIX. mendeko nobela historikoaren ereduak eta adibideak,
agian, honelako idazlanak "orainaldiko nobela" kontzeptuaren barruan sartzerik ez
dagoelako. Beraz, zerrendan ez da Scott edota Manzoni (ezta, era apalago batean,
Dumas edo Sue ere) agertzen. Hauen artean, hutsunea deigarriagoa da, Euskal Herriko
idazleak ere aipatu gabe geratzen direnean, hauetako batzuek Etxaideren literaturan
berebiziko garrantzia izan bazuten ere: ez dira aipatzen Villoslada, Araquistain (dena
dela, ez dut uste Araquistain nobelagiletzat har daitekeenik), eta, batez ere, inolako
arazorik gabe "orainaldiko"tzat har bailezake, Campión. Zerrenda horretan falta diren
izenen artean, idazle nafarrarena iruditzen zait nabarmenena. Edonola ere, izen hauek,
hirurak, hurrengo elkarrizketa batean, 1984.ean Habe-n argitaratutakoan, agertuko dira,
geroxeago azalduko denez.

Zerrendari bere hutsuneen arabera begiratu beharrean, aipatzen dituen izenen
arabera aztertzen bada, bertan agertzen den izenik klasikoena, jasoena eta eredugarriena,
dudarik gabe, Tolstoi dela ikusiko da. Beste izen batzuen presentzia ere Errusiako idazle
horren argitan uler daiteke.
Tolstoi-ren nobelen artean Gerra eta Bakea9 hautatu du Etxaidek. Zentzu estu
batean nobela historikoa izan gabe,10 nobela horretan gertakari historiko batzuen isla
agertzen da.
Zaila da honelako liburu batez zerbait esatea topikoak adierazi gabe. Beraz,
esango direnak topikoak direla onartuta, Eduardo Mendozari hartutako topikoak direla
adierazi nahi dut, hau da, idazle katalanak duintasunez jantzitako topikoak.11
9

Uste dut nobela hau ez dela inoiz euskaratu. Dena dela, izenburua euskaraz ematea
erabaki dut.
10

Kontatzen diren gertaera historikoak idazlearen bizigaraitik oso hurbil daude, haren
aurrekoak badira ere, Tolstoi 1828.ean jaio baitzen.
Bestaldetik, irakurri dudan gaztelerazko argitarapenaren hitzaurregilea den Eduardo
Mendozak ez dela nobela historikoa adierazten du (Mendoza 1988, xix-xx).
11

Kontrakorik adierazi ezean, nobela honi buruzko guztia idazle honek egindako
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Nobelan hiru maila elkartzen dira:
- Alde batetik, alderdi historikoa dago nobela honetan, Napoleon-ek Errusian
1812.ean burututako kanpainak, kontatzen denaren markoa eta, neurri batean, beste
osagai guztiei batasuna ematen dien ardatza eskaintzen baitu.
- San Petersburgoko gizartearen ohiturak-eta jakinarazten dituen neurrian,
ohiturazko literaturatik ere badu zerbait testu honek.
- Hirugarren maila moduan, Rostov familiaren inguruko gorabeherak azaltzen
dira, gizarte eta historia-momentu zehatz horietan.
Eduardo Mendozak aipatzen dituen ezaugarrien artean, bi gogorarazi nahi ditut
bereziki hemen.
Lehenengoa, liburuak erakusten duen oreka berezia, ia-ia oharkabean inguru
batetik bestera pasatzeko trebezia miresgarrian gauzatua:
«Este equilibrio sutil, cuyo secreto escapa a todo análisis formal, permite
que la narración fluctúe continuamente, que pase de un salón a un campo
de batalla, de un diálogo a un plan de regeneración nacional, de una
reflexión filosófica a una carga de caballería, de una reunión del Alto
Estado Mayor francés al lecho de un moribundo, sin transiciones bruscas,
sin forzar el estilo y sin necesidades de explicación ni artificio.»
(Mendoza 1988, xiii).
Beste ezaugarria, oinarriak Flaubert-en literaturan dituen narratzaile baten
erabilera izango litzateke:
«Si es cierto que Guerra y paz debe mucho al relato de la batalla de
Waterloo con que empieza La cartuja de Parma de Stendhal, no es
menos cierto que Tolstói supo aplicar como nadie los postulados
literarios de Flaubert respecto del narrador impersonal e invisible.»
(Mendoza 1988, xiv).
Nobela irakurtzean narratzailea ez dagoela baitirudi, Mendozaren ustetan. Baina
honek ez du esan nahi idazleak nobelan bere iritziak emateari uko egiten dionik. Baina
egiten duenean, pertsonaiaren batean gauzatuta ikusi ohi da
narratzailearen ahotsean.
hitzaurrean aipatutako ideiak dira (Mendoza 1988).
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idazlea eta ez

Bestaldetik, Napoleon-ek 1812.ean Errusian burututako kanpaina honi zentzu
sinboliko erreakzionarioa eman omen zion Tolstoi-k:
«Para él Napoleón era la encarnación de todo lo moderno, de las ideas
nuevas provenientes de Europa, venidas a infectar y subvertir los valores
tradicionales rusos.» (Mendoza 1988, xix).
Eta Europatik etorritako ideia berri hauen aurrean Errusiako herriak altxatu eta
garaile ateratzea lortzen du, Errusiako gizarte tradizionalaren indarra erakutsiz.
Tolstoi-ren heriotzarekin, XX. mendearen hasieran gaudelarik (1910.ean hil
baitzen), XIX. mendeko nobela errealistaren eredurik nagusienetakoa desagertu egiten
da.

XX. mendean, mundu orekatu bat islatu nahi zuen errealismo mota hori polikipoliki bazterrean geratu eta, horren ordez, bestelako kontamoldeak erabiltzeari ekingo
diote idazleek.
Baina Etxaidek aipatzen dituen atzerriko beste idazleak Tolstoi-k gailurreraino
eraman zuen errealismo horren emaitza berankortzat har daitezke.
Garai batean zerrenda horretako zenbait izen oso ezagunak izan ziren, arrakasta
handiko idazleak, eta "best-seller" deitu ohi den fenomenotik hurbil zeuden.
Adibidez, hauxe irakur dezakegu Mártinez Cachero-ren La novela española
entre 1936 y 1980 izeneko idazlanean, Etxaidek aipatzen zituen zenbait idazleren
arrakastaz, 1950. urte inguruan:
«Se traduce profusamente buena parte de la obra de André Maurois, entre
los franceses (Climats, el título más favorecido); Pearl S. Buck [...], entre
los norteamericanos» (Martínez Cachero 1985, 85).
Eta anekdota moduan aipatzen du Ángel María Pascual-en iruzkin ironikoa:
honek dioenaren arabera, Espainiako Idazleen Elkarte bat sortuz gero, eta haren
zuzendaritzan etekin ekonomiko handieneko idazleak egongo balira, zuzendaria André
Maurois izango litzateke (Martínez Cachero 1985, 84).
Gaur egun, ordea, Van der Meersch, Maurois edota Cronin belaunaldi baten
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literatur oroimenean egon daitezke, baina gazteagokoen artean guztiz ezezagunak izaten
dira.
Noizean behin, haien nobelak agertzen dira argitarapen berrietan (adibidez, Zoé
Oldenbourg-en nobela, poltsikoko edizio berri batean auki dezakegu, azken urte hauetan
ikusi den nobela historikoaren berpiztearen ondorioz sortutako bilduma baita). Beste
batzuek, zinearen kariaz, literaturaren aldetik ez zituzten balioak eskuratu dituzte, eta
XX. mendeko mitoen artean kokaturik agertzen dira: Margaret Mitchell-en Lo que el
viento se llevó behin eta berriro argitaratzen bada ere, zinearen eraginez egiten da, eta
argumentu honetan parte hartzen duten pertsonaiek Clark Gable eta Vivien Leigh-en
aurpegiak edukiko dituzte, betiko.
Nobela hauen ezaugarriak direla-eta, gogora daitezke aspalditxoan Andrés
Amorós-ek esandako hitz batzuk, poltsikoko nobelaren bilduma batean (Plaza
bilduman) agertzen ziren nobela arrakastatsuenen sailkapena egiteko erabili zituenak.
Aipamen osoa ekartzen dut hona:
«Podemos clasificar en tres grupos a los autores que han conseguido una
mayor popularidad:
»a) Novelas muy sentimentales, amables, cercanas al género "rosa" o al
folletín, que parecen especialmente indicadas para el público femenino:
Bromfield, Du Maurier, Waltari, Cecil Roberts.
»b) Novelas que incorporan ciertas novedades contemporáneas
(psicología, libertad y soltura en la conducción del relato) a un esquema
novelesco esencialmente tradicional: Buck, Cronin, Maurois, Chesterton,
S. Zweig, Lajos Zilahy.
»c) Novelas aureoladas por el atractivo de un cierto escándalo, sea de la
clase que sea: Maugham, Papini, Van des Meersch, F. Sagan.» (Amorós
1979, 160-161).
Sailkapen moduan ematen duen arren, hau, egia esan, ez da sailkapena, multzoak
egiteko irizpide desberdinak erabili baititu; nobela berbera multzo batean baino
gehiagotan egon liteke, beraz.
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Urteak, bestaldetik, pasatu dira Amorós-ek hau idatzi zuenetik12 eta lehenengo
multzoa dela-eta aipatzen duen irakurlegoa ("público femenino", alegia) kontzeptu
eztabaidagarria da, estatistikan oinarritutako ikerketa soziologikoa egiten ez den
bitartean. Hau da, susmoa dela esan behar da, edota aurreiritzietan oinarritutako
baieztapena.
Edonola ere, hiru multzo horiek, perspektibarekin ikusita, horrelako nobelen
zenbait ezaugarri iradokitzen dituzte:
- Kontsumoko literaturatik13 hurbil daude batzuk.
- XIX. mendeko errealismo tradizionalean oinarritzen den kontamoldea
erabiltzen dute, noizean behin berrikuntzaren bat erabiltzen bada ere. XIX. mendeko
errealismoaren epigonoak dira, XX. mendean idatzita dauden nobela hauek.
- Haietako batzuek moralaren aldetik (askotan erlijiozko oinarriak dituen
moralaren aldetik) dilemaren bat aurkezten dute. Batzuk "nobela katolikoaren" barruan
ere kokatu izan dira.
Gazteleraz Lo que el viento se llevó izenarekin ezagutzen dugun nobela,
adibidez, Tolstoi-ren nobelan agertzen den planteamendu berbera jarraituz egindako
liburua dela dirudi askotan, bai narrazio tekniken aldetik (XIX. mendeko nobela
errealistaren zordun den hirugarren pertsonako narratzailea erabili du), bai
argumentuaren aldetik, gizarte oso egituratu batean gerrak suposatzen duen oreka
apurketa azaltzean. Mitchell-en nobelan ironia (eta zinismo-punttua ere bai) agertzen da
noizean behin; azken finean, gerran galtzaile gertatutakoen ikuspuntua eskaintzen du.14
12

Introducción a la novela contemporánea liburuaren 1979.eko argitarapen hau
bosgarrena da.
13

Badakit kontsumoko literatura kontzeptu labainkorra dela, zehaztugabea da-eta.
Bestelako bereizketarik gabe, bestetan "best-seller" izendatzen denaz ari naiz hemen.
Hau da, funtsean literaturaren salgarritasunari begira plazaratzen den literatur
produkzioa.
14

Baina antzekotasunak antzekotasun, eta Mitchell-en nobela Tolstoi-ren epigonotzat
har daitekeen arren, benetako parekotasuna zinean aurkitu dute, Clark Gable eta Vivien
Leigh, batetik, eta Audrey Hepburn eta Henry Fonda, bestetik, bi nobelak maila berean
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Oinarri erlijiosozko kezka moralak aurkezten dituzten nobelen adibidetzat
Cronin-en Las llaves del Reino jar daiteke, non apaiz batek momentu batean bere
printzipioen kontra jokatu behar baitu gerra egoera batean bere eliztarrak salbatuko
baditu.
Etxaideren zerrendako beste nobelaren bat nobela historikoaren alorrean sar
daiteke. Horixe gertatzen da Zoé Oldenbourg-en idazlanarekin. Erdi Aroan eta Frantzian
kokaturik daude La piedra angular-eko gertaerak,15 XIII. mendean, Palestinarako
peregrinazioen eta gurutzatuen garaian. Eta bortizkeria eta kontrasteak nagusi diren
gizarte horretan, Erdi Aroaz hitz egitean azaldu ohi diren urte ilunen adibidetzat har
daitekeen mundu horretan, erlijio kristaua gizarte nahasi eta mosaiko itxurako horretan
orden pixka jartzen duen osagai nagusia da. 1999.eko argitarapenaren kontrazalean
esaten denez:
«Hombres y mujeres que luchan por salvar su alma y evitar ser víctimas
de sus pasiones en una época sostenida por la fe.» (Oldenbourg 1999,
kontrazalean).
Fémina Saria irabazi zuen, teologia ikasketak eta historiaren alorrean ere
jakintza handiak omen zituen idazle honek16 La piedra angular-ekin: datu honek
nobelak bere garaian izan zezakeen garrantziaren ideia ematen du.
Etxaidek, bestaldetik, beti pentsatu izan du nobela hau oso ona zela, zeren
elkarrizketa hau egin eta handik hogeita bost urtera, 1987.ean Eguna aldizkarian
agertzen den beste elkarrizketa horretan, Zoé Oldenbourg-en nobela Gorrotoa lege-rekin
jartzen dituzten osagai bakarrak baitira.
15

Gogoratu lehen aipatutako Etxaideren hitzak:
«Erdi-Garai'ko nobelarik ederrena nik irakurrien artean» (XX 1962, 187).

16

1999.eko argitarapenean agertzen den biografia laburrean esaten denaren arabera:
«Gran experta en la época de las cruzadas, es autora de un estudio
histórico fundamental que abarca de la primera a la tercera cruzada.»
(Oldenbourg 1999, 2).
Idazlea 1916.ean jaio zen Errusian. 1925. urte inguruan bere familia Frantziara joan
zen. La piedra angular frantsesez idatzi zuen.
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konparatzerakoan (Etxarri 1999, 26) idazle franko-errusoaren nobela "lehendabiziko
mailako obra bikaina" dela esaten baitu eta bere obra (Gorrotoa lege) "Zoé Oldenbourgen obraren aldean enanu bat da".
Edonola ere, Zoé Oldenbourg-en nobela Euskal Herrian nahiko ezaguna izan
behar zen gazteleraz lehenengo aldiz argitaratu zenetik,17 Gotzon Garatek hori
adierazten duen aipamena egiten baitu:
«Zoé Oldenbourg ere ezagun da Euskalerrian.» (Garate 1985, 19).
Etxaidek agertutako nobelen zerrendan atzerriko idazleen agerpenak iradokitzen
duena laburbilduz, beraz, esan daiteke, bere gustuko nobelek XIX. mendeko
errealismoaren herederoak direla; haietan askotan erlijioa eta fedea, edota kezka
moralak, osagai garrantzitsuak izaten direla; eta aipatzen dituen nobela historikoak ere
ildo beretik doazela, XIX. mende hasierako eredu erromantikoetatik urrun.

Zerrenda horretan agertzen diren beste izen batzuekin jarraituta, gazteleraz
idazten duten bi nobelagile ere agertzen dira, Baroja eta Zunzunegui, biak Euskal
Herriari lotutako idazleak. Eta azpimarratzen dut Euskal Herriarekiko lotura hau, izen
horiek aipatzeko arrazoia horixe dela iruditzen baitzait, atzerriko idazleen nobelak
gazteleraz irakurri dituela aitortuta, ez baitu Espainiako beste nobelagilerik aipatzen.
Ez dago inolako dudarik Pío Baroja-ren Las inquietudes de Shanti Andía asko
gustatzen zitzaion nobela zela; halaxe adierazi zuen behin baino gehiagotan eta nobela
hori euskaratzeak ere horren frogak ematen ditu.
Barojaren nobela hau "Itsasoa" izeneko saileko nobela bat da, beste idazlan
hauekin batera:18
17

Frantsesezko jatorrizkoa 1953.ekoa da; gaztelerazko argitarapena, bi urte
geroagokoa, 1955.ekoa, erabilitako argitarapenean agertzen diren datuen arabera.
18

Datu guztiak G. de Nora-ren La novela española contemporánea I (1898-1927)
liburuan (Nora 1979a, 180 eta h.) agertzen denaren arabera emanda daude, kontrakorik
adierazi ezean.
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- El laberinto de sirenas (1923).
- Los pilotos de altura (1929).
- La estrella del capitán Chimista (1930).
Etxaidek aipatutako nobela, sail honetako lehenengoa da eta, hoberena ere bai:
«La inquietudes de Shanti Andía (1911) es la primera y la mejor de las
novelas del grupo, al menos en cuanto anticipa, con vivacidad de
captación y plenitud expresivas no superadas después, los mismos
elementos típicos (casi, bajo otros nombres, los mismos personajes
sometidos a pruebas diversas) de las novelas siguientes.» (G. de Nora
1979a, 181).
Nobela hau abentura nobela dela esan daiteke. Ekintzara emandako pertsonaiek
nobela genero honetan bere garapenerako marko egokiena aurki dezakete:
«[...] la novela de aventuras ofrece el clima propicio para la plena
realización del tipo humano plenamente "activo", entregado a la
trepidación de los acontecimientos [...]» (G. De Nora 1979a, 180).
Pertsonaia hauen artean bi nabarmentzen dira. Alde batetik Shanti bera, euskal
marinelaren eredutzat har daitekeena, edota G. de Nora-ren hitzetan, "vigoroso y
equilibrado prototipo de marinero vasco" (G. de Nora 1979a, 182). Eta, bestaldetik, Juan
de Aguirre, Shantik bere gaztaroko abenturak gogoratzean agertzen den osaba,
gorabeheraz beteriko eta ia-ia sinestezinak diren abenturen protagonista liluragarria.
Eta pertsonaiekin eta abenturekin batera, itsasoaren presentziak ere nobelaren
ibilbidea markatzen du:
«[...] la presencia a un tiempo incitante y abrumadora del mar, marca un
inagotable y permanente ejemplo de obstinación y energía.» (G. de Nora
1979a, 182).
Osagai guzti hauek tonu malenkoniatsua uzten dute nobelan, nihilismoaren
mugan aurkitzen den tonu malenkoniatsua.
Zergatik gustatzen zitzaion nobela hau Etxaideri? Erratzeko beldur handirik gabe
esan daiteke, gazteleraz egon arren euskal nobela bat zelako, euskaldun tipiko batzuen
bizitza eta abentura liluragarriak erakusten baitzituen.
Hurrengo nobela hautatzeko arrazoiak, ordea, ilunagoak iruditzen zaizkit,
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gazteleraz idatzitako nobelen artean Zunzunegui-ren La vida como es hautatu baitu.19
Nobela honetan Madrileko gaizkile batzuen bizitza kontatzen da, 31ko
Errepublika aldarrikatu aurreko urteetan. Aipatu den moduan, 1954.ean argitaratu zen,
Espainian errealismo soziala nagusi zen hamarkadan, beraz. Nobela hau, bestaldetik,
Bilbon jaiotako idazlearen heldutasuneko nobelen artean kokatu ohi da, dirudienez, gai
honetaz iritzi desberdinak azaldu diren arren.
Nora-k hiru ezaugarri orokor aipatzen ditu idazlearen garapen momentu
horretako nobeletarako (Nora 1979b, 354-355):
- Hizkera soilagoa erabiltzen du idazleak, estiloaren aldetik hainbeste
nabarmendu gabe.
- Zunzunegui-ren teknika narratiboa "naturalismoaren" eta nobela "klasikoaren"
erdibidean kokatzen da.
- Nobeletan kontatzen diren gertakarien markoa (garaia eta gizarte giroa)
zehatzak izaten dira.
Etxaidek aipatutako nobela honi buruz hitz hauek erabiltzen ditu Nora-k, hura
aurkezterakoan:
«Esta misma técnica, más naturalista que realista; de observación
exterior, de modelación de los personajes por rasgos más típicos que
personales; y del ambiente, más por acumulación que por condensación
estética de unas vivencias inmediatas, caracteriza La vida como es [...]»
(Nora 1979b, 362).
Naturalismoarekin identifikatzen den kanpoko behaketa objektibo hau, ordea, ez
da erabatekoa, askotan "prozedura klasikoek" beren aztarnak uzten baitituzte.
Nora-k, beraz, Zunzunegui-ren nobela hauek direla-eta, honelako kontrajarpena
azaltzen du: alde batetik, objektibismoa eta naturalismoa (Zola) eta, bestaldetik, nobela
klasikoa eta errealismoa (Tolstoi). Zunzunegui-ren nobelagintza lehenengo eredutik
19

Baroja-ren nobelarekin bezala, datuak G. de Nora-ren ikerketan agertzen denaren
arabera emanda daude, kontrakorik adierazi ezean. Kasu honetan bigarren liburuan
agertzen dira datuok: La novela española contemporánea II (1927-1939) (Nora 1979b,
353 eta h.).
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hurbilago badago ere, ezin da osoki bigarrenetik aldendu:
«Pero la técnica objetivadora de Zunzunegui no es "pura" ni rigurosa,
sino vacilante, con nostalgia, por así decir de procedimientos clásicos; en
consecuencia, la aparición de una serie de personajes-puente,
intermediarios entre el mundo mental y moral del escritor y el de la gente
del hampa, era práctica inevitable [...]» (Nora 1979b, 363).20
Edonola ere, Nora-k ohiturazko literaturaren mundutik hurbil ikusten du
batzuetan nobela hau, ohiturazko hitza gakotxoen artean erabiltzen badu ere. Izan ere,
horrelako teknika erabili arren, gaizkileen mundua liburuetatik eta ez errealitatetik
hartua iruditzen zaio ikertzaileari (Nora 1979b, 364-365).

Euskaraz idatzitakoen artean, Etxaidek aipatzen dituen bi nobela bere garaikoak
dira: Txillardegiren Peru Leartza’ko 1960.ean argitaratu zen; Erkiagaren Araibar
zalduna, 1962.ean.
Txillardegiren nobela hori dela-eta, badirudi euskal literaturaz aritzen diren
ikerketa-lan orokorretan antzeko ideiak plazaratzen direla. Nobela horretaz gehienek bi
ezaugarriok nabarmentzen dituzte: alde batetik, nobelan islatzen den existentzialismoa
aipatzen da; baina, bestetik, nobela honek narratibaren ikuspuntutik idazlearen
ibilbidean atzera pauso bat suposatu duela ere azaltzen da.
Adibidez, Ibon Sarasolak hauxe dio nobela honetaz:
«[...] en la misma línea que la anterior [= Leturia’ren egunkari ezkutua]
pero sin tanta consistencia literaria, con todas las limitaciones que
comportan unos personajes excesivamente instrumentalizados por la
tesis.» (Sarasola 1976, 166).
Jon Juaristik:
«[...] vuelve de nuevo sobre la problemática del existencialismo;
protagonista es una suerte de Roquentin angustiado por la ausencia
sentido y el absurdo de la vida. Los defectos señalados a propósito
Leturiaren egunkari ezkutua aparecen aquí exagerados hasta
caricatura.» (Juaristi 1987b, 115).
20

el
de
de
la

Gogora bedi lehen Eduardo Mendoza-k Tolstoi-ri buruz esandakoa: Tolstoi-ren
presentzia pertsonaia batzuen bidez gauzatzen zen nobelan.
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Jon Kortazarrek:
«Peru Leartzako (1960) eleberrian existentzialismoa ageri zaigu [...].
Peru Leartzako eleberri zapuztua dugu beharbada. Egitura-arazoak nahiz
gaiaren koherentziari dagozkionak izan daitezke kritikarako gai
nagusiak.» (Kortazar 2000, 144).
Eta Mari Jose Olaziregik:
«[...] atzerakada poetikoa izan zelakoan gaude, maila ideologikoa are
gehiago nabarmentzen baita egilea eleberri honetan. Peru da eleberriaren
protagonista-narratzailea, eta larri kezkatuta bizi da denboraren iragate
geldiezinagatik.» (Olaziregi 2002, 79).
Guztiok, beraz, aldez edo moldez, bat datoz nobela honetaz.
Bestaldetik, Yon Etxaidek elkarrizketan moralaren hustasunaz egiten duen
aipamena nobela honen izenburua esan orduko agertzen delarik, aipamen hori bereziki
nobela honi dagokiola pentsatzeko bidea eskaintzen du, Etxaidek zehaztu gabe utzi
arren.
Ezin dira bazterrean utzi Txillardegiren nobelaren izenburuak gogora ekartzen
dituen oihartzunak: izan ere, izenburu horrek ezinbestean gogorarazten du Etxaideren
saiakera biografikoa (Hamasei seme Euskalerriko), eta Txillardegik berak aitortzen
duenez, izenburu hura Yon Etxaideren eraginari zor dio (Txillardegi 1998).
Txillardegiren nobelaz adostasuna ia erabatekoa bada, Araibar zalduna-z egiten
diren aipamenek zertzelada eta xehetasun desberdinak eskaintzen dituzte, elkar osagarri.
Ibon Sarasolak hiri-giroko nobela dela azpimarratzen duen bitartean (Sarasola
1976, 158), Jon Kortazarrek nobela horretan landa eta hiriaren arteko kontrajarpena
agertzen dela adierazten du (Kortazar 2000, 137). M.J. Olaziregik, bestaldetik, Eusebio
Erkiagak 1958.etik 1962.era bitarteko urteetan argitaratutako nobelak definitzean,
ohiturazko literatura eta nobela existentzialistaren arteko lotura azpimarratzen du
(Erkiagarena "ohiturazko lanaren kutsuko narratiba existentziala" dela dio -Olaziregi
2002, 77-).
Garoa, Yon Etxaideren hitzetan agertzen den beste euskal nobela, nik hirugarren
lekurako utzi dudana, komentatzeko askoz toki gehiago behar da, euskal literaturan utzi
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duen eragina ez ezik, Etxaiderengan sortu zuen lilura ere azpimarragarria baita, halako
eran, non Etxaidek ere nobela horri buruzko saiakera labur bat idatzi baitzuen.
Etxaidek berak askotan ematen du Agirreren nobelak sortu zion lilura honen
berri. Orain arte esandakoaz gain, beste aipamen hauek ere gogora daitezke, atal honetan
aztertzen ari naizen elkarrizketetatik hartuak:
- Zeruko Argia-ri emandako elkarrizketan, hamabost urte inguru zituela
irakurtzen zituen liburuak gogoratzean hauxe dio Etxaidek:
«Gogoratzen naiz zarrastarik handiena "Garoa"k egin zidala. Liluratu
ninduen. Irakurtzen bukatu eta berriz hasten nintzen. Horrela hiruzpalau
aldiz.» (Garmendia 1979).
- Habe-ri emandako elkarrizketan, aipamen luzeagoa agertzen da. Honetan
Etxaidek lilura ez ezik, eragin zuzena ere aipatzen du:
«Baina garai hartan zarrastarik eta eraginik haundiena egin zidan
elaberria Domiku Agirreren "Garoa" izan zen. Izugarri gustatu zitzaidan
eta zenbait aldiz irakurri nuen. Berehala maisutzat hartu nuen eta
geroztik nire bizitza guztian haren estiloari jarraitzen saiatu naiz, nahiz
eta gaiaren aldetik nireak harenak baino gordinagoak izan.» (XX 1984,
10).
Baina Txomin Agirreren literatura osoak eragina izan du Etxaideren literaturan,
eta ez bakarrik estiloan. Etxaideren literatur lanetako gertakarien markoek ere, neurri
batean behintzat, Txomin Agirreri zerbait zor diote, paralelismoa markatzean idazleak
azpimarratzen duen bezala:
«Nik ere, Txomin Agirrek bezala, nekazari giroko nobela bat egin dut.
Hark "Garoa" eta nik "Joanak Joan". Itsas giroko beste bat: hark
"Kresala" eta nik "Markes baten alaba". Eta Erdi Aroko elaberri bat
egiten hil zen: "Ni ta ni". Nik berehalaxe pentsatu nuen nobela honen
hutsunea bete egin behar zela eta orduan ekin nion "Gorrotoa lege"
elaberri historikoari.» (XX 1984, 10).
Paralelismoa harantzago eraman daiteke, eta Auñemendiko Lorea eta Eneko
Agerroa-ren artean ere antzekotasunak daudela ikus daiteke, kasu honetan, eragin
zuzena ote dagoen dudazkoa izan daitekeen arren.
- Eguna-n agertutako elkarrizketan ere, nobela hori aipatzen du, Zeruko Argia-n
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agertu den erreferentzia indartuz:
«[...] uste dut urtebeteko epean hiru aldiz irakurri nuela Garoa» (Etxarri
1999, 16).
Ez da leku hau Agirreren nobelaz esan direnak gogoratzeko tokia, honen
literaturak, gure artean ohikoa denaren iruntzietara, bibliografia ugari sortu baitu.21 Yon
Etxaideren literatura, beraz, Agirrek sortutako kanonaren jarraitzaile moduan agertzen
da, funtsean mundu ikuskera bera aurkezten baitu, pertsonaien grinak azaltzerakoan
berritzailea bada ere.
Aurreko atalean aipatu dut, Lasagabasterren lanean (Lasagabaster 1981, 359 eta
h.) oinarrituta, Garoa-ren gainean euskal literaturan eraikitzen den ohiturazko
literaturaren eredua, non baserria euskaltasunaren berezko tokia baita, euskara eta
fedearen gordailua den aldetik.
Hemen Txomin Agirreren nobelaz hitz egiteko beste erreferentzia bibliografiko
bat aipatuko dut, erreferentzia horren bidez Agirre eta Etxaideren arteko zubia eraikitzen
baita; hemen Etxaidek berak 1951.ean argitaratutako artikulu batez arituko naiz, non
Donostiako idazleak Garoa eleberriaz hitz egiten baitu: "Caroa [sic] eleberria", EuzkoGogoa-n argitaratua, Etxaidek 1948.ean emandako hitzaldi baterako erabili zuen testua
agertzen duena. Idazlan honek Etxaidek nola ulertu zuen Garoa jakiteko aukera
paregabea eskaintzen digu.
Lehenengo eta behin, euskaldunek beren hizkuntzarekiko erakusten duten
zabarkeria salatzen hasten da artikulu hau:
«Gure Erria, ludiko zarrenetakoa izanik, nagia ta ajolakabea izan da bere
izkuntza lantzen.» (Etxaide 1951d, 10).
Honetan Euskal Herriak inguruko herriek ez bezala jokatu du:
«Auzo erriak, beren izkuntzaren edermiñak ez-ezik, erri baten bizi ta
21

Lan orokorren artean hauexek aipa daitezke, urtearen arabera ordenatuak: Sarasola
1976, 86 eta 146; Juaristi 1987b, 92-93; Kortazar 2000, 46-47; Olaziregi 2002, 57-58.
Monografikoen artean, bi hauek ikus daitezke: Toledo 1989; Gracía Trujillo 1993.
Jakina, Lasagabasterren lana eta Mitxelenaren aipamenak ahaztu gabe.
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osasunarentzat mintzairak duen garrantzia astinduta lanari ekin zioten.»
(Etxaide 1951d, 10).
Euskaldunen hizkuntzarekiko zabarkeria ez ezik, karlistek Txomin Agirreren
izena erabiliz erakutsi duten maltzurkeria ere salatzen du Etxaidek orrialde horietan.
Gaiari helduta, Etxaidek ez du inolako dudarik agertzen Agirreren nobelaren
balioak adierazteko orduan:
«"Garoa", osoki jota, nun-naiko literaturetan agertu dan eleberririk
bikaiñenakin berdindu litekela bai-derizkiot.» (Etxaide 1951d, 11).
Honela azaltzen du Garoa-k irakurleari eskaintzen diona:
«Gure baserritarren nortasuna ta bizilegea agertzen digun liburua.»
(Etxaide 1951d, 11).
Eta bere ustez gutxitan lortu da euskal baserritarren bizimodu eta izaera horiek
hain era bikainean islatzea:
«Eztut uste, Orixe izan ezik, iñor jabetu zaigunik Agirre bezain ongi gure
baserritarren psikolojiaz.» (Etxaide 1951d, 11).
Txomin

Agirreren

nobelak

erakusten

dituen

balio

handienetako

bat

elkarrizketetan ikusten du Etxaidek:
«Zein iaioki margozten digun, alkarrizketetan batez-ere, baserritarrari ain
bereizgarri zaion izakera [...]» (Etxaide 1951d, 11).
Eta jarraian, Etxaidek Txomin Agirreren nobelan agertzen diren pertsonaiak
aipatzen ditu, banaketa belaunaldiz belaunaldi eginez.
Beraz, Joanes eta Ana-Joxeparekin hasten da.
Joanes "onbide, zintzotasun eta langilletasunaren eredu" (Etxaide 1951d, 12) da,
baina pertsonaia hau osatzerakoan Agirrek bere pentsamendua eta ideiak adierazteko
erabili duen aldetik, baserritarrei inola ere ez dagokien gehiegizko jakinduriarekin jantzi
du. Bestaldetik, pertsona bezala eduki litzakeen akats guztiak isildu ditu idazleak. AnaJoxepak, hainbeste idealizatu ez duenez, Yon Etxaideren ustez indar gehiago du, era
bikain batean aurkeztuta baitago etxeko andrearen eredutzat har daitekeen emakume
hau:
«Ana-Joxepa ezin obetu liteken tankeran margoztu zigun.» (Etxaide
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1951d, 12).
Hurrengo belaunaldiko pertsonaiak Euskal Herriko hiru alderdiren sinbolo edota
adibidetzat hartzen ditu Etxaidek:
«Joanes eta Ana-Joxepa'k iru seme izan zituzten: Joxe-Ramon zarrena,
Iñazio Mari bigarrena eta Juan Andres gaztiena. Ta ona, Agirre jaunak
iru seme oekin Euskalerri'ko iru giza-nortasun berexi iaioki mugarritu.»
(Etxaide 1951d, 14).
Hona hiru alderdi horiek ("giza-nortasun", Etxaideren hitzetan): Joxe-Ramon
baserriarekin jarraitzen duen pertsonaia da, hau da, familiako tradizioari jarraitzen dion
baserritarra; Iñazio-Mari jokoaren bideetatik abiatzen da;22 hirugarrenak, JuanAndresek, dirua besterik ez buruan eta Euskal Herritik alde egiten du aberastasun bila.
Beraz, baserritarra, jokalaria eta diru bila kanpora doana dira Euskal Herrian
hainbestetan aurki daitezkeen hiru gizatalde tipiko horiek.
Hirugarren belaunaldiko pertsonaiekin nobela "bere gaiaren mamiari, ipuiaren
ariari atxikitzen zaio" (Etxaide 1951d, 16). Aurreko guztiak Euskal Herriko ohiturak eta
bizimoduak erakusten zituenez, Euskal Herriko alderdi tipikoa eta ohiturazkoa jakitera
ematen zuen. Hirugarren belaunaldiko pertsonaia hauekin, nobelaren trama agertzen da,
maitasunezko istorio bat kontatzean.
Hortaz, honela ikusten du Etxaidek Agirreren nobela: bikaina, baserritarren
bizimodua azaltzerakoan, batez ere elkarrizketen erabileragatik; baina, Joanes
agertzerakoan idealizatuegia, Agirrek bere ideiak horren bidez islatu nahi baitzituen;
batetik, tipikoa, ohiturak eta bizimoduak aurkezterakoan, baina, bestetik, biloben
bizitzetan gauzatu nahi duen amodiozko istorio ezinezko bat ere kontatu nahi du,
Etxaidek Romeo eta Julietaren istorioarekin nolabait parekatzen duena, baina moralaren
aldetik egokiagoa (Etxaide 1951d, 16).
22

Jokoaz hitz egitean hauxe dio Etxaidek:
«Gaurko Euskalerri zorikabea gaitz auek menderaturik daukagu. Amabi
urte auetan añako edanerako ta jokorako joerik ezta sekula ezagutu gure
Euskalerria'n.» (Etxaide 1951d, 14-15).
Kalkulu sinple bat eginda, gaitz hauen jatorria ere 36ko gerran ikusten duela esan
daiteke.
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3. Zaharrak, modernoak eta hizkuntzaren batasuna.
Elkarrizketa honetaz aipatuko dudan hirugarren galdera hauxe zen:
«Zer derizkiozu euskal idazleez? Gaurkoez eta atzokoez?» (XX 1962,
187).
Etxaideren erantzunean idazle zaharren eta modernoen arteko polemika
klasikoa23 berritua ikusten da, baina euskararen arlora mugatua, askotan gertatzen den
bezala, itxuraz literaturari legozkiokeen polemikak hizkuntzaren arloan baizik ez baitira
aipatzen.
Honelako polemiketan egin ohi den bezala, idazle zaharren goraipamena egiten
du Yon Etxaidek, askotan axolagabe xamarrak iruditzen bazaizkio ere. Hizkuntza
zuhaitza bezala irudikatuta, idazle zaharrak enborretik hurbilago zeuden eta beraien
arteko desberdintasunak txikiagoak izanik, errazago ulertzen zioten elkarri.
Eta euskal literaturan idazle zaharren jatorria zein den kontuan hartuta, ez da
harrigarria euskal idazle eredugarrien artean ekialdekoak edota ipar-ekialdekoak jartzen
baditu, Juan San Martinek bi momentu desberdinetan gogora ekartzen duenez:
«Gure literatura ongi ezagutzeko, Ekialdera begiratu behar dela esaten
zidan beti.» (Ibanek aipatua, 1998a).
Eta:
«Beti esaten zidan: gure literatura ongi ezagutzeko, iparrekialdera
begiratu beharra dagoela, han hemen baino lehenagotik idazle asko eta
oso onak izan zirelako.» (San Martin 1999, 50).
Idazle modernoek, ordea, tradizio horrekin apurtzean, sakabanatze handiagoa
sortu dute.

23

Klasikoa diot garai eta kultura desberdinetan eta itxura desberdinen azpian agertu
izan direlako honelako polemikak. Adibidez, Jonathan Swift-ek, XVII. mendearen
amaiera aldera (1697.ean), polemika horri buruzko satira bat idatzi zuen, gaztelerazko
itzulpenean izenburu luze bezain ironiko hau duena: Un completo y verídico relato de la
batalla librada el viernes pasado entre los libros antiguos y modernos en la biblioteca
de Saint James.
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Idazle modernoen izenik ez du aipatzen, baina esaten duenaren arabera, XX.
mendearen lehenengo erdikoak dira, hau da, Aranaren jarraitzaileen eragina jaso eta
jasan dutenak.
Euskal literaturaren betiko tradizioa alde batera uzteak idazleen arteko liskarrak
besterik ez ditu sortu:
«Euskal-idazleak gure aldiko Oñaztar eta Ganboar24 biurtu zaizkigu,
ardura aundi gabeko auziagatik borroka itsuan.» (XX 1962, 187).
Baina Etxaidek pentsatzen du elkarrizketa egin zioten garaian sakabanatze
prozesua gelditu dela, eta hizkuntzaren batasunerako joera geldiezina iruditzen zaio:
«Ene iritziz, ordea, euskal-idazleen arteko bereizte-gaillurra
menderaturik daukagu eta oraindik astiro-astiro, baiñan, luzaro gabe
-izkuntza baten denboraz ari naiz eta ez giza-bizitzarekin neurtzen
dugunaz- abailla aundian, berdintasun aundi batera iritxiko gera [...]»
(XX 1962, 188).
Prozesua geldiezina iruditzen bazaio ere, astirotsua izango da, hizkuntzen
aldaketek denbora behar baitute.
Batasunera eramango duen prozesu honetan bi euskalari aipatzen ditu: Mitxelena
eta Villasante:
«[...] Auñamendi'z beheko euskaldunak beñepein, Mitxelena eta
Villasante jaunak mugarritutako bide bakarrean alkartzen asiak gaituzu.»
(XX 1962, 188).
Bide horretatik jarraitzea da hizkuntza salba dezakeen bakarra.
Honaino Etxaideren erantzuna.
Aurreko atalean Yon Etxaideren idazlanak aipatzean agertu da behin baino
gehiagotan hizkuntzaren batasunaren gaia. Pernando Plaentxiatarra-n Etxaidek
gipuzkera osotua erabiltzen zuela esaten zuten, eta Zeletak hango hizkuntza eta gero
Hamasei seme Euskalerriko-n erabiltzen zena, lapurteratik (eta bizkaieratik) zerbait
duen gipuzkera moduan definitzen zuen. Lafittek, bestaldetik, Etxahunen bertsoen
24

Konparazio hau lehen ere agertu zaigu, Juan San Martinen eta Zeletaren arteko ikamika azaltzean.
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gipuzkerazko bertsioan erabiltzen zen hizkuntza gipuzkera osotua edota euskara batua
zela adierazten zuen (bien artean desberdintzerik ez balego bezala). Domiku Garat-en
itzulpenaren lehenengo bertsioan, lapurteraz kutsatutako gipuzkera erabili omen zuen,
gutxi gorabehera, euskara batua, Etxaideren hitzetan. Honek guztiak erakusten digu,
bestelako aipamenez gainera, Etxaidek hizkuntzaren batasuna helburutzat zuela, gai
teoriko moduan ez ezik, hizkuntz praktikan ere bai. Kontua da, batzuetan berak
hautatutako bidea, ez zetorrela guztiz bat batasunaren bultzatzaile ezagunenek erabiltzen
zutenarekin. Bere gisa ibiltzen zen askotan. Horregatik A. Urretabizkaiak 70eko
hamarkadaren hasieran Etxaideren literatura (Gorrotoa lege zehazki) irakurtzerakoan,
Etxaideren hizkuntza garaiko euskara batutik urrun ikusten du (Iban 1998b).
Azurmendik, ordea, Etxaidek "euskara oso propio bat eta berri bat asmatzeko ausardia"
izan zuela adierazten du (Iban 1998b). Etxaiderena ez zen, agian, batzuek nahi luketen
bezain euskara "batua", bai ordea "osoa".
Honek guztiak ematen du Etxaidek hizkuntza batuaren gaia nola ikusten zuen
jakiteko aukera. Euskaltzaindiak25 erabakitakoa onartzen zuen, baina erabaki ez zituen
gauzen artean bere gisa zebilen, tradizioa eta erdizaletasuna irizpide zituelarik.
Horregatik badirudi batzuetan batasunaren gaian besteen atzetik zebilela.
Orain arte azaldutakoaz gain, beste zenbait tokitan ere aipatzen du Etxaidek
hizkuntzaren batasunaren beharra eta gai honen aurrean nola jokatu behar duten
idazleek. Gaiaren kronologia eginez, mugarri hauek aurki ditzakegu:26
- 1957: Pernando Plaentxiatarra idazten du. Liburu hau dela-eta, Zeletarekiko

25

Euskaltzaindia dela-eta, esan behar da Etxaideri bi aldiz proposatu ziotela
euskaltzaina izatea: 1962.ean, I.M. Etxaide hil zelarik; eta 1964.ean Altuberen hutsunea
betetzeko Juan San Martini esan ziotenean, honek Etxaide proposatu zuen. Bietan ezetz
esan zuen Yon Etxaidek (Juan San Martinek kontatzen duenaren arabera, 1999, 54).
Euskararen berripapera-n Etxaideren hilberria ematerakoan, beste izendapen batzuen
artean, 1956.ean euskaltzain urgazlea eta 1991.ean ohorezko euskaltzaina izendatu
zutela gogorarazten da (XX 1998a).
26

Dagoeneko azaldu direnak gainetik aipatu baino ez ditut egiten orain.
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polemika sortzen da. Gipuzkera osotua erabiltzen du testu hartan.
- 1959: "Euskal-ortografiaren batasunaren alde" izeneko artikulua agertzen du
Egan-en. Batasuna lortzeko idazleek bi jarrera eduki behar dituztela adierazten du:
apaltasuna eta mendetasuna, besteen iritziak onartzeko, batez ere iritzi horiek
Euskaltzaindikoek adierazten dituztenean. Txarto idazten diren hitz batzuen adibideak
eman ondoren hauxe gaineratzen du:
«[Euskal idazleei eskatzen diegu] ankaz gora idatzi azi dituzten euskalitz ederrok betiko tradiziñoari jarraituz idatzi ditzatela.» (Etxaide 1959e,
74).
Betiko tradizioa izango litzateke irizpide nagusia idazterakoan. Bigarren
irizpidea, Hizkuntzaren Akademiak dioena onartzea:
«Munduko errialde ta izkuntza guzietan idazleak beren Akademia'ren
esanetara makurtu oi dira. Ondikotz! mundu guzian Euskalerria'n ezik!
Euskalerria'n euskaldun bakoitza akademiku ta maixu da ta ez du iñoren
leziorik ametitzen.» (Etxaide 1959e, 74).
- 1960: Aurreko atalean aipatu den "Itxaso laño dago...-ren zuzenbidea"
argitaratzen du. Esandakoaz gain, aipamen hau argigarria da oso:
«Erabakiok artzeko eskubide bakarra ene ustez Euskaltzaindiak dauka»
(Etxaide 1960b, 74).
- 1962: Atal honetan komentatzen ari naizen elkarrizketa.
- 1968: "Batasunari batzuk agurka eta beste batzuk aurka", Euskera aldizkarian
agertutako artikuluan, zenbait euskaltzaleren iritziak agertzen dira, Arantzazuko
Biltzarretan erabakitakoaz. "H" dela-eta, Etxaidek ematen du bere iritzia, Pernando
Plaentxiatarra liburuagatik gertatutako polemikaren inguruan esandakoa berrituz:
batasuna lortzeko, guztiek zerbaitean eman behar dute amore, erdibide batera heltzeko.
Eta "H"ren aurka daudenei hauxe diotse:
«"H"ren kontra dauden Bidasoz beheitiko euskaldunei eta batez ere ene
anai giputzei,27 nahi nieke pentsa-erazi euskera eztela gipuzkera.»
27

Gaur egun gipuzkoarrei horrela esaten zaie iraintzeko asmoa dagoenean. Baina
Etxaideren erabileran bestelako zertzeladak hartzen ditu hitz horrek. Etxaidek oso ondo
daki zer adierazten ari den, hitz horretaz artikulu bat idatzi baitzuen, Gernika
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(Etxaide 1968, 227).
Bestaldetik, adierazten duenez, hegoaldekoen artean ere "H" ez da arrotza,
antzinako dokumentuetan agertzen baita.
- 1970: Lafittek Etxaideren euskara definitzen du (gipuzkera osotua edota
euskara batua, biak gauza bera balira bezala).
- 1984: Habe aldizkarian argitaratutako elkarrizketan ere hizkuntzaren
batasunaren gaiaz dihardu (XX 1984, 9). Euskara batua premiazkoa ikusten du Etxaidek
eta hartu duen bideari ondo deritzo. Dena dela, azpimarratzen du gauza asko daudela
erabaki gabe oraindik. "H"ren kontua dela-eta, xehetasun bat egiten du:
«Bestalde, ortografiari gagozkiolarik, gipuzkeraz, bizkaieraz eta goinafarreraz ez nuke "h"rik sartuko [...]» (XX 1984, 9).
Honen arabera, hizkuntzaren batasunaren aldekoa izan arren euskalkiei lekuren
bat uzten die. Zein izango litzateke leku hori? Ez da argi gelditzen, iradoki baino ez
baita egiten aipamen horretan. Baina euskara batua dela-eta, hauxe gaineratzen du:
«Euskaltzaindiak onarturik duen "h"ren erabilkizuna euskara batuarentzat
izan bedi soilki, hots, euskara ofizialarentzat.» (XX 1984, 9).
Ofizialak ez diren erabileretan (zeintzuk, ordea? pertsonen artekoak?
literaturaren alorrekoak?) euskalkiek lekua izan dezakete. Zehaztugabe gelditu da gai
hau Etxaideren azalpenean.
- 1985: Urte honetako data dauka Domiku Garat Biltzarraren defendatzaile
itzulpenaren bigarren argitarapenean agertzen den hitzaurreak. Lehenengo argitarapena
(1979.ekoa) "lapurteraz kutsatutako gipuzkeraz" (hau da, gutxi gorabehera, "gaurko
euskara batua", Etxaidek esaten zuenez) agertzeko arrazoiak eman ondoren, bigarren
argitarapen hau, euskara batuan agertzen da. Euskaltzaindiak agindutakoa onartzen du
Etxaidek, erakundeak erabakitakoarekin beti ados ez badago ere:
«Beti biderik egokiena hautatu ote du? Hori besterik da. Baina ez dudarik
aldizkarian agertua: "Giputz ala gipuzkoar" (Etxaide 1951f). Artikulu honen arabera,
jatorrizko forma "giputza" da; bestea, ordea, berria eta alderdi batek bultzatua. Beraz,
"giputz" hitza erabiltzean jatorrietara jo nahi du idazleak.
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egin bide jatorra hautatu duela eta beti, mundu honetan, gehiengoaren
iritzira makurtu beharra dagoela.» (Etxaide 1997, 13).
Hizkuntzaren alorreko batasuna, bestaldetik, beste batasun handiago baten isla
eta adierazpena bihurtuta agertzen da:
«Eta eduki gogoan beti hau: hizkuntza zatitu batek -herri zatitu batek
bezala- ez du sekula bere bururik salbatuko.» (Etxaide 1997, 13-14).
Hizkuntzaren batasunaz hitz egiten zuen Etxaidek, baina hizkuntzaz aparte beste
batasun orokorrago bat agertzen zaigu azken azalpen honetan, batasunak hiru alor eta
maila desberdinetan planteatuta ikus baitaiteke Etxaideren adierazpenetan:
- Hizkuntzaren batasuna.
- Euskaldunen eta abertzaleen batasuna (bien artean bereizterik ote dagoen
gehiegi zehaztu gabe).
- Baina, baita ere, 1987.ean Eguna-n argitaratu zen elkarrizketan ikusiko den
bezala, kristauen batasuna.

Elkarrizketan idazle zaharrez eta modernoez galdetzen zioten Etxaideri, eta
hizkuntzaren batasunaren gaiarekin erlazionatu zuen berak. Baina hizkuntzaren
batasuna, aurpegi asko dituen gai orokorrago baten alderdi bat baino ez da: gai hau alor
guztietan ikus baitaiteke, adibidez, bere nobeletan (eta antzerki lanetan) konfliktoan
dauden alderdien artean zubiak eraikitzen saiatzen den pertsonaia bakezaleak ere ongi
erakusten duen moduan.

245

B. ZERUKO ARGIA (1979).

1. Oroitzapenak eta idazlan batzuei buruzko zenbait informazio.
Zeruko Argia-n agertutako elkarrizketa hau "Yon Etxaide: garai ilunetan idazle"
deitzen da eta Elixabete Garmendiak sinatzen du. Izenburuak iradokitzen duen moduan,
bertan Yon Etxaidek 50eko hamarkadako gorabeherak, idazteko eta argitaratzeko
zailtasunak, zentsura gainditzeko ahaleginak, euskararen kontrako giro ofiziala
gogoratzen ditu. Torrealdaik 1999.ean "Yon Etxaide, barne exilioan euskaltzale"
izeneko artikulua argitaratu zuenean, Etxaidek elkarrizketa horretan esandakoak
abiapuntu moduan erabili zituen.
Oroimena plazaratzeko ariketa honetan, Etxaide ez da 50eko hamarkadara
mugatzen, eta literatur zaletasunaren jatorria azaltzerakoan gerra aurreko zenbait datu
ere gogora ekartzen ditu. Dagoeneko aipatu direnak: La Cruz aldizkarian itzulpenak
egiten hasi zela; Garoa-k liluratu egin zuela eta urte batean bizpahiru aldiz irakurri
zuela...
Oroitzapenen artean, Etxaidek Zeruko Argia-rekin izan zuen lankidetzak ere toki
berezia hartzen du elkarrizketa honetan.
Honela, jakin dezakegu aldizkari honetan hasieretatik parte hartu zuela eta
lehenengo sei hilabeteetan soldatarekin egiten zituela lankidetza horiek. Lan honek,
ordea, denbora gehiegi hartzen zion eta ahalegin handiak eskatzen zizkion Etxaideri.
Horrekin jarraituz gero ezin zuen burutu pentsatuta zituen bestelako lanak. 1964. urte
inguruan gertatzen da hau guztia eta egin nahi zituen lanen artean Etxaide jauna dago,
berak gogoratzen duen moduan:
«Gainera nire aitaren biografiarekin hasi nahi nuen.» (Garmendia 1979).
Biografia hau egiteak eskatzen zuen dokumentazio lana oso handia zen, eta
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ezinezkoa zitzaion Zeruko Argia-rekin zuen kolaborazio horrekin jarraitzea.
Zeruko Argia-ren hasiera horiek nostalgiarekin gogoratzen ditu Etxaidek, batez
ere, aldizkari horrek kulturaren alorrean lan handia egin baitzuen. Elkarrizketa egin
zioten garaian (1979.ean), Zeruko Argia bestelako itxuraz agertzen zaio Etxaideri:
«Gero, demokraziarekin, politikari eman zaio sobera eta kultura lanetan
franko jaitsi da. Nere motzean toki gehiago eman behar zeniokete euskal
kulturaren manifestapen orori eta batipat literaturari.» (Garmendia 1979).
Denborak aldatzen ari ziren eta badirudi Etxaidek ez duela trantsizio garaian
politika nagusi den mundu berri honetan bere lekua aurkitzen, bere kezka nagusiak
kulturalak zirela-eta.
Elkarrizketa egin zioten momentu horretan egiten ari zen lanen eta egitasmoen
aipamena ere agertzen da:
- Etxaide jauna dagoeneko bukatuta dauka, eta urtebete baino lehen kalean
egongo dela espero du. Horrela adierazten du Etxaidek honi buruzko asmoa:
«Jaungoikoari nahi dakiola aurtengo urte barruan inprentan sartu ahal
izatea.» (Garmendia 1979).
Gauzak, ordea, ez ziren horrela gertatu, zazpi urte pasatu baitziren argitaratuta
ikusi ahal izan zuen arte.
-

Domiku

Garat

Biltzarraren

defendatzaile-ren

itzulpena

("lapurteraz

kutsatutako gipuzkeraz" eginda zegoen lehenengo aldaera hura, alegia) ere bukatuta
dauka.
Lan hauek, ordea, ez dira erabat berriak:
«[...] neretzat zaharrak, aspaldi baitaude argitara ezinik» (Garmendia
1979).
Eta honek ematen digu perspektiba bat elkarrizketa hau egin zioten garaian
euskal kulturaren alorrean aldaketa handiak gertatuak zirela ikusteko. Yon Etxaide
bezalako idazle batek, aurreko belaunaldian puntako idazletzat hartu izan zutenak, ezin
argitara zitzakeen bere liburuak.
- Esku artean dituen lan hauen berri ematerakoan, izenbururik jakitera ematen ez
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duen eleberri historiko bat aipatzen du. Nobela honetaz hauxe dio:
«Nere lehen elaberria da. Lehen idaztaldian frakasatu nuen baina
1964garren urtean zeharo eraberritu eta aurrera atera nuen.» (Garmendia
1979).
Eta nobela hau ere laster argitaratuko dela espero du. Izenburua aipatzen ez
badu, sariren batera aurkezteko aukera ez galtzeko da.
Azken aipamen honek erabat baztertzen du Alos-Torrea-ren argitarapen berriaz
(Usoa Alostorreko-z, alegia) hitz egiten ari delako aukera, hasieran pentsa litekeen
moduan, bere "lehen elaberria" dela irakurtzean. Aipamen hau handik gutxira agertuko
zen Eneko Agerroa-z ari da, noski, non aditzera ematen den, Etxaideren lehenengo
nobela-egitasmoa ez zela Alos-Torrea izan, Eneko Agerroa baizik, berridazketa baten
ondoren (Gorrotoa lege argitaratu bezain laster ekin omen zion berridazketa honi)
argitaratzeko prest daukana.
Honekin zirkulu bat ixten dela dirudi. Nobela moduan egin nahi izan zuen
lehenengo idazlana bukatu eta argitaratu zuen azkena izan zen.
Izan ere, batzuetan gertakariek berek esanahi sinbolikoa dutela erakutsi nahi
digutela baitirudi.

2. Behin eta berriro zuzendu perfekzioaren bila.
Honelako datuak agertzen dira elkarrizketa honetan. Orain pixka bat gehiago
azalduko dut bere egitasmoei buruzko azken datuok agerrarazten dituen galderaren
erantzunaren bigarren zatia.
Galdera hauxe izan da: "Zeintzu dira zure azken lanak eta zer proiektu dituzu
aurrera begira?"
Bere azken lanez arestion komentatua adierazi ondoren, egitasmoei buruz hitz
egitean hauxe dio Etxaidek:
«Gaurkoz, ez nago ezer berririk egiteko asmotan.» (Garmendia 1979).
Idazleak 1979.ean bukatutzat ematen du bere literatur ibilbidea, lan berriak
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egiteko inolako asmorik aurkezten ez baitu.
Erabaki honen arrazoia, noski, ez da bat bakarra izango. Honen funtsean arrazoi
desberdinak aurki daitezke.
Adibidez, arrazoietako bat Etxaidek bere literaturaz egiten duen balorazio
kaxkarra da, Etxaidek berak horrela adierazten baitu:
«Etxahun-en obra argitaratutakoan [Etxaun'en bertsoak gipuzkeraz
izenburukoaz ari da Etxaide], konturatu nintzen, obra hau eta nik 50
urtetarainokoan eginak oro, oso erdipurdikoak zirela, alegia nere obra
literarioa frakaso bat izan zela.» (Garmendia 1979).
Gutxitan aurki daiteke literatur munduan horrelako aitorpena norberak egindako
lanari buruz. Deigarria oso, batez ere, euskal literaturaren gorabeheretan guztiz
errespetatua izan den idazle batengan,28 elkarrizketa honen hasieran agertzen den datuan
azpimarratzen den bezala:
«[...] 50 hamarkadako idazlerik baliosoenetzat [sic] jotzen da Euskal
idazleak gaur liburuan.» (Garmendia 1979).
Idazlanak, beraz, ezin ziren berriro argitaratu lehenengo idazketa haietan agertu
ziren moduan. Baina, hala ere, horrelako lanek zerbait zuten:
«Baina konturatu nintzen halaber, obra horiek bazutela gorputz bat
baliagarria, eta eraberrituz, jantziz eta apainduz gero, obra on gerta
zitezkeela.» (Garmendia 1979).
Bere literatur lanaren aurrean horrelako iritzia duen idazle batek zer egin dezake
aurrerantzean? Berak ere zirt edo zart egin behar duela uste du:
«Nere dilema orduan hauxe izan zen: obra zaharrak ahaztu eta berriei
ekin ala obra zaharrak eraberritu.» (Garmendia 1979).
Eztabaidagarria, dudazkoa izan daiteke aukera honela agertzea, beste batzuek ez
zuela derrigorrez aukera hori egin behar pentsa baitezakete, zirt edo zart egin beharrean,
zirt eta zart egin lezakeela alegia, esaerarekin pixka bat jolastuz. Etxaidek, ordea,

28

Dena dela, hauxe dio Mujika Iraolak, gehiago zehaztu gabe:
«Lan handiak egin dituen belaunaldi batekoa zen Jon, lan handiak egin
eta esker txarra jaso.» (Mujika 1998).
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horrelaxe ikusten du egoera, aukera horiek elkar galarazten dutelakoan.
Eta irtenbidea, tesi honetako beste toki batean aipatu dudan esaldiaren antzeko
batean aurkitzen du:
«[...] hobe baita gutxi eta on, txar eta asko baino.» (Garmendia 1979).
Idazlan gehiago egin beharrean, ordura arte egindakoak (argitaratuak zein
argitaratugabeak) eraberritzen eta zuzentzen saiatuko da idazlea. Ondorioz, 1970.etik
aurrera praktikan ez zien lan berriei ekin. Handik aurrerako guztiak berrargitarapenak
edota argitaratu gabe zituen idazlan zahar berrituak izan ziren.
Alde honetatik Yon Etxaide idazle berezia da, euskal literaturaren kasuan
gutxitan aurki daitekeen jarrera baten adibidea.
Honelaxe gogoratzen du Juan San Martinek Etxaidek bere idazlanekiko zuen
jarrera:
«Yon Etxaide gizon zuzen bezain zorrotza zen, bere lanekin ere beti
zalantzaz eta kezkati agertzen zen.» (San Martin 1999, 52).
Zuzenketen auzi hau beste ikuspuntu batetik begiratuta, Mujika Iraolak
adierazten du Etxaideren liburuak, beren akats eta guzti, belaunaldi bateko emaitzak
direla, eta alde honetatik egin zituen bezala ondo zeudela:
«Bere idazlanak bere garaikoak iruditu zaizkit beti, eta bere garaian idatzi
zituen bezala ongi daudela gaur ere, bere "akats" eta guzti irakurriak
izateko.» (Mujika 1998).
Mujikaren hitz hauek irakurtzean iruditzen zait Etxaideren literatura garai bat
ezagutzeko baliagarriak diren dokumentu historikoetatik hurbilago jarri duela literatur
lan batetik baino.
Eguna-n argitaratutako elkarrizketan ere gai honetaz hitz egingo du. Idazlearen
jarrera ezkorragoa da 1987.ean:
«Ni sekula ez naiz asebetetzen egindako lanarekin. Beharbada barruan
daramadan inferioritate konplexuak eragiten dit horretara.» (Etxarri 1999,
24).
Eta Joanak joan nobela idatzi eta handik urte batzuetara irakurri zuenean sentitu
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zuenaz hauxe dio Etxaidek:
«[...] nire obra txarra zela iruditu zitzaidan» (Etxarri 1999, 25).
Eguna-ko elkarrizketa honetan berriro ere agertzen da, Zeruko Argia-n
azaldutako iritzia (eta lehen Hamasei seme Euskalerriko-z hitz egitean ere agertu dena):
«[...] hobe da obra gutxi eta onak eta ez asko eta txarrak.» (Etxarri 1999,
25).
Eguna-n beste xehetasun bat gaineratzen du Etxaidek gai honetaz, faktore berri
bat azalduz, irakurle kopurua, alegia:
«Iratzi gehiegi egiten da munduan eta batez ere Euskalerrian
irakurlegoarekin konparatuta.» (Etxarri 1999, 25).
Kantitateari baino, kalitateari gehiago begiratu behar zaiola iradokitzen du
Etxaidek 1987.eko elkarrizketa horretan. Eta bere ezkortasunean Etxaide gai izan zen
euskal literatura hartzen ari zen ibilbidea antzemateko, non euskara alor guztietara
zabaltzeko asmoak euskal literaturaren sakontasuna mugatzen baitu. Gaur egungo
perspektibarekin iruzkin horren balio guztiaz jabetu gaitezke.29
Arrazoi desberdinak agertu dira 1970.etik aurrera Etxaidek lan berriei ez ekiteko.
Batzuk literaturari, egindako idazlanari berari dagozkio; bestetzuk bere jarreraren
ondorio izan daitezke. Gaia laburbilduta, alderdi hauek agertzen dira:
- Alde batetik, bere literaturaren balioaz agertzen duen iritzi ezkorra dugu: bere
obra kaxkarra dela pentsatzen duenez, obra hori zuzentzen saiatzen da, behin eta berriro,
hasiera lortu ez zuen kalitatezko idazlan baten bila.
- Honekin lotuta (ez dakit honen kausa edo ondorio den; beharbada, korrelazio
29

Azken urte hauetan, ildo honetatik dabiltzan iritziak plazaratu izan dira noizean
behin. Nik behintzat horrelaxe ulertzen ditut Ramon Saizarbitoriak esandakoak, euskal
literaturak duen bide bat merkatuak inposatutako mugetatik askatzeko aukera dela
dioenean. Saltzeari begiratu beharrean (benetan zein neurritaraino existitzen den ez
dakigun merkatu batera makurtu beharrean), kalitateari lot dakioke euskal literatura,
inolako presiorik jasan gabe. Euskal literaturaren produkzioak, ordea, beste bide bat
hautatu duela dirudi: pisuzko literatura (hauek salbuespenak dira euskal liburuen
produkzioan) sortu beharrean, irakurlego berezi xamar baten neurriko irakurgaiak
sortzen ari baitira behin eta berriro.
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bat), Juan San Martinek adierazten duen idazlearen jarrera, bere lanekiko "zalantzaz eta
kezkati" azaltzen baitzen. Hurrengo urrats bat emanda, Etxaidek berak azalpen
psikologikoa eman nahi dio jarrera honi, "inferioritate konplexua" aipatzen duenean.
- Gehiegizko produkzioa dagoelako iritzia ere aipatu du, euskal literaturaren
produkzioa irakurle kopuruarekin konparatzen badugu.
Hauexek dira Etxaideren hitzetatik antzematen daitezkeen arrazoiak, behin baino
gehiagotan era honetako esaldi batekin laburtzen dituenak: "hobe da gutxi eta on, asko
eta kaxkar baino".
Baina bestelako arrazoiak ere egon litezke. Izan ere, aipatzen ez dituen beste
arrazoi hauen artean, nobelaren alorrera mugatuta, beste arrazoi bat ikusten dut nik.
Eneko Agerroa azkena argitaratu zen nobela bada ere, elkarrizketa honetan ikusi den
bezala, nobela moduan pentsatuta zuen lehenengo proiektua izan zen; horrek esan nahi
du, nobelagintzaren bilakaeran, Gorrotoa lege izan zela bere gailurra, eta ez bakarrik
kalitatearen aldetik, nobela-garapenaren aldetik ere bai: hor Etxaidek erabili zuen nobela
egiteko prozedura bere puntu gorenera iritsi zen; beraz, printzipio berberei jarraituz
handik aurrera nobelaren alorrean egingo zuen guztia horren azpian geratuko zen,
ezinbestez. Irtenbide bakarra, beste nobela mota bat, teknika zein gai aldetik desberdina
izango zen beste nobela bat egitea izango zen. Baina, dirudienez, aukera hau Etxaideren
posibilitateetatik urrun zegoen, literatura egiteko erabili zituen printzipioei uko egitea
ezinezkoa baitzitzaion.
Dilema moduan aurkeztu nahi izanez gero, honela plantea daiteke iritzi hau:
betiko eskema narratiboa (Gorrotoa lege-n gailurrera eramandako eskema narratiboa)
behin eta berriro erabili, baina berriro ere gailur horretara iritsiko ote zen jakin gabe eta,
edonola ere, hori baino emaitza hoberik lortzea ezinezkoa zela jakinda, edota
planteamendu berrien gainean zeharo berria izango litzatekeen literatura egiten saiatu,
bide horrek nora eraman lezakeen jakin gabe.
Etxaidek ez bide zion irtenbiderik aurkitu dilema honi, ez baitzuen ez bata ez
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bestea egin. Nobelaren alorrean, eta lan berriei zegokienez, isiltasuna nagusitu baitzen
Etxaideren produkzioan. Gorrotoa lege argitaratu ondoren, aspaldian hasita zuen
idazlan bat baino ez baitzuen argitaratu nobela berrien alorrean.
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C. HABE (1984).

Etxaide

Habe-rekiko

lankidetza

hastekotan

zegoen,

aldizkari

honetan

elkarrizketa hau agertu zenean. Lankidetza honen ondorioz, euskal kulturaren alorreko
pertsonaia batzuei egindako "elkar hizketa irudikorrak" sortuko ziren. Eta Purra! Purra!
narrazio bildumaz hitz egitean aipatu zen bezala, Etxaideren testuei beraren baimenik
gabe egin zizkieten aldaketengatik, lankidetza hori moztu zuen idazleak eta Habe-n
agertutako elkarrizketa irudikor horiek Purra! Purra! VI-n berrargitaratu zituen.
HABEkoek egindako elkarrizketan etsipenean sartuta ikusten dugu pertsona,
ilusiorik eta proiekturik gabe. Bizia ez duela maite adierazten du eta egoera horretan
eusten dion gauza bakarra fedea da (XX 1984, 7):
«Etsialdi ikaragarriak izaten ditut eta gaur egun ez dut ezer berririk
egiteko gogorik eta ilusiorik eta kondizio hauetan hobe da ezer ez
egitea.» (XX 1984, 7).
Elkarrizketa honetan, aurrekoan bezala, oroimenari leku bat uzten dio bere
idazle-hasierak gogoratzeko, gai ezagunak aipatuz: La Cruz-en agertutako itzulpenak,
gerra ostean idazlanak argitaratzeko zailtasunak... Honez gainera, euskara batua dela-eta
zer dioen ere aurreko ataltxo batean komentatu da.
Gauza hauek guztiak eta, aldez edo moldez, dagoeneko (eta kasuren baten behin
baino gehiagotan) aipatuak izan diren beste batzuk ere alde batera utzita, hiru gai hauen
inguruan esaten direnak azalduko ditut laburki:
- Euskaraz idaztearena nola ikusten duen Etxaidek.
- Jon Miranderekiko harremanak.
- Nobela historikoa dela-eta, gaztelerazko zenbait idazlez dioena.
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1. Euskaraz idaztea dela-eta.
Euskaraz idazteak zer suposatzen duen adierazten du Etxaidek elkarrizketa
honetan, eta jarrera ezin ezkorragoa agertzen du horretaz hitz egiten duenean.
Gai honen inguruan zuzen galdetzen diote hitz hauekin:
«Batzutan idazleak burruka latza izaten du lumaren aurka. Idaztea
atsegingarria eta neketsua izan ohi da aldi berean. Horrelakorik gertatu al
zaizu?» (XX 1984, 7).
Besteak beste, Etxaidek hauxe erantzuten du:
«Nik bederen inori ez diot opa irazle izatea. Niri gorrotagarri zait nire
izatea eta irazle baino nahiago nuke beste edozer gauza izan. Euskaraz
iraztea sufritzea besterik ez bait da [...]» (XX 1984, 7-8).
Idaztea sufritzea baino ez da. Arrazoiak, ordea, ez daude argi. Zergatik da
idaztea sufrimendua? Yon Etxaideren kasuan, eta hor-hemenka adierazitakoa kontuan
hartuta, erantzun bikoitza dagoela dirudi.
Alde batetik, idazlea idazterakoan bere buruarekin aurrez aurre jartzen da eta
badirudi, honen ondorioz, bere limitazio guztiak nabarmentzen zaizkiola. Eta limitazio
hauek, zentzu bikoitzean ulertuak, pertsonaren eta idazlearen arteko bereizketa egin
daitekeen neurrian: pertsona moduan, Etxaidek bere inferioritate konplexuaz, bere
etsialdiez hitz egiten duelarik, eta idazle moduan, bere idazlanen gaineko iritzi kaxkarra
plazaratzen duelarik.
Alde honetatik, idazle moduan lor lezakeen ospeak ere ez du jarrera ezkor hau
leuntzeko adina indarrik, Etxaideri ospea ez baitzaio batere atsegin:
«Batzuk diote "famak" merezi duela. Niri fama gorrotagarri zait.» (XX
1984, 8).
Baina, bestaldetik, euskaraz idazteak berak, lanbide moduan, beste hizkuntzetan
idazten dutenek izaten ez duten limitazio handi bat suposatzen die euskal idazleei:
profesionala izateko ezintasuna, euskal idazle profesionala izatea, euskaraz idaztetik
bizitzea, alegia, ezinezkoa ikusten baitu Etxaidek 1984. urte hartan. Eta urte horretan
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ezinezkoa iruditzen bazaio (idazleak orduan 64 urte inguru zituen), askoz ezinago
izango zen, noski, aurreko urteetan, diktaduraren garaian.
Beraz, euskaraz idaztean, berezko kontraesan bat sortzen da, kontraesan
estrukturala nonbait, Euskal Herriak bere egoera bereziagatik normalean kontraesan hori
gainditzeko aukerarik eskaintzen ez baitu. Kontraesan honen bi aldeak Yon Etxaideren
hitzekin azal daitezke:
«[...] literatur lanera erabat dedikatzeko beste lanak utzi beharrak dira
[...]» (XX 1984, 8).
Hauxe da idazle batek egin beharko lukeena benetan idazle moduan garatu ahal
izateko. Baina hori, euskal literaturan behintzat, ezinezkoa da. Etxaidek bere kasuaren
berri ematen du:
«Nik, adibidez, bi "ogibide" izan ditut bizitzeko behar-beharrekoak, eta
horretaz kanpo nire euskal lanetarako denbora atera behar.» (XX 1984,
8).
Zeren euskal literaturatik ez dago bizitzerik:
«Zorigaitzez, euskal literaturagintzatik ez dago bizitzerik gaur-gaurkoz.»
(XX 1984, 8).
Are gehiago, galdetzen diotenean ea inoiz eguneroko lana utzi eta bakarrik
idaztera dedikatzeko tentaziorik sentitu duen, Etxaidek honela erantzuten du:
«Gogoa bai, baina tentaziorik ez, ez bait zen posible euskal lanetatik
bizitzerik. Amets bat edo utopia bat besterik ez zen, alegia.» (XX 1984,
8).
Ametsa eta utopia zen euskal idazle profesionala izatea.
Kontraesana nabarmena da: idazlea izateko beste lan guztiak utzi behar dira;
baina euskaraz idaztetik ez dago bizitzerik; beraz, beharrezkoa da bestelako lan bat
izatea. Ondorioa: alde honetatik ere, euskaraz idaztea, langintza honek eskatzen dituen
ondorio guztiekin asmo hori aurrera ateratzea, ezinezkoa da; horrexegatik idaztea
sufritzea dateke, batez ere "ogibidea" gorrotagarria zaionean idazleari.30
30

Eguna-ko elkarrizketatik hartutako hitzak:
«Hogeitamar urte lan egin behar izan nuen Agente Comercial bezala eta
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2. Jon Miranderekiko adiskidetasuna.
Jon Mirandez ere galdetzen diote Habe-ko elkarrizketa honetan.
Lan honetan aipatu dira, dagoeneko, Jon Kortazarren hitzak. Adiskidetasun
honetan Etxaideren ezaugarri miresgarrienetako bat agertzen zen, iritziak iritzi,
heterodoxiaren adibidetzat hartu izan den idazle harekin harreman sakona izan baitzuen.
Eta harreman honek lan batzuetan lankideak izatera eraman zituen, Etxaun'en bertsoak
gipuzkeraz liburuaren kasuan bezala.
Elkarrizketa honetan, Mirande dela-eta, bi arloren inguruan hitz egiten du
Etxaidek: lehenengo eta behin, Etxaidek adiskidearen memoria zuritu nahi duela ematen
du, hau da, Jon Miranderi buruz esandako gauza batzuk eztabaidagai jartzen ditu; eta,
bestetik, Miranderen izaeraren deskripzio bat uzten digu.
Lehenengo puntua, gehienbat, Miranderen heriotzari buruz aritzen da:
«Nik ez diot bere burua hil zuenik eta hil ez zuenik, baina bai ezin
daitekeela baiezta bere buruaz beste egin zuenik. Hori inork ez daki,
zeren ez baitzen testigurik izan [...]» (XX 1984, 8).
Beraz, Etxaideren ustez Mirandek bere burua hiltzearena hipotesi bat baino ez
da, litekeena, baina inolaz ere ziurtzat hartu behar ez dena. Eta zalantza hau bermatzeko
datu moduan, gogorarazten du Mirandek arazo handiak zituela loak hartzeko eta
loeragileak hartu ohi zituela.
Miranderen ezaugarriei dagokienez, Parisen jaiotako idazle zuberotarraren hiru
alderdi aipatzen ditu Etxaidek:
- Mirandek kulturarenganako zaletasun izugarria zuen:
«Estudiatzeko grina izugarria zuen. Goizeko seietan jaikitzen zen
egunero, lanera joan baino lehen (hain higuingarria zitzaion eguneroko
lana!)31 estudiatu eta irakurri ahal izateko [...]» (XX 1984, 8).

ofizio honek gorakoak ematen zizkidan.» (Etxarri 1999, 27).
31

Honetan Etxaideren eta Miranderen arteko paralelismoa ikus daiteke.
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- Ironia handikoa omen zen Jon Mirande ("umore fina" dio Etxaidek eta horren
adibide moduan pasadizo bat kontatzen du -XX 1984, 9-).
- Gizon ona zen eta beti laguntzeko prest zegoen:
«Gizon ona zela, bihotz onekoa, apala eta desinteresatua, inori kalterik
egiteko kapaz ez zena eta beti prest lagun hurkoari mesede egiteko [...]»
(XX 1984, 9).
Hain desberdinak diruditen bi idazle hauek lotzen dituen adiskidetasunean, dena
dela, gorabeheraren bat egon zen.
Habe aldizkarian agertuko zen elkarrizketa irudikor horietako batean, Miranderi
egindakoan, Etxaidek harekin izandako tirabira baten berri ematen du. Mirandek eta
Peillenek argitaratzen zuten Igela aldizkariagatik gertatu omen zen. Elkarrizketa
irudikor horretan esaten denaren arabera (Pur-VI, 103-106), Mirandek Etxaideri
aldizkari hartan parte hartzeko eskaera egin zion. Etxaidek ezetz erantzun eta aldizkari
hori gehiago ez bidaltzeko esan. Uko honen arrazoiak moralak izan ziren:
«Zuk IGELA-ren lankide izatea eskatu zenidan eta nik ukatu egin nizun
goian aipatutako arrazoi moralagatik, batez ere "ateu bezala agertzen
zinetelako" [...]» (Pur-VI, 105).
Hala ere, Mirande ez omen zen haserretu adiskidearekin.
Sakonagoa dirudien beste tirabira bat Eguna aldizkarian agertutako elkarrizketan
kontatzen du Etxaidek. Bigarren tirabira honen arrazoia Miranderen "Ohiko Jainkoari"
izeneko poema izan zen, honela amaitzen baitu poema hori (Mirande 1992, 67):
«Gaur, Judu-seme, gutartera itzul bazinde,
Gurutzifika zindezaket nik ostera.»
Yon Etxaideren ustez, hitz hauek birao bat baizik ez ziren:
«Hau ikaragarria da eta gure har-emanak ia hautsi ziren giristinoentzat
birao huts den poesia honegatik.» (Etxarri 1999, 23).
Mirandek, dena dela, Etxaideri bere poema guztiak bidali zizkion Euskal Herrian
argitaratzen saia zedin eskatuz. Poema horien artean "Ohiko Jainkoari" zegoelarik,
Etxaidek Miranderi eskatu zion poema hori ken zezan, kristaua zen aldetik ezin baitzuen
parterik hartu poema hori agertzen zeneko argitarapen batean. Baina Mirandek ez zuen
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poema hori alde batera utzi nahi izan eta Etxaidek poema guztiak itzuli zizkion. Honela
azaltzen du Etxaidek tirabira honen amaiera:
«Orduan pentsatu nuen honekin dena amaitu zela gure artean, zeren bera
niri mesedeak egin eta egin ari zen bitartean [...], ezinbesteko
eskergabekeriaz, bere lehenengo eskabideari uko egin nion.» (Etxarri
1999, 23).
Jon Mirandek, baina, Etxaideren jarrera ulertu bide zuen:
«Baina, halakoan, bere eskutitz bat jaso nuen, nire postura ulertzen zuela
aditzera emanaz eta lasai jarrai nezakeela Etxahuni buruzko galderak
egiten lehenago bezala, atsegin handiz lagunduko ninduela eta.» (Etxarri
1999, 23).
Yon Etxaide, adiskidearen erantzun honen aurrean hunkituta geratu zen:
«Jokabide honek bihotz-ukitu ninduen eta konturatu nintzen zeinen
bihotz handia zuen Jon Mirandek. Bera jentila eta antikristaua zelarik,
giristino asko baino hobeki portatu zen nirekin.» (Etxarri 1999, 23).
Edonola ere, tirabira hauek eta guzti, hain pentsamendu desberdineko bi pertsona
hauek beraien arteko adiskidetasuna mantentzea lortu zuten. Eta irakurleek idazle hauen
literaturaz izan ditzaketen iritziak alde batera utzita, pertsonek diferentzien gainean
elkarrenganako errespetua gorde dezaketelako adibidea eskaintzen dute.
Izan ere, Etxaideren jarreran, pentsamenduan eta bizitzan ere adiskidetasunak
leku nabarmena betetzen du, berarentzat aurki daitekeen baliorik handienetakoa baita,
anaitasunaren pare-parekoa, eta honetatik ia bereizi ezina.32

3. Gazteleraz idatzitako euskal narratiba historikoa.
Egan-en agertutako elkarrizketan esandakoak komentatzerakoan, Etxaidek
gustuko idazleen zerrenda ematerakoan gazteleraz Euskal Herriarekin zerikusia zuten
32

Yon Etxaidek Miranderi eskaini zion Eneko Agerroa nobela. Liburu honen "Azken
hitz" izeneko atalean ere idazle zuberotarraz aritzen da Etxaide. Bertan, besteak beste,
Idoia Estornés Zubizarretak Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco-n Miranderi
buruz idatzitakoa irakur daiteke Etxaidek euskaratuta eta zenbait oharrez hornituta, baita
Etxaidek berak Zeruko Argia-n 1973.ean idatzitako artikulu bat ere, non Miranderen
heriotzaren berri ematen duen (EA 192-210).
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nobela historikoak eta honen antzeko literatura idatzi zituztenak falta zirela adierazi dut.
Zehazki, hiru izen hauek aipatu ditut hutsune hori nabarmentzeko: Navarro Villoslada,
Araquistain eta Campión. Hutsunearen arrazoia galderan egon liteke, "orainaldiko"
idazleez galdetzen baitzioten Etxaideri, baina, edonola ere, Campión-en hutsunea
behintzat deigarria zen oso.
Hiru izen hauei buruzko erreferentzia Habe-ko elkarrizketa honetan aurkitu
ahalko da.
Honelako literatura, gainera, oso gazte zelarik ezagutu zuela esan daiteke,
egileak adierazitakoaren arabera:
«Hamabost urtetatik hogeira bitarte Campiónen narrazio eta nobela
historikoak irakurri nituen eta halaber Arakistainen "Tradiciones VascoCántabras" eta Navarro Villosladaren "Amaya".» (XX 1984, 10).
Hamabost urtetik hogei urtera bitarte horretan (gutxi gora behera 1935.etik
1940.era), idazlea bere literatur langintzan hasten ari zen, lehenengo itzulpenak-eta
egiten. Eta inolako dudarik gabe, momentu hartan (gerra zibila ere piztu zen garaian,
hain zuzen) horrelako literatura irakurtzeak eragin zuzena izen zezakeen idazlearen
literatur ibilbidean.
Hiru idazle horietatik lehenengo biek (Araquistain eta Campión, alegia) liluratu
bide zuten, Etxaidek dionaren arabera:
«Bi lehendabizikoek batez ere liluraturik utzi ninduten [...]» (XX 1984,
10).
Hainbeste gustatu, non Campión-en narrazioak euskaratzeari ekin baitzion, eta
haietako bat, antzerki itxurapean ere egokitu baitzuen. Tesi honetan ikusi denez, garai
hartan ez ziren itzulpen eta egokitzapen hauek argitaratu. Eta garaiak aldatu zirenean,
argitaratu ahal izan zituenean, guztiz berritu zuen gazte denbora hartan burututako lana.
Honen emaitzak dira Pedro Mari eta Arturo Kanpion-en bost euskal-narrazio
izenburuekin ezagutzen diren lanak, aurreko atalean komentatu direnak.
Araquistain-en eragina, bestaldetik, nabarmena da, Etxaidek, hark idatzitako
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narrazio bat33 oinarritzat hartu baitzuen Usoa Alostorreko (Alos-Torrea) idazterakoan.
Araquistain-ek euskal literaturan duen garrantzi hau, bestaldetik, behin baino gehiagotan
aipatu izan da. Mitxelenak 1960.ean Historia de la literatura vasca-n adierazten zuen
idazle honek geroko idazle euskaldunen artean sortu zuen miresmena:
«Este último [= Araquistain] sobre todo, por más que sorprenda al lector
actual, despertó el entusiasmo general y su huella llega hasta nuestros
días en autores en lengua vasca (Catalina de Elícegui, Jon Echaide,
Nemesio Echániz).» (Mitxelena 2001, 129).
Araquistain-ek, baina, ez zuen nobelarik egin Tradiciones Vasco-Cántabras
liburua idaztean, leienda erromantikoak baizik. Leienda horietan herri izaeraren
adibiderik bikainenak ikusten zituen berak:
«Para Araquistain, lejos de tratarse de inocentes supercherías, las
tradiciones populares son la manifestación más perfecta del espíritu
nacional, el fundamento mismo de las culturas de los diferentes pueblos.»
(Juaristi 1987a, 155).
Nobelak ez zirenez gero, Etxaidek horrelako elezahar batean oinarritzen denean,
izaera zeharo aldatzeko asmoa aurkezten du, eleberri historikoa (honek inplikatzen
duenarekin) egin nahi baitu.
Etxaideren hitzen arabera, badirudi Navarro Villoslada-ren Amaya o los vascos
en el siglo VIII izeneko nobelak34 ez ziola hain lilura handia sortu. Agian, arrazoi
ideologikoak edo politikoak egon daitezke oinarrian, Navarro Villoslada-k ez baitu
zentzu estu batean Euskal Herriaz hitz egiten, baizik-eta Espainian sortutako erresuma
kristau baten sorreraz. Izan ere, erresuma hau Islamari aurre egiteko sortu bide zen,
Espainiako nazionalismo tradizionalaren gustuko iritziaren arabera. Honela laburtzen du
J. Juaristik Navarro Villoslada-ren nobelaren tesia:
33

"Gau-illa" (Araquistain 2000, 25-42, erabilitako argitarapenean).

34

Gogora bedi nobela historikoa azaltzen zen atalean izen hau agertu zenean
esandakoaz: Ferreras-ek adierazten duenez, XIX. mendeko nobela historikoaren
bilakaeran lehenengo multzoko nobelen ezaugarriak ditu (hau da, "jatorri erromantikoko
nobela historikoa" da), dataz bigarren multzoa ("abenturetako nobela historikoak")
nagusi zen garaian.

261

«La tesis que defiende y desarrolla Navarro Villoslada es, por supuesto,
la concepción neocatólica de la formación de la nación española; la tesis,
en definitiva, de que la unidad de España se fraguó en la lucha común de
los pueblos cristianos de la península contra el Islam.» (Juaristi 1987a,
127).
Honelako tesi bat ezin izan zezakeen oso gustukoa Yon Etxaidek, Euskal
Herriaren izaera berezia barik, Espainiaren batasuna indartzen zuen neurrian.
Aldez edo moldez, Araquistain, Campión (pesimista eta nafar abertzalea, J.
Juaristiren hitzei jarraituz azaldu den bezala -Juaristi 1987a, 192-) eta Navarro
Villoslada ezagunak zituen Etxaidek, eta liluratuta sentitu zen, lehenengo bien
literaturaren aurrean batez ere.
Eta ezin dugu ahaztu hiru idazle hauek erakusten dituztela foruzaleen
literaturaren eredu argiak, J. Juaristik El linaje de Aitor-en ikertu zuen literaturaren
adibide ikusgarriak.
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D. EGUNA (1987).

Eguna aldizkarian 1987. urte hartan argitaratu zen elkarrizketa hau funtsezko
testua da Yon Etxaideren pentsamendua, ideologia eta zenbait gairen aurrean erakusten
zituen jarrerak ulertzeko.
Etsipenera bidean sartuta ikusten da idazlea elkarrizketa luze honetan,
aurrekoetan ere agertzen zen jarrera hura areagotuz. Eta aurreko elkarrizketan azaltzen
zuen moduan, hemen ere agertzen zaigu etsipenaren aurrean fedeak eskaintzen dion
babeslekua. Bere fedean, hil ondoren mundu bat bakarra egongo baita, eta honek ematen
dio zentzua bizitzari, idazlearen ustez:
«Beste mundu bat bakarra baldin bada, hots, "Jaunaren Erresuma" eta
denok salbatzen baldin bagara, nik espero dudan bezala, zeren Jesus
Jaunaren errukia azkengabea baita eta dena dezake bekataria salba dadin,
orduan bai, merezi du jaiotzea, zeren gure neke eta oinaze guztiak
gozapen eta zorion bihurtuko baitira hiltzen garen momentutik.» (Etxarri
1999,35 30).
Jesusen errukiagatik azkenean bekatari guztiak salbatuko dira Yon Etxaidek
sinesten duen fedearen arabera, Jesus ez baita gizakiak zigortzera etorri, guztiak
salbatzera baizik.
Fedeak ia ezin leun dezakeen etsipen honetan idazleak ez du etorkizunerako
ilusiorik erakusten, ez du inolako proiekturik aipatzen, aurretik burututako lanei
zuzenketa batzuk egitea izan ezik:
«Bizi nadin artean ez dut asmorik lan berri bati ekiteko. Aspertu eta
nekatu naiz eta ez dut ezertarako ilusiorik. Aski dut neure depresioekin»
(Etxarri 1999, 31).
35

Esan den moduan, elkarrizketa honetatik aipuak hartzerakoan, 1999.ean Jakin
aldizkarian agertu zen testutik egiten dut. Jatorrizkoaren testu osoa biltzeaz gain,
argitarapen hartan orduan espazio faltagatik argitaratzerik egon ez zen bi galdera
gehiago agertzen dira honetan. Testua, beraz, osoagoa da.
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Gaixotasun baten izena jarri dio bere etsipenari.
Honen aurrean, bestek lan egin dezatela azaltzen du Etxaidek, euskal kulturak ez
baitu bera bezalako idazle baten beharrik. Aldez edo moldez, bere garaia pasatua da eta
Etxaidek ondo dakiela ematen du:
«Gazteek lan egin dezatela. Orain euskarak ez du nire beharrik, denborak
aldatu baitira.» (Etxarri 1999, 31-32).
Joseba

Etxarrik

elkarrizketaren

aurkezpen

testuan

adierazten

duenez,

elkarrizketa hau behin betikoa da, idazlearen testamentu antzeko zerbait, geroxeago
beste elkarrizketarik eman ez baitzuen:
«[...] agindutakotik haratago bere burua biluztu eta bera ulertzeko barnegako guztiak bildu baitzituen solasaldira, emendatu zigularik "behinbetirakoa" zela eta ondotik ez zuela elkarrizketa gehiagorik emanen.»
(Etxarri 1999, 12).
Gai asko aipatzen ditu Yon Etxaidek. Orduan argitaratu berria zuen liburua
(Etxaide jauna) eta honen gaia (aita eta Euskal Herriko integrismoa) ere bai, baina
elkarrizketa egiteko arrazoietako bat liburu hori izan bazen ere, elkarrizketa harantzago
doa. Lerro horietan aipatzen dituen gaien berri jakiteko, adibidez, ikus daiteke
Egunkaria-k argitaratu zuen erreportajea, non gaien arabera sailkatutako atal aukeratuak
berrargitaratzen baitziren. Egunkaria-ko artikulu horretan aipatzen ziren gaiak hauexek
dira (XX 1998b):
Euskara eta abertzaletasuna

Gerla

Ikasketak

Ogibidea

Komunismoa

Vatikanoa

Adiskidantza

Bizitza

Ezereza

Historia

Gai banaketa hau eztabaidatu gabe, balio dezake elkarrizketa honen zabala eta
sakona ikusteko.
Elkarrizketa honek berehalako oihartzuna izan zuen, argitaratu eta gutxira
(1987.eko irailaren 24an argitaratu zen, Eguna-n) artikulu pare bat agertu baitziren
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Eguna-n bertan Joxagustin Arrietak sinatuak, "Etxaide izeneko baten bideak"
izenburupean (Arrieta 1987a, 1987b).
Oihartzun hauen artean, idazlea hil zelarik, Joan Mari Irigoienek testu horrek
egin zion zirrara "Jon Etxaide, gogaide" izeneko artikulu labur batean gogoratzean
dioena ere aipagarria da. Elkarrizketa hura irakurri eta gutun bat bidali omen zion
Etxaideri, pertsonalki ezagutzen ez zuen idazlearekin eskutitzen bidezko harremana
sortuz. Artikulu horretan, besteak beste, gauza hauek esaten ditu Irigoienek:
«Elkarrizketa hura baztertuen aldeko oihua zen [...].
»Esaten zenuen, halaber, kristau zinelako zinela abertzale eta zinela
komunista.» (Irigoien 1998).
Irigoienek honela definitzen du Etxaideren jarrera. Gero ikusiko denez, askoz
konplexuagoa da kontua.
Nik atal honetan Etxaidek esaten dituenak hiru gai nagusitan banatuko ditut:
nola ikusi zuen gerra zibila hamasei urteko nerabeak 36ko uda hartan; zer pentsatzen
duen euskal literaturaz eta itzulpengintzaz; eta ideologiaren alorrean (ideologia
kontzeptua zentzu zabal batean hartuta, hau da, erlijioa, politika, historiari eta abarri
buruzko iritziak bertan sartuta) zeintzuk esaten dituen Etxaidek.

1. Gerra zibila oroimenean.
Dudarik gabe, gerra zibila izan da Yon Etxaide (eta belaunaldi oso bat)36
markatu duten gertakari historikoetako bat.
Askotan, abertzaleen planteamenduan 36ko gerra zibila okupazioko gerra balitz
bezala azaldu izan da: etsaiak kanpotik etorri eta Euskal Herria okupatu egin zutela
azaldu izan da halako ikusmoldearen arabera.
Yon Etxaideren kasuan ez da horrelakorik gertatzen. Gerra zibila benetan anaien
36

Eta oraingo euskal literaturan ere egiten dena ikusita, ia mitiko bihurtuta, hura
ezagutu ez zuten belaunaldiak markatzen jarraitzen du. Amaigabeko gerra baten
episodioa izango balitz bezala agertzen da askotan gerra zibil hura.
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arteko gerra izan baitzen eta berak ere honelaxe definitu zuen: "anai-arteko tiro-jotze"
deitzen dio gerra zibilari Etxaide jauna-n (EJ, 155). Eta hau ia hitzez-hitz ulertu behar
da. Yon Etxaideren familia integrista matxinatuen aldekoa zen eta bere bi anaia
zaharrenak gerran ibili ziren nazionalen bandoan. Bera, bitartean, abertzale sentitzen
zen.
Baina arrazoi pertsonalez gain, arrazoi historiko-politikoak ere egon daitezke
gerra zibila anaien arteko gerratzat hartzeko. 1936.eko uda hartan Gipuzkoan sartu ziren
lehenengo nazionalak Nafarroako erreketeak eta karlistak, hauetako asko euskaldunak,
izan ziren, hau da, Yon Etxaideren planteamenduan (eta “ikuspegi nazionala” delakoa
duen abertzaletasunaren planteamenduan), Euskal Herriaren bihotza den eskualdeko
semeak.
Gerra udan hasi zelarik, Etxaide-eta Agiñagako Galardi-Azpiko baserrian
zeuden. Aitak, Etxaide jauna komentatzean adierazi den bezala, baserri hori erosi
baitzuen udak pasatzeko. Elkarrizketa honetan, Etxaide jauna-n esandakoa azaltzen da
berriro, ia hitz berberekin. I.M. Etxaidek baserri hori erostean hiru helburu omen zituen:
seme-alabek baserria maitatzea; haien euskara aberastea; eta Donostiako hondartzak
bekaturako ematen zituen bideetatik aldentzea. Azken honetaz honela dio Etxaidek:
«Donostiako hondartza madarikatuari ihes egin, deabruek, emakume
gutxi-jantzien irudipean, gal ez gindezaten.» (Etxarri 1999, 15).
Udako oporretako egoera idiliko-bukolikoa dirudiena, ordea, ez da hain idilikoa
Etxaideren kasuan. Idazlea ez baitzen ikasle ona eta arazo handiak baitzituen ikasgaiak
gainditzeko. Uda partean, beraz, ikasi egin behar zuen, suspenditutako gaiak gainditzen
ahalegintzeko. Horrexegatik, udan baserrian egon arren, goizetan joaten zen Donostiara
irakasle baten laguntzarekin ikastera:
«Horrela, bada, 1936-ko udan ere, goizetan klaseak ematera etortzen
nintzen Donostiara [...]» (Etxarri 1999, 18).
Egoera honetan zegoela hasi zen gerra zibila.
Noizean behin, irakaslearen etxean zegoelarik, itsasontziek bonbardatzen zuten
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hiria. Sotoan ezkutatu behar izaten ziren halakoetan:
«[...] gogoratzen naiz, bonbardeo abisuko sirenek jotzen zutenean [...]
bere etxe-bizitzatik sotanura jaisten ginela [...]» (Etxarri 1999, 18).
Dena dela, Etxaidek dioenaren arabera, ez dirudi egoera honek beldur handirik
ematen zionik:
«[...] egia esan, nire hamasei urtekin ez nuen bildurrik pasatzen.» (Etxarri
1999, 18).
Ziur aski Etxaidek, momentu horretan hamasei urte zituela, ez zuen arriskuaren
kontzientzia handirik.
Donostian bizi izan zen egoera honez gainera, Etxaidek milizianoek baserrira
egindako bisitak gogoratzen ditu:
«Gainerakoan, milizianoak, hiru bider izan genituen gure baserrian: bitan
patatak errekisatzera joanda eta hirugarrenez Arratzaingo erretiradan
Galardi-Azpiko baserri-lurretan sartu ziren eta tiroak ez ziren urruti
ibili.» (Etxarri 1999, 19).
Dirudienez, bi oroitzapenok dira Etxaidek pertsonalki bizi izan zuen gerra
zibilaren adibideak. Gerrak, alde honetatik, ez dirudi oso hurbil jo zuenik. Donostiako
bonbardaketen eta milizianoen bisiten berri eman ondoren hauxe baitio idazleak:
«Hauxe da nik Espainiako gerla zibilaz edo "inzibilaz", gure Unamuno
ospetsuak deitu zion bezala, ezagutu nuen guztia.» (Etxarri 1999, 19).
Gerra, ordea, oso hurbil zegoen eta bere bi anaia zaharrenak hor zebiltzan,
nazionalen bandoan.
Geroxeago, garaia heldu zitzaionean, Etxaide gerrara joatetik libratu zen:
«Nire bi anaia zaharrenak gerlan ibili ziren, baina ni juxtu-juxtuan libratu
nintzen.» (Etxarri 1999, 19).
Arrazoia, eskualde frankistan egin zuten lege bat izan zen. Etxaidek honela
azaltzen du zer zen lege hori:
«Izan ere, lege bat eman baitzen bi anaia frentean zeuzkanak, hirugarrena
mobilizatuz gero, libro gelditzen zela.» (Etxarri 1999, 19).
Edonola ere, egun batzuetan kuartelean egon behar izan zen, libratzeko paperak
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egiten ziren bitartean:
«Baina paperak egin eta librantza agiria etorri bitartean inkorporatu behar
izan nuen eta Lizarrako (Estellako) gudaletxera eraman ninduten. Han
hamar-hamabost egun egin nituen gudaletxean eta librantza agiria etorri
zelarik, etxera igorri ninduten [...]» (Etxarri 1999, 20).
Honi esker, gerran parte hartzetik eta, bereziki, Ebroko gudura ("Ebroko
mataderora", Etxaideren hitzetan -Etxarri 1999, 20-) joatetik libratu zen, bere kintako
kideak hara joan baitziren.
Gerraren oroitzapen hauek honelaxe bukatzen ditu Etxaidek:
«Badut, beraz, zertaz Jaungoikoari eskerrak eman, zeren gerla berez
txarra baldin bada, gogo-kontra egiten dena, norbere etsaien alde
borrokatu beharraz, are txarragoa.» (Etxarri 1999, 20).
Gerra, berez, txarra da. Baina Etxaideren kasuan badago gerran parte hartzea
txarrago bihurtzen duen xehetasun bat. Etxaide, ordurako, abertzale sentitzen zen eta
horrek inplikatuko zuen bere etsaien (nazionalen) alde borrokatu beharko zuela gerran
parte hartuz gero. Hau azaltzeko erabiltzen duen esaldia, bestaldetik, esanguratsua da,
bertan ez baitu esaten noren aurka aritu beharko lukeen gerran (hau da Espainiako
Errepublikaren aurka). Batzuetan, esaten dena bezain interesgarria da isiltzen dena.
Gauzak honela, esaldi honek dioena (eta isiltasunak iradokitzen diona) honela
interpretatzen da oztopo handirik gabe, bertan esaten denaren inplikazioak
nabarmenduz:
- Gerran bi alderdi daude borrokan: nazionalak eta errepublikanoak.
- Gerran parte hartuz gero, nazionalen alde egin beharko luke Etxaidek, eta
nazionalak "etsai" moduan identifikatzen ditu.
- Honek ez du inola ere esan nahi, beste bandokoek (errepublikanoak)
"adiskideen" taldea osatzen dutenik, hau adieraztea saihesten baitu Etxaidek.
- Azken honen arabera, beraz, nortzuk dira benetako "etsaiak" eta "adiskideak"?
Zein da Etxaideren alderdia anaiarteko gerra honetan?
Nire ustez, behintzat, ez dago dudarik: bere taldea euskaldunak dira eta etsaiak,
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euskaldunen aurka aritzen direnak. Errepublikanoak edota nazionalak izatea bigarren
mailakoa da; edota, zehatzago izateko, euskaldunei ez dagokien banaketa bat.
Euskaldunekin zerikusirik ez daukan banaketa horretan parte hartzeagatik, Espainiako
gerra zibila Euskal Herriko anaiarteko gerra bihurtuko da. Egia da, askotan,
errepublikanoen aldeko jarrera aurkezten duela dirudiela. Baina honen arrazoia
Autonomia Estatutua onartzean aurkitu behar izaten da gehienetan.
Etxaide jauna-n agertzen diren orrialde barreneko oharretan argi identifikatuta
gelditzen da zein den "etsaia":
«[Euskal Herriaren] etsaia eztago alderdi honetan edo hartan bakarrik,
Españia'ko alderdi guzietan baizik.» (EJ, 366; 11. oharra).
Eta geroxeago, Etxaide jauna-n bertan:
«Gure partez ez gara aspertuko esanaz, Espaiñia oso dela (eta halaber
Frantzia) aspaldi honetan, ondikotz! euskal-eskubide eta euskeraren etsai
[...]» (EJ, 376; 92. oharra).
Garaien arabera talde zehatz batek edo besteak beteko luke etsaiaren funtzio
hori. Izan ere, kasu honetan edozein bereizketaren oinarrian herrien arteko bereizketa
jartzen baitu Etxaidek.
Espainia osoa bada Euskal Herriaren etsaia, Euskal Herrian bertan ere badaude
"beaumontes" berriak, bere herriaren kontra aritzen direnak. Etxaidek kalifikazio hori
zehazki erabiltzen du, Autonomia Estatutuaren kontra zeuden eskumako zenbait
pertsonaren jarrera aipatzerakoan (EJ, 382; 136. oharra). Eta Etxaide jauna-z hitz
egitean agertu den bezala, bere egoera pertsonala azaltzeko ere erabili du agramontesbeaumontes kontrajarpen hori.
Bestaldetik, batzuetan errepublikanoen artean desberdintasunak egiten ditu.
Hauen artean, komunistak eta ezkerrekoak nahiago baititu Etxaidek, "moderatuak"
baino, duintasun handiagoa erakutsi baitzuten:
«Urondo'k eta Larrañaga'k37 baiño gizontasun exkaxagoa agertu zuten
37

Komunistak ziren hauek. Larrañaga, dirudienez, ondo portatu zen I.M. Etxaiderekin
gerra hasi eta frankistak Donostian sartu arteko epe horretan. Geroxeago faxistek
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nere ustez errepublikazale moderatu batzuek.» (EJ, 157).38
Etxaidek ez zuen hurbiletik gerran parte hartu, ezta gerra bera jasan ere. Dena
dela, gerrak eta, batez ere, gerrak euskaldunei ekarri zizkien ondorioek markatu zuten,
betiko, idazlea.

2. Euskal literaturaz eta itzulpengintzaz.
Elkarrizketa honetan Yon Etxaidek euskal literaturari buruzko iritzi orokorrak
eskaintzen ditu.
Garai batean euskal literaturaren balioak aipatzeko ohikoa zen topiko bat
erabiltzen du hemen Yon Etxaidek: poesiaren arloan euskal literaturak maila ona du,
honetan beste literaturen parekoa baita; nobelan, ordea, ez, nekez lortzen baitu euskal
literaturak maila apala gainditzea.
Poesia dela-eta, hauexek dira Etxaideren hitzak:
«Euskal-poesian, herrikoian eta landuan uste dut beste herrialdetako
hizkuntzekin berdindu samarrik gaudela kalitatean.» (Etxarri 1999, 26).
Euskal poesiaren gailurra Errepublikako belaunaldian ("olerkariengan") jartzen
duela dirudi, zeren honen ondoren ez baitu aurrerapen handirik ikusten:
«Hala ere ez dut uste gerla aitzinetik gai honetan aurrerapen handirik
egin dugunik.» (Etxarri 1999, 26).
Izenak ere aipatzen ditu. Gerra osteko idazleen artean, Aresti, Gandiaga eta
Iratzeder gogoratzen ditu (Mirande edota Juan San Martin, ordea, ez). Gerra aurrekoen
artean, Errepublikako belaunaldikoen izenak gogoratzen ditu: Lizardi, Lauaxeta eta
Orixe. Eta hauez gainera, zenbait klasiko: Elizanburu eta Etxepare (ez du Etxahun
fusilatzera eraman zutenean, inork ezin izan bide zuen ezer egin hura salbatzeko (EJ,
156).
38

Honen ondoren azaltzen du 1934.ean oposizio batzuk zirela-eta gertatutakoa, non
errepublikano moderatu batzuen joko itsusia nabarmentzen zen, Etxaideren ustez.
Bestaldetik, Toribio Etxebarria eta Besteiro-ren duintasuna ere aipatzen du Etxaide
jauna-ren beste leku batean, herria engainatzeagatik salatzen zituztenen iritziaren aurka,
iritzi hori aitak berak eman arren (EJ, 337; 355. oharra).
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aipatzen).
Bere ustez, gerra ostekoak ez dira gerra aurrekoak edo klasikoak baino hobeak.
Desberdinak izan, besterik ez:
«Denak dira oso onak, baina oso liferenteak.» (Etxarri 1999, 26).
Nobelagintzaz plazaratzen duen iritzia guztiz desberdina da:
«Nobelan berriz, lehengo pobretasunetik poliki-poliki atera nahian ari
gara, baina salbuespen bat edo beste izan ezik, ez dugu nobela onik eta
are gutxiago lehendabiziko kategoriakorik.» (Etxarri 1999, 26).
Ez du salbuespen "bat edo beste" horiek zeintzuk diren adierazten eta, egia esan,
ni naizen irakurle hau jakin-minez gelditu naiz salbuespenen artean zeintzuk jarriko
lituzkeen jakiteko. Garoa aipatuko al luke, lehen liburu honi buruz agertutako iritziaren
ildotik? Elkarrizketaren urte horietan argitaratutako nobelaren bat al zuen gogoan
Etxaidek?39
Ondorioa argia da Etxaideren ustez, erabatekoa:
«Elaberrian, beste hizkuntzekin konparatuz, poesian baino askoz
beherago gaude.» (Etxarri 1999, 26).
Etxaidek ez du euskal nobela onen izenik ematen. Eta euskal nobelaren egoera
txarra azaltzeko adibideak ematea erabakitzen duenean, berak idatzitako nobelak
aipatzen ditu, zehazki Joanak joan eta Gorrotoa lege. Tesi honetan esan da, dagoeneko,
elkarrizketa honetan Etxaidek bere nobelen gainean plazaratzen zuen iritzia. Ez dira
berriro hona ekarriko horrelako aipamenak. Baina orain ikus daitekeenez, bere nobelen
kalitatea euskal literatura osoaren egoeraren ondoriotzat ere har daiteke, Etxaideren
nobelak eta euskal nobelak bat baitatoz kalitatearen arazo honetan.
39

Ez naiz espekulaziotan hasiko, baina oroimena estututa, nekez agertzen zaizkit
1985.etik 1987.era bitarteko nobelen izenburuak. Beharbada, aipagarriena Manu militari
izango zen. Joxe Austin Arrietaren nobela honek 1986.eko data baitauka. Izen hau,
ordea, ez zait besterik gabe bururatu. Jon Kortazarrek liburu honi buruz idatzitako
artikulu batean esaten zuenez, baten batek Arrietaren idazkera Axularren idazkerarekin
konparatzen zuen. Hau adierazitakoan, honelaxe bukatzen zuen artikulua Kortazarrek:
«Niri, Axular ez, baina Etxaide ekartzen dit gogora.» (Kortazar 1987b).
Kointzidentziek bitxikerietarako joera handia erakusten dute.
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Euskal nobelaren egoera kaxkarraren gaia, bestaldetik, itzulpenaren gaiarekin
lotzen du Etxaidek. Izan ere, halako pentsamendua dago Etxaideren planteamenduaren
oinarrian: euskaraz ez badago nobela onik, har dezagun erdaraz idatzitako nobela on bat
eta itzul dezagun euskarara.
Itzulpen lan honetarako, dena dela, ezin edozein erdal nobela hautatu.
"Euskalerriko seme batek iskribatua eta euskal gaiduna" (Etxarri 1999, 27) izan behar
zen nobela hori eta horrexegatik hautatu zuen Pío Baroja-ren Las inquietudes de Shanti
Andía. Bere helburua, gainera, ez zen nobela honen itzulpen soil bat egitea, "euskalnobela jator baten itxura" eta ez "itzulpen usainekoa" (Etxarri 1999, 27) eduki zezan
nahi baitzuen.
Hauxe da bere praktikaren arrazoia. Eta aipamen honi esker ulertzen da hobeto,
Mitxelenak, Itxasoa laño dago... zela-eta, emandako iritzia, itzulpen honetan Baroja-ren
ahotsa barik, Etxaideren ahotsa entzuten zela zioenean.
Eta ildo honekin jarraituta, elkarrizketa honetan itzulpengintzaz ere egiten diote
galdera zuzena: "Zer garrantzi dauka itzulpengintzak zuretzat?" galderari40 honelaxe
erantzuten dio, labur eta zehatz:
«Izugarria, lehendabiziko mailako obrez barautan gaudelako. Beraz, ez
duguna euskaratu egin behar dugu. Saia gaitezen, beraz, literatura
unibertsaleko obrarik onenak itzultzen eta euskal-tankera jatorra
ematen.» (Etxarri 1999, 31).
Euskal literaturaren kasuan ez baita nahikoa lanaren itzulpena egitea, "euskaltankera jatorra" eman

behar zaio itzulpenari. Itzulpengintzaren ikuspuntutik

eztabaidagarria izan daiteke planteamendu hau, horrela jokatuta jatorrizkoari izaera
aldatzen baitzaio, harako "traduttore traditore" hura hitz joko bat baino gehiago balitz
bezala. Etxaideren kasuan, ordea, itzulpenak ez dira kanpoko kultura ezagutzeko bide
bat, hau da, irakurle batek hizkuntzen jakitearen aldetik dituen mugak gainditu eta,
bestela, ezagutzen ezinezkoak izango litzaizkiokeen idazlanetara hurbiltzeko prozedura.
40

Galdera hau izan zen 1987.ean idazlearen baimenarekin Eguna-n argitaratu gabe
gelditu zirenetako bat.
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Itzulpenak bertako kultura aberasteko bideak dira, euskara indartzeko, trebatzeko eta
aberasteko bideak, euskara jatorra irakasteko baliabideak.
Itzulpengintza, hizkuntzaren mesedetan jarria, alegia.

3. Erlijioa, utopia politikoa eta abertzaletasuna.
Orain arte aipatu diren gai interesgarri hauez gainera, Yon Etxaide ideologia dei
litekeen horretaz aritzen da luze elkarrizketa honetan. Badakit hemen "ideologia" ez
dudala zentzu estu batean erabiltzen, izen honen azpian pentsabideak, hainbat gairen
aurreko jarrerak, erlijioari eta politikari buruzko iritziak azaltzeko asmotan bainabil.
Honexegatik, ataltxo honen izenburu egokia bilatzerakoan, "ideologia" hitza baztertu eta
aipatuko diren gaiak azaltzea erabaki dut.
Hiru gai hauek, bestaldetik, harreman estuak dituzte elkarren artean Yon
Etxaidek egiten duen aurkezpenean, eta, inolako dudarik gabe, haren literatura ulertzeko
giltzak eskaintzen dituzte ("barne-gako" hitza erabili zuen Etxarrik elkarrizketaren
aurkezpenean -Etxarri 1999, 12-).
Batzuetan kontraesan nabarmenak daudela dirudi, adibidez, demokraziaren eta
abertzaletasunaren oinarri esentzialistaren artean, bietan bermatu nahi baitu Etxaidek
bere jarrera. Bestetan ematen du idazleari gustatuko zitzaiokeen baino hurbilago dagoela
integrismotik. Baina jakina, ideologia definitzeko erabiltzen diren hitz horiek
(demokrazia, abertzaletasuna, integrismoa) eskema baten barruan dute zentzurik,
zentzurik izango badute.41

Hasi, erlijioaz esaten dena azaltzen hasiko naiz.
41

"Demokrazia" hitzak, adibidez, nork erabiltzen duen, halako esanahia izango du:
batzuetan "herri demokrazia" esan nahi baitu ("herri demokrazia" moduan aurkeztu
diren sistemak gehienetan diktadurak direlarik), "demokrazia organikoa", "demokrazia
parlamentarioa" edota "konstituzionalismoa", bestetan. Alde honetatik ez da batere
harrigarria, Euskal Herri mindu eta mingarri honetan elkar ulertzea ezinezkoa izatea,
hitzen esanahiaz ere ados jartzerik ez baitago.
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Badirudi Etxaideren planteamenduan biko kontrajarpenak agertzen direla behin
eta berriro, eta kontrajarpen horietan agertzen diren osagaien artean korrelazioak sortzen
direla.
Biko kontrajarpen hauek, funtsean, bi dira. Lehenengo kontrajarpena, Yon
Etxaidek erabiltzen dituen hitzekin adierazteko, "Aita-Jaungoikoa" eta "Jesus Jauna"ren
artean agertzen da. Bigarrena, "katolikoa" eta "kristaua" bereizten dituena.
Lehenengo kontrajarpen haren lehen osagaia, "Aita-Jaungoikoa", hor nonbait
dagoen Jainkoa da, mundua sortu eta hartaz gozatzen dena, munduan sufrimendua
nagusi den bitartean. Aita-Jaungoiko hau ez da gehiegi arduratzen gizakiei gertatzen
zaienaz, hauen sufrimenduaz. Ondorioz, horrela aurkeztutako Jainko hau oso urrun
ikusten du Etxaidek:
«Pentsamendu honek izaki egoista baten ideia dakarkizu gogora eta AitaJaungoikoa ezin maitatuzkoa edo bederen maitagaitza egiten zaigu.»
(Etxarri 1999, 20).
Jesus Jauna, ordea, bere bizitzarekin adibidea eman zuen, sufritzen dutenen alde:
«Jesus Jaunarekin, ordez, alderantziz gertatzen da: munduan sufritzen
duen gizonaz errukitzen da eta gizonen artera jaisten, gizonekin batera
sufritzera eta sufrimendua nola eraman behar den erakustera [...]»
(Etxarri 1999, 20).
Horrelako eredua erakusten zuen Jesus Jaunaren aurrean, hau maitatu eta honi
jarraitu besterik ezin da egin. Jesus eta haren hitzak dira Etxaideren erlijioaren oinarria:
«Hauxe da ene erlijioa: Jesus eta bere Ebanjelioa. Ez dut besterik.»
(Etxarri 1999, 21).
Lehenengo kontrajarpena, beraz, honela agertzen zaigu:
Aita Jaungoikoa

-

Jesus Jauna

Eta honekin batera, Etxaideren azken hitzek iradokitzen duten moduan, beste
hau dateke, "Testamentu Zaharra" agertzearena dudazkoa izan badaiteke ere, zeharka
baizik aipatzen ez baitu:
Testamentu Zaharra

-

Ebanjelioa

Lehenengoaren, Aita Jaungoikoaren, funtzioa, gizakiak epaitzea da, onak eta
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gaiztoak bereiztea, Etxaideren ustez, saritu eta zigortu egiten duen justizia Jainkoari, eta
honi bakarrik, baitagokio. Justiziak erlijiozko zentzua du eta halako justizia bat gizakien
eskuetan dagoenean mendeku bihurtzen da. Jesus Jauna, ordea, ez da etorri gizakiak
epaitzera, gizakiak barkatzera baizik. Lehen transkribatu dudan aipuan esaten zenez
("zeren Jesus Jaunaren errukia azkengabea baita eta dena dezake bekataria salba dadin" Etxarri 1999, 30-), gizaki guztiak salbatzera etorri da.
Gauzak honela, kontrajarpena honela plantea daiteke:
Epaitu

-

Barkatu

Beste kontrajarpen bat agertzen zaigu multzo honetan, kasu honetan gizakien
arteko harremanei dagokien kontrajarpena, zeren badirudi gizakien arteko harremanak
desberdin planteatzen direla, kontrajarpen hauen zein aldetan kokatzen diren.
Lehen aldean agertzen den harremana hierarkiazkoa izango litzateke (gero
hierarkia honek kasuz-kasu forma desberdin bat hartuko luke), eta bigarren aldean,
ordea, berdintasunezko harremanak planteatuko lirateke:
Hierarkia

-

Berdintasuna

Lehenengoaren adibidetzat aita-seme erlazioa har dezakegu. Izan ere, Etxaidek
bere aita deskribatzerakoan konparazio hau erabili zuen Etxaide jauna-n:
«Testamentu Zaharreko Igarleen antzo [...]» (EJ, 97).
Bere aita deskribatzeko erabili bazuen, zentzu orokorrean ere ulertu ahal dugu,
kontrajarpenen lehenen zutabean paternalismoa jarrita. Izan ere, aita, familia deitzen den
taldearen burua eta gidaria balitz bezala aurkezten da eredu honen arabera.
Bigarren zutabean, ordea, "anai-arrebak" jar litezke. Eliza barruan gizonek eta
emakumeek bete behar dituzten eserleku desberdinen arazoa azaltzerakoan (aitak
idatzitako artikulu baten itzulpena egiterakoan, alegia), ohar hau jartzen du Etxaidek
orrialde barrenean, gizonak eta emakumeak bereizteko txarteletan jarri beharko ziren
hitzei buruz:
«Dudarik ezta, zerbait jartzekotan, frantziskotar eta kristau izpirituari
hobekiena dagokiona "anaiak" eta "arrebak" dela.» (EJ, 299; 77. oharra).
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Aita "Testamentu Zaharreko Igarleen antzo" deskribatuta dago; eta pertsonak
aipatzeko kristau espirituari hobekien dagozkien hitzak "anaiak" eta "arrebak" dira.
Gizakien arteko harremanen ereduak, beraz, bi hauek direla esan daiteke, hierarkiaberdintasuna bereizketaren adibide zehatza, alegia:
Aita-semeak

-

Anai-arrebak

Denak bilduta, Aita Jaungoikoaren eta Jesus Jaunaren arteko lehenengo
kontrajarpen horretan oinarrituta, korrelazioan agertzen diren bigarren mailako
kontrajarpen guztiak hauexek dira:
Aita Jaungoikoa

-

Jesus Jauna

Testamentu zaharra

-

Ebanjelioa

Epaitu

-

Barkatu

Hierarkia

-

Berdintasuna

Aita-semeak

-

Anai-arrebak

Bi sail hauen artean, Yon Etxaidek inolako dudarik gabe bigarrenean jartzen du
bere burua. Eta sail horretan agertzen diren osagaiak bere ideologia osoaren oinarriak
dira, utopia politikoa barne. Zentzu honetan ulertu behar da Etxaideren ideologia
batzuetan integrismotik hurbil dagoelakoa. Ez zentzu politiko estuan, partidu integrista
bati legokiokeenez, baizik-eta ideologiaren eta planteamendu politikoen oinarrian
Etxaideren ideia erlijiosoak daudela ulertuta.
Bigarren kontrajarpen handiak "katolikoa" eta "kristaua" bereizten ditu eta honek
ere korrelazio multzoa sortzen du.
Kontrajarpen honen hasieran duda bat eta datu bat daude. Duda, Etxaidek berak
planteatzen duena, ea bera katoliko ortodoxoa ote den:
«Aurrena argi jarri behar dena zure galderan ni "hain ortodoxo" ote
naizen, katoliko ortodoxoa alegia.» (Etxarri 1999, 21).
Eta honen ildotik, datua: Etxaideren nobelak ez dira katolikoak, "giristinoak"
baizik, nobeletan bertan agertzen den bezala.42 Honen ondorioz, hauxe dio Etxaidek:
42

Gogora bedi, bestaldetik, Espainiako literaturan 50eko hamarkadan nobela katolikoa
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«Nik esango nuke "hereje samarra" ere banaizela puntu honetan.»
(Etxarri 1999, 21).
Gakotxoen artean adierazten badu ere, Etxaidek hereje samartzat du bere burua.
Dena dela, hereje izate hori ez datza doktrinan. Aurreko aipuak honela jarraitzen du:
«Ez dotrinaren aldetik, eta horretxegatik Eliza Katolikoaren baitan
jarraitzen dut, Eliza Katolikuak giristinotasunez jaso duen guztian. Beste
eliza giristinoekin ere ados nago giristinotasunaz jaso duten guzian.»
(Etxarri 1999, 21).
Kristautasuna aldarrikatzen duten neurrian, eliza kristau guztiekin ados dago
Etxaide. Honetan ere batasunera heltzeko beharra ikusten du Etxaidek, eta horretarako
kristau guztiek beren taldeetan duten kristau osagaia nabarmendu behar dute, hauxe
baita batzen dituena:
«Beraz, giristino guztien batasunera iristeko, ez al litzateke konbenigarri
Eliza bakoitzak "giristino" izenari erasten dion "titulotxoa" baztertzea,
batasunaren kaltegarri direlako?» (Etxarri 1999, 21).
Eta besteek egin dezaten nahi duena egiten Etxaide da lehenengoa:
«Nik horixe egin dut. Eliza katolikuaren barne egonarren, ez dut sekula
neure buruaz "katoliku" izena erabiltzen, kristautasunarentzat kaltegarri
delakoan.» (Etxarri 1999, 21).
Baina egoera honetan inork ez du amore eman nahi, guztiek pentsatzen baitute
egia osoaren jabe direla.43
Beraz, lehen egin den bezala, kontrajartzen diren osagai desberdinak elkartuta
hauxe agertzen zaigu:
Katolikoa

-

Kristaua

Zatitu

-

Batu

Kasu honetan korrelazioak eta kontrajarpenak ez dira aurrekoan bezain argiak.
izan zela eztabaidarako gai bat, José Luis Aranguren-ek 1955.ean nabarmendutako
paradoxa (Espainia bezalako herri katoliko batean, kalitatezko nobela erlijioso-katoliko
gutxi agertzea) oinarritzat hartuta (Martínez Cachero 1985, 218 et h.).
43

Eta kristauen zatiketa hau azaltzean, abertzaleen zatiketa datorkio burura Etxaideri:
«Bide txarretik gabiltza giristinoak (eta halaber eusko-abertzaleak) seta
horrek gidaturik.» (Etxarri 1999, 22).
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Momentu

batean,

badirudi

kontrajarpena

desagertzear

dagoela,

Vatikano

II.

Kontzilioaren inguruan. Itxaropen hauek zapuztuta geratu zaizkio, Eliza Katolikoak
hartu dituen bideak ikusita.44
«Baina, Eliza Katolikuaren barne baldin banago ere, ez nago akort
Batikanoarekin, hots Eliza Ofizialak daraman politikarekin.» (Etxarri
1999, 22).
Lehenengo, Paulo VI eta, batez ere, geroxeago Joan Paulo II izan dira
Vatikanoko II. Kontzilioak piztu zituen itxaropenak ito dituztenak.
Lehenengoaz hauxe dio Etxaidek:
«Paulo VI-garrenak amaitu zuen Konzilioa, baina hainbestean aingura
bota zuen eta ez zion jarraitu guk espero genuen aurrerabideari.» (Etxarri
1999, 22).
Bigarrenarekin atzerakada handia egon da Eliza Katolikoaren barruan:
«Joan Paulo II-garrenarekin, berriz, Pio XII-garrenaren garaietara edo
atzerago iritxi gara. Beraz, ez dago dudarik gaur-gaurkoz elementu
kontserbadoreek gehiago dezaketela Batikanoan aurrerazaleek baino
[...]» (Etxarri 1999, 22).
Ondorioa nahiko etsigarria da Eliza barruan egon nahi duen Yon Etxaide
bezalako kristau batentzat:
«[...] gure belaunaldiak ez dezake itxaropenik egin Jesus Jaunaren
izpiritu ebanjelikua Batikano materializatuan sar dadin.» (Etxarri 1999,
22).
Vatikanok, beraz, eliza ofiziala esan nahi du, instituzio moduan jarrera
atzerakoiak hartzen dituen erakundea, munduan (mendean) egon nahi duena ("Batikano
materializatua" alegia), honek inplikatzen duenarekin: botere erakunde bat.
44

1931.ean I.M. Etxaidek idatzitako artikulu bati jarritako oharrean, Etxaidek
adierazten du abertzaleek Vatikano II.arenak bezain jarrera aurrerakoiak zituztela:
«Peninsulan, eusko-abertzaleak bakarrik ziren era berri hortara
pentsatzen zutenak [...] Garai haietan talde urri batzuen pentsamoldea
besterik ez zena, gaur, Eliza osoarena bihurtzen ari da.» (EJ, 372; 60.
oharra).
"Gaur", jakina, ez da Etxaide jauna argitaratu zen garaia (Etxarrik egindako
elkarrizketaren garaia), idatzi zen garaia baizik, 60ko hamarkadaren azken urteak.
Egoera 15-20 urtean nabarmen aldatu da, Etxaideren iritziz.
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Hor Jesus Jaunaren ebanjelioa ez dago sartzerik. Honen espiritu ebanjelikoa,
Elizaren jarrera ofizialean barik, Askapenaren Teologian ikusten du:
«Izpiritu hau, nire ustez, "Teología de la Liberación"-en dago. Baina
Batikanoak ez du begi onez ikusten Jesusen arnasa, izpiritua eta obrak
aldarrikatzen dituen mugimendu berri hau [...]. Baina nik ez dut
zalantzarik egiten Kristoren eta lehenengo giristinoen izpiritua
"Teología"-ko sailean dagoela eta Batikanoak hauen postura hartu behar
duela lehenbailehen.» (Etxarri 1999, 22).
Kontrajarritako azken osagai hauek aurrekoekin batuta, horrelaxe agertzen zaigu
bigarren kontrajarpen-korrelazio osoa:
Katolikoa

-

Kristaua

Zatitu

-

Batu

Eliza materializatua

-

Espiritu ebanjelikoa

Eliza ofiziala

-

Askapenaren Teologia

Aipatu diren bi korrelazio hauek, gainera, elkar daitezke korrelazio osoago eta
handiago bat sortzeko. Gauzak honela, Etxaidek erlijioaren aurrean duen jarrera
azaltzeko honelako kontrajarpenen korrelazio handia agertzen zaigu, berak bere burua
"Jesus Jauna" hasten den sailean jartzen duelarik:
Aita Jaungoikoa

-

Jesus Jauna

Testamentu zaharra

-

Ebanjelioa

Epaitu

-

Barkatu

Hierarkia

-

Berdintasuna

Aita-semeak

-

Anai-arrebak

Katolikoa

-

Kristaua

Zatitu

-

Batu

Eliza materializatua

-

Espiritu ebanjelikoa

Eliza ofiziala

-

Askapenaren Teologia

Nire ustez, sail hauetan dudaren bat aurkez lezakeen osagai bakarra, lehenengo
sailekoen artean agertzen den "Testamentu zaharra" da. Kasu honetan izan ezik, sailen
arteko osagaien paralelismoa erabatekoa iruditzen zait.
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Eta Jesusen irakaspenetan eta haren ebanjelioetan oinarritutako kristautasun
honek Elizak gerra zibilaren aurrean izan zuen jarrera arbuiatzera darama, Elizako
agintariek, kristautasunak agintzen zuenaren kontra, gerra zibila piztu zutenen alde jo
baitzuten (EJ, 173). Gerra baten alde agertzea zeharo inkonpatiblea baita, Etxaideren
ustez, kristautasunaren oinarriekin. Ildo honetatik hauxe dio Etxaidek Etxaide jauna-n:
«Indarkeria Mahomatarrentzat
kristauentzat.» (EJ, 174).

bidezko

izan

daiteke,

baina

ez

Kontrajarpen hauek guztiak interpretatze aldera, Gilbert Durand-en azalpenen
ikuspuntutik begiratuta (Estructuras antropológicas de lo imaginario liburuan agertzen
den ikuspuntutik begiratuta, alegia -Durand 1982-), Etxaidek bere pentsamenduan eta
iruditerian "gaueko erregimen" baten aldeko planteamendua onartzen duela dirudi,
"eguneko erregimena" bide-bazter utzita: batak bestea gailentzea suposatzen duten
osagai

adostu

ezinezkoen

kontrajarpenaren

ordez,

elementu

desberdinak

elkarrenganatzera, batzera daraman planteamendua aurkezten baitu Etxaidek.

Erlijioarekin batera, ia bereizi ezinik, bere planteamendu ideologiko orokorra
ikus dezakegu. Izan ere, Yon Etxaidek bere burua definitzerakoan, honelako hitzak
erabiltzen ditu, alderdi abertzaleekin bat ez duela egiten esan ondoren:
«Ez baita partidu politiku bat bakarra nire ideiak biltzen dituenik. Ni
pertsona konplikatu samarra bainaiz eta zaku batean sartzen ditut
abertzaletasuna, kristautasuna, komunismoa eta demokrazia.» (Etxarri
1999, 32).
Eta abertzaletasunaz hitz egin eta gero, hauek agertzen dira:
«[...] giristinoa, komunista eta demokrata naiz [...], gizonen berdintasun
osoa gura dut [...]» (Etxarri 1999, 34).
Kristaua, komunista, demokrata, berdinzalea dela dioen idazle honek
naturalezan aurki daitezkeen animalia-talderik estrukturatuenak hartzen ditu eredutzat
gizakientzat:
«Gizonen komunitateak, txingorrien eta erleen komunitateak hartu behar
ditu eredutzat.» (Etxarri 1999, 34).
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Badirudi norbanakoak eta haren askatasunak ez dutela leku handirik taldeari
begira dagoen honelako planteamenduan. Norbanakoari uzten zaion lekua beste
munduan, hil ondoko munduan dago, mundu honetan, bakoitzak egin behar duena
gizarte egituran tokatu zaion lekua ahalik eta hoberen betetzea baita.
«Bakoitzak bere lanarekin eta eginbideekin kunpli dezala mundu honetan
eta saria, bakoitzak merezi duena, beste munduan emanen zaio,
Jaungoikoaren neurriaren arabera.» (Etxarri 1999, 34).
Bestaldetik, komunismo erradikalenaren alde agertzen zaigu Etxaide, baina inola
ere ez komunismo marxista eta materialistaren alde.
Alde batetik, komunismo erradikal hori beharrezkoa ikusten du "baldin munduan
justiziarik ezagutuko baldin bada eta gizonen artean bakea eta zoriona izango bada"
(Etxarri 1999, 35). Ezinezkoa da honelako hitzetan "justizia" hitzari ez erreparatzea,
hainbestetan justizia egiteko ahalmena duen bakarra Jainkoa dela esan ondoren. Baina,
dudarik gabe, bi justizia mota desberdinez hitz egiten du Etxaidek, eta hitz berbera
erabiltzeak kontraesanaren itxura ematen dio.
Jainkoari dagokion justizia onak eta gaiztoak bereizten dituena da, bakoitzaren
merezimenduen arabera saritzera edo zigortzera daraman justizia, alegia.
Gizakien justizia, ordea, ezin da horretan ahalegindu, hori egitea mendekua
burutzea izango bailitzateke, "begia begi truk" egitea. Gizakien justizia gizakien
berdintasuna bilatzen duena da, eta berdintasun bilatze horretan gizakiek legeak baliatu
behar dituzte:
«Beraz, gizona emateko kapaz ez bada [gizakien arteko desberdintasunak
desagerrarazteko], legeak egin beza gizonak egin gura ez duen justizia.»
(Etxarri 1999, 35).
Baina Etxaidek, gizarte justizia dei litekeena lortzeko komunismoa beharrezkoa
dela pentsatu arren ere, ez dago komunismo marxista, ateo eta materialistaren alde.
Zoriona ez baita materian aurkitzen, espirituan baizik:
«Zoriona izpirituan dago eta ez materian. Horregatik ez dut
kapitalismorik nahi, baina ez eta ere libertatea eta demokrazia ukatzen
dituen sasi-komunismo marxista, ateoa, eta materialista, beroiek

281

aitortzen, errespetatzen eta sustengatzen dituen komunismo giristino
berdinzalea baizik.» (Etxarri 1999, 35).
Nahi gabe ere, berriro egiten dugu topo askatasunaren gaiarekin. Lehen
norbanakoaren askatasuna ukatzen zuen gizarte egituraketa baten alde bazegoen ere,
oraingo honetan askatasuna eta demokrazia errespetatzen dituen komunismo kristau
baten alde agertzen zaigu.
Ez dago argi zer adierazi nahi duen Etxaidek askatasunaz hitz egiten duenean.
Etxaide jauna-n badago gai honekin lotuta dirudien aipamenen bat eta horri eutsiko diot
orain kontzeptu honen nondik-norakoak pixka bat azaltzeko:
«Gizarimak, mundura etorrita, begien aintzinean ikusten dituen
gertakizunen aurrez-aurre, baterako edo besterako postura hartu ohi du
atsegin-ezatsegin lege batek eraginda, eta ezkutuko itxu-mutil honek,
iratxu antzeko honek, Maitagarri baten lillurapenak jota bezala, darama
gizadia bere aurrerabidean.» (EJ, 120).
Erabakiak hartzeko momentuan, "atsegin-ezatsegin lege batek" agintzen du.
Lege hau bestaldetik, "ezkutuko itsu-mutil", "iratxo antzeko" moduan deskribatzen du
eta "Maitagarri baten lilurapenarekin" konparatu. Erabakiak hartu eta horren ondorioz
jokatzeko ahalmena, beraz, ametsezko lilura balitz bezala agertzen da Yon Etxaideren
hitz hauetan.
Bestaldetik, gaiak gaia ekarriko balu bezala, liburu hartako orrialde berberean
Etxaidek kontatzen du nola bere aitak erabaki zuen Konpainia Telefonikoak egin zion
lan eskaintza bat ukatzea. Onartuz gero, Madrilera joango zen eta gerra zibilak han
harrapatuko zuen, eta honek, agian, ondorio tragikoak ekarriko zizkion. Erabaki horrek
aita salbatu zuen, Etxaideren ustez. Eta hau dela-eta, hauxe dio:
«Esan ohi da Jaungoikoa'ren eskua tartean ibilli ohi dela askotan holako
erabaki bat hartu behar garaian eta hemen ere ibilli zela esango nuke
[...]» (EJ, 120).
Erabakiak hartzeko momentuan zentzugabeko atsegin-ezatsegin lege baten edo
Probidentziaren artean mugitzen da gizakia. Hau esatea eta erabakiak hartzeko ahalmen
moduan ulertzen den askatasuna ukatzea ia bat da, nire ustez.
Orduan zertan gelditzen da askatasuna Etxaideren kasuan? Ez dirudi tarte handia
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dagoenik. Beharbada, besteen menpean ez egotea baino ez da askatasuna, hau da,
gizakia sistema hierarkiko batean ez egotea, erabateko berdintasunean oinarritutako
gizarte batean egotea. Hori bai, bakoitzak, hierarkiarik ez badago ere, betetzen duen
tokiari dagokion eginbeharra ahalik eta hoberen bete behar du.
Komunismo kristau berdinzale horrek badu eredu argi bat Etxaideren ustez,
lehenengo komunitate kristauek horrelaxe jokatzen baitzuten:
«Lehendabiziko giristinoak komunistak ziren. Dena eskuratzen zioten
kristau komunitateari eta honek denon artean berdin-zurrian zabaltzen
zuen dirua, bakoitzak bizitzekoa eduki zezan. Giristino izpiritu horrek
-heriotza beti gainean zutelarik- jazarpen aroan sendo iraun zuen [...]»
(Etxarri 1999, 35).
Gero, Konstantino enperadorearekin kristautasuna Inperioko erlijioa bihurtu
zenean, egoera aldatu zen. Instituzionalizazioak ito egin bide zuen antzinako espiritu
hori.
Aipamen honek berehalako oihartzunak dakartza. Lehenengo komunitate
kristauak, berdinzaleak eta komunistak, jazarpenaren arriskuen aurrean anaitasunean
bizi zirenak: honek guztiak gogora dakartza XII. eta XIII. mende aldera Europan zehar
sortu ziren talde milenaristak, gurutzatuen gerren eta izurriteen mundu horretan
Kristoren bigarren etorrera, laster gertatuko omen zen-eta, prestatu nahi zutenak, non ez
zihoazen Kristo bera zela zioen ustezko salbatzaile baten atzetik. Hau da, Norman
Cohn-ek En pos del milenio deitutako oinarrizko liburuan aztertu zituen taldeak.
Eta ez dugu ahaztu behar milenarismoak eragin zuzena izan duela Euskal
Herrian bertan, Juan Aranzadi-k Milenarismo vasco-n frogatu duen moduan. Liburu
honetakoak dira hitz hauek:
«Al tomar como ejemplo a restablecer la primitiva comunidad cristiana,
el mesianismo medieval se representó el milenio como igualitario y
comunista: su anticlericalismo no era sino el nombre medieval del
antiburocratismo moderno, el rechazo de toda casta administradora de la
colectiva salvación; su culto a la pobreza se prolongaba a través del
rechazo temporal de la iglesia y su posesión de bienes terrenales, hasta la
condena de toda propiedad.» (Aranzadi 1981, 143).
Hurrengo biak, Cohn-en liburutik hartu ditut.
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Lehenengoan esaten zaigu zein irizpide erabiltzen zuten talde horiek Elizaren
jarrera kritikatzeko:
«Los criterios con que se juzgaba a la Iglesia eran los mismos que la
Iglesia había presentado a los pueblos de Europa como un ideal; se
trataba de ideales del cristianismo primitivo, recogidos en los Evangelios
y en los Hechos de los Apóstoles.» (Cohn 1985, 36).
Hurrengo honetan, antzinako kristauen bizitza horretan beren garairako gizartemito bat aurkitu zutela esaten zaigu:
«Esos hombres encontraron en las fantasías escatológicas que habían
heredado de un pasado lejano, el mundo olvidado del primitivo
cristianismo, un mito social que se adaptaba perfectamente a sus
necesidades.» (Cohn 1985, 59).
Honelako jarrera milenaristetan, bestaldetik, Joaquin de Fiore izeneko abadeak
toki berezia bide dauka, bere planteamenduek bizitza hobe baten itxaropenak mundu
historikoan gauza litezkeela pentsatzera eraman bailezakete.45
Honek ere lehenengo kristauen bizitzan eredu bat aurkitu zuen:
«Joaquín señaló la comunidad evangélica de los doce apóstoles como
prototipo de su comunidad espiritual e incluso habló de la vuelta a
aquella forma original de vida cristiana [...]» (Kahler 1989, 109).
Garaiari dagozkion forma zehatzak alde batera utzita, Yon Etxaideren utopia
politikoak honelako itxura dauka: komunista eta berdinzalea; pobrea, baina guztiok
bizitzeko adina dutelarik; elizak suposatzen duen instituzionalizazioari uko egiten
diona. Behinolako urrezko aroa (lehenengo kristauen komunitateak), politikazko
egitasmo bihurtua, alegia; hori bai, mesias berririk gabe, Kristok toki hori betetzen
jarraitzen baitu, eta itxaropen guztiak hil ondoko munduan jarrita.46
45

De Fiore-k hiru aro desberdin ikusten zituen historian, Aitaren (edo Legearen) aroa,
Semearen (edo Ebanjelioaren) aroa eta Espirituaren aroa. Hirugarren hau, historiaren
bilakaeran azkena izango zena, bere garaian heltzear zegoen. Honen ondoren Azken
Judizioa etorriko omen zen (Cohn 1985, 107 eta h.; Kahler 1989, 105 eta h.).
46

Honekin lotuta, gogora dator Etxaidek Etxaide jauna-n kontatutako pasadizo bat,
nola bere amak seme-alabei kontatzen zizkien San Luis erregearen istorioak, infernuaren
beldurra beraiengan sartzeko (EJ, 111); San Luis, Luis IX Frantziakoa, alegia: XIII.
mendean matxinada milenaristen artean Antikristoaren aurka borrokatuko zuen Azken
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Euskal Herriari dagokionez, bere jarrera alderdi politiko zehatzetatik haratago
jartzen da.
PNV kritikatzen du, karlisten eta integristen bide berberetik doala esanez, alderdi
honek erabiltzen duen lema ("Jaungoikoa eta Lege zarrak"), beste horiek erabiltzen
zuten berbera baita ("Dios y Fueros"). Elkarrizketa egin zioten momentuan
foruzaletasuna arbuiatzen du Etxaidek, horren bidez Euskal Herriaren zatiketa ezin
baitzen gainditu:
«[...] foruzaletasunean ezin daiteke nazionalismo sano bat oinarritu, zeren
sekula ez baikara geure buruaren jabe oso izango eskualde bakoitza bere
aldetik dabilelarik. Horrela ez dugu Euskadi sekula egingo, hots,
euskaldunen batasuna nazio askatu batean.» (Etxarri 1999, 33).
Honelako nazionalismoaren eredua, bere ustez, elkarrizketa egin zen garaian
behintzat, Herri Batasuna zen (Etxarri 1999, 33).
Euskaldunek nazio askea sortzeko, euskaldun guztiak baturik egon behar dira.
Horrexegatik, euskaldunen arteko zatiketa da Etxaidek ikusten duen arazorik handiena.
Gauzak honela, Euskal Herriaren arazoak ez ziren sortu foruak galtzera eraman zituzten
gerrekin eta garai hartako bestelako gertakariekin (karlistadak eta Frantziako iraultza,
alegia). Askoz atzerago jo behar da Historian horren jatorria ikusteko, tesi honetan
orrialde barreneko ohar batean Amaiur antzerki lanaz hitz egitean adierazi den bezala:
«[...] gure gaitz guztien iturria ez dago aipatu aldi-mugetan, 1200-garren
urtean baizik, Euskalerriaren zatiketa edo desmenbrazioa hasi zen urte
madarikatuan.» (Etxarri 1999, 33).

Egunetako Erregearen funtzioa arazorik gabe bete zezakeena.
Mitre-ren hitzetan:
«Con Luis IX se hace una realidad el principio de la realeza cristiana, con
todas sus grandezas y contradicciones. Síntesis del caballero y el hombre
de bien, el monarca aspiró a desarrollar un programa de gobierno
inspirado en los principios de la moral evangélica. La defensa de las
causas justas y la búsqueda de la paz entre los cristianos han sido las dos
grandes metas de su reinado.» (Mitre 1995, 291-292).
Ohar honetan esandakoa, noski, kointzidentzia bat baino ez da izango.
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Hau da, euskal herri guztietara zabaltzen zen Nafarroako erresumatik Gipuzkoa
banatu zenean ikusten du gaitzen jatorria, abertzaletasunean askotan azaltzen den
ikuspuntuari jarraituz.
Ideia hau behin baino gehiagotan errepikatzen zuen Etxaidek, Juan San Martinek
gogoratzen duenaren arabera:
«[...] maiz aipatzen zuen 1200. urtean Euskal Herriaren zatiketa etorri
zenez, geroztik ez dugula izan bakerik.» (San Martin 1999, 57).
Eta Etxaide jauna-n ere horrelako ideiak plazaratu zituen.
Batzuetan espainolismoarekin lotzen du zatiketa honen jatorri historikoa:
«Sentimentu honek [bere ama espainolista izateak, alegia] eztizu batere
harritzekorik hogeigarren gizaldian, Gipuzkoa 1200'garren urteaz gero
hasi baitzen españolizatzen eta Naparroa 1512'az gero.» (EJ, 116-117).
Gipuzkoa 1200. urte aldera Nafarroatik urruntzea (eta Gaztelara hurbiltzea)
espainolizazio prozesu baten barruan ikusten du, Espainia (eta Gipuzkoa ere ez, antza)
zentzu estu batean existitzen ez zen garai batez ari dela kontuan hartu gabe.
Banaketa honetan ikusten du gaitz guztien jatorria:
«Naparroa aizpa zaharrenaren babesetik itzul egiña izan baita gure
zorigaitz guztien iturburua.» (EJ, 375; 86. oharra).47
Banaketan gaitzen jatorria ikusten duen bezala, batasunean ikusten du gaitz
hauei irtenbidea emateko lehen urratsa, batasunik gabe48 ezin baita ezer lortu, haren
ustez.
Batasunaren nahi honetan jatorrizko egoerara itzuli behar da:
47

Ideia berbera (nola banaketa honetatik Euskal Herriaren gaitzak sortu ziren) leku
hauetan ere errepikatzen du, Etxaiden jauna-n bertan: EJ, 376; 94. oharra; EJ, 389; 181.
oharra.
48

Etxaide jauna-n hauxe esaten zuen:
«Iñoiz ikasiko ahal dugu euskaldunok euskerak eta forua haiñako
autonomia zabal batek beñepein ez duela kolorerik [...]? [...] euskaldun
guziok BAT egin behar dugula?» (EJ, 367; 19. oharra).
Hau idatzi zuenean, batasunaren aldarrikapena geroxeago bezain erabatekoa agertzen
bada ere, helburu politikoak ez ziren hain argiak, "forua haiñako autonomia zabal"
batean ikusten baitzuen bidea, posibilismotik hurbilago dagoen jarrera batean.

286

«[...] berriz ere egoera zahar honetara itzuli behar dugu, Nafarroaren
inguruan biltzea beste bost probintziak [...]» (Etxarri 1999, 33).
Baina historiara, lehenaldira jotzeak bitxikeria batzuk dakartza, zeren Etxaidek
aipatzen duen garai hartan Errioxa ere ("Larrioja" Etxaidek dioen bezala, izen hau
"Larriolha" etimologiatik eratorrita) Nafarroako erresuma barruan baitzegoen.
Horrexegatik, Euskadi Handia dei litekeen proiektu honen barruan eskualde hau ere
sartu beharko litzatekeela uste du:
«Larrioja (badirudi aintzina Larriolha zela) Euskadi da eta geureganatu
behar dugu lehen bailehen. Aspaldi zaharrean euskal-lurraldea izan zen
eta Nafarroako Erresumaren parte handi bat Larrioja zehar hedatzen zen,
Nafarroako bigarren hiriburua Naxaran (Nájera) zegoelarik.» (Etxarri
1999, 33).
Horregatik Euskal Herriko alderdi abertzaleek eskualde horretara ere zabaldu
beharko lukete beren ekintza politikoa.
Etxaidek onurak besterik ez ditu ikusten honelako komunitate batean:
«Interes ekonomikoen aldetik ere Larriojari eta "Vascongadas"-i
(Nafarroarekin batean) komeni zaie batasun hau.» (Etxarri 1999, 34).
Errioxari

buruz

dioena

bitxikeria

izan

daiteke,

baina

Etxaideren

abertzaletasunaren oinarri bat azaltzeko balio dezake: eskubidetzat agertzen diren
eskabide guztien atzean, arrazoi historikoak agertzen dira, bere abertzaletasunaren
oinarriak, abertzaletasun hori funtsean hizkuntzazko esentzialismo batetik sortu arren,
historian, denbora eta espazio zehatz eta egiaztagarri batzuetan, bilatu nahi baititu.
Eta hemen sortzen da kontraesana: nola lotu arrazoi historikoetan oinarritzen
diren eskubide horiek, demokraziaren praktikak adierazten duenarekin,49 bi osagai
hauek (eskubide historikoak eta demokraziaren praktikaren ondorioak) bat ez
datozenean? Etxaidek, ordea, ez du arazo hau planteatzen.50
49

Beste gai bat dela-eta (hizkuntzaren batasunean Euskaltzaindiak hartu dituen
bideak), ikusi dugu nola Etxaidek hauxe zioen:
«Baina ez dudarik egin bide jatorra hautatu duela eta beti, mundu
honetan, gehiengoaren iritzira makurtu beharra dagoela.» (Etxaide
1997, 13; letra etzana neurea da; testuak 1985.eko data dauka).
50

Ikusten denez, demokrazia eta abertzaletasuna aurrez aurre jartzean sortu ahal dira
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Etxaideren abertzaletasunaren jatorrian Aitzol agertzen zaigu elkarrizketa
honetan ere, abertzaletasunaren ideologo honek idatzitako testuei esker Etxaide
nerabezaroan abertzaletu baitzen:
«Gogoratzen naiz gure "Aitzol" ahantzi-ezinaren artikuluak txoraturik
irakurtzen nituela [...]» (Etxarri 1999, 16).
Hala ere, ez du adierazten zehazki zertan edo nola izan zuen eragina Aitzolek
berarengan.
Edonola ere, historian bere oinarriak bilatzen dituen abertzaletasun honetan
erlijiozko osagai bat dagoela ematen du, elkarrizketa honetan esaten denaren osagarri
erabiltzen dudan Etxaide jauna-n halaxe adierazten baitu:
«[...] Euskalerria'rentzat eskubide natural bat irixtea -alegia, ostu ziguten
buru-jabetasuna berriro gureganatzen saiatzea-, ezpaitago asarre, adiskide
baizik, Jaungoikoa'ren legearekin. Honek ezpaititzake onets gobernu
espaiñolek Euskalerria'ri egin dizkioten bidegabeak oro.» (EJ, 371; 57.
oharra).
Eta hau lotzen du Etxaidek Errepublika garaian Autonomia lortzeko
ahaleginekin, Euskal Herriarentzat ez ezik erlijioarentzat ere mesedegarria izango
zelakoan, eskumakoek pentsatzen zutenaren kontrara.

Etxaidek elkarrizketa honetan esandakoak berehalako oihartzuna jaso zuen,
iradoki den moduan, Joxagustin Arrietak sinatutako artikulu horietan.
Arrietak artikuluetan adierazten zuen nola Etxaideren elkarrizketak zirrara
handia eragin zion.
Gizon bat ikusten du Etxaideren hitzetan:
«Euskaldun eta abertzale, kristau zintzoa, hitz batean gizon bat ikusten
dut hor [...]» (Arrieta 1987a).

kontrajarpenak eta gai hau abertzaletasunaren nondik-norakoa ulertzeko oinarrizkoa da.
Kontrajarpena sortzen denean, haien artean hautatu beharra baitago: L. Mitxelena eta J.
Azurmendi izan daitezke hautatu behar horren ondorio desberdinen ereduak, hauen
idatzietan eta hitzetan iradokitzen denaren arabera.
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Eta haren fedea azpimarratzen du, eta fedean, Jesukristoren eragina:
«Egiazko Jainkoa Jesukristok digu agertu, bere esanez eta biziaz.»
(Arrieta 1987a).
Etxaidek politikaz adierazten duena, ordea, ez zaio hain egokia iruditzen:
«Bere iritzi politikoak ez zaizkit oso borobilak iruditu, nahiz eta
zenbaitetan oso argitsuak eta berriak izaki [...]» (Arrieta 1987a).
Elkarrizketa honetan Etxaidek bere burua biluzten du, ideologiaz eta politikaz
pentsatzen duena azaltzen baitu, politikoki zuzena ote den gehiegi kezkatu gabe (garai
hartan, politikoki zuzena izateko beharra ez zegoen orain bezain hedaturik). Etxaidek
bere ideiak plazaratu behar zituen eta, gustatu ala ez, kontraesankorrak iruditu ala ez,
horixe da eskaintzen duena.
Esan beharrik ez dago harekin ados egotea ez dela derrigorrezkoa. Are gehiago,
Etxaideren hitzetan agertzen diren planteamendu batzuk ez dira oso onargarriak
mendebaldeko gizarte modernoa-edo izan nahi duen gizarte batean. Utopiak, batez ere
komunismoa, aberria eta erlijioa batzen eta elkartzen dituzten utopiak, gehiegitan izan
baitira sarraskien iturburu, halako utopietan fede onez sinesten zuten pertsonen asmo
onak zapuztuz. Batzuetan, etsigarria izan badaiteke ere, Cioran-en Historia y utopía
gogora ekartzea komenigarria da.
Eta ez dugu ahaztu behar idazle baten jarrerak goraipatu nahian, itsu-itsuan
egindako intsentsu banaketak ez direla onak izaten; ezta intsentsu banaketaren objektua
den idazle harentzat ere.
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IV. ATALA: USOA ALOSTORREKO (ALOS-TORREA):
ELEZAHARRA, ELEBERRI BIHURTUA.
A. ATARIKOA.
Yon Etxaideren nobelak banan banan irakurtzeari ekiteko, hauek lehenengo aldiz
argitaratu zireneko datek markatzen duten ordenari jarraituko diot, eta lehenengo atalean
aipatutako eskema aplikatuko da irakurketa hauetan.
Hasi, beraz, lehenengo argitarapenean Alos-Torrea izena izan zuen nobela
harekin hasiko naiz.
Gerra zibilaren ondoren, 1950.ean hain zuzen, Hego Euskal Herrian euskaraz
argitaratu ahal izan zen lehenengo nobela da Alos-Torrea, eta, dagoeneko aipatu den
moduan, Jose Artetxeren laguntzari esker agertu zen.
Argumentuaren oinarria Araquistain-en elezahar batetik eta Azkueren ipuin
batetik hartu zuen Etxaidek: J.V. Araquistain-ek idatzitako "Gau-illa" elezaharra
(Araquistain 2000, 25-42) eta Azkuek argitaratutako "Alostorrea" izeneko ipuina
(Azkue 1989, 30-33) agertzen dira nobela honen argumentuaren ardatz moduan,
idazleak berak ere nobelan azaltzen den orrialde barreneko ohar batean lehenengo
momentutik jakitera ematen duenez:
«Elezahar hau berritzean, Arakistain-en "Tradiciones vascocántabras"eko "Gau-illa" (1866) eta Azkue-ren "Euskalerriaren
yakintza"ko "Alostorrea" (1942) hartu dira oinarritzat.» (UA,1 7; 1.
oharra).
Idazleak, bestaldetik, leiendaren hariari jarraitzen badio ere, zenbait aldaketa
egin zizkion:

1

UA: Usoa Alostorreko izenburuarekin agertu zen aldaerari dagozkion siglak.
Kontrakorik adierazi ezean, 1981.eko argitarapen honi jarraituz egingo dira aipamenak.
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«Elezaharra eta neure elaberria bat datoz, kontakizun sustraiari eta hariari
baldin bagagozkio, baina han-hemengo xehetasunetan behar adinako
libertatea hartu dut, neure bidetik neuk pentsatutako helburura iristeko.»
(UA, 141).
Araquistain-engandik heldu den eragin hau, laster ikusiko denez, askotan aipatu
izan da; Azkuerena, ordea, isilean geratu ohi da, ziurraski Azkuek argitaratutako
ipuinaren eta Araquistain-en leiendaren arteko harremanak zuzena baitirudi. Izan ere,
Azkuek berak aipatzen ditu antzekotasun hauek:
«Muy parecida a ésta [= berak argitaratutako "Alostorrea" izeneko
istorioa] es una leyenda que se lee en Tradiciones vascocántabras de
Araquistain.» (Azkue 1989, 33).
Ahozko tradiziotik zeharka hartu bide zuen Azkuek, hurrengo esaldiak
iradokitzen duen moduan:
«Me la dió a conocer el sacerdote don Toribio Iriondo, de Elgoibar, junto
con una hermosa melodía [...]» (Azkue 1989, 33).2
Etxaidek liburu hau 1981.ean berriro argitaratzea erabaki zuenean, Usoa
Alostorreko izena jarri zion. Geroko argitarapenek azken izen honi eutsi diote.
Bi argitarapen hauen artean desberdintasun batzuk daude.
Lehenengoa begi-bistakoa da, izenburuan bertan aurki baitezakegu. Alos-Torrea
izena Usoa Alostorreko bihurtzeko zenbait arrazoi ematen ditu Etxaidek:
a) Izen hori Azkuek erabili baitzuen berak baino lehenago; hortaz, Azkuek
"lehentasunaren" eskubidea edukiko luke, eta izenburu berbera erabiltzea nahasgarria
izan lekieke irakurleei:
«Ez zait gustatzen norbaitek titulu bat erabili baldin badu, nik berbera
erabiltzea. Batetik, aurrena erabili duena tituluaren eskubidedun bakarra
delako, eta bestetik, bi titulu berdinek nahasketa dakartelako [...]» (UA,
153).
Antzeko arrazoia aipatu zuen Markes baten alaba behin-betiko izenburua
hautatzeko.
2

Azkuek Euskalerriaren yakintza-n ez du aipatzen Toribio Iriondok nondik jaso zuen,
ahoz kontaturik ikasi zuen ala nonbait (Araquistain-en liburuan, adibidez) irakurrita jaso
zuen.
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b) Bestaldetik, emakume baten izena jarri nahi zuen izenburuan, baztertuen
aldeko omenaldi moduan. Izenburu honekin nolabait lotuta, liburu honen bidez amari
egindako omenaldia ere aipatzen du idazleak:
«Gainera, gure egunetaraino emakumea hain bazterturik egon delarik,
enetzat atsegintasunik handiena da, protagonistarik nagusiena emakume
bat izatea nere irakurgaian eta titulua emakumezko izen bati eskaintzea,
eta liburuaren izerdia berriz, beste emakume bati: bere odola eman zidan
neure ama maiteari.» (UA, 153).
Honek guztiak gogora ekartzen ditu J.M. Irigoienek Eguna aldizkarian
agertutako elkarrizketaz esandako hitz haiek:
«Elkarrizketa hura baztertuen aldeko oihua zen [...]» (Irigoien 1998).

Argitarapenen arteko beste aldaketa batzuk normaltzat hartu behar dira,
euskararen estandarizazio prozesuaren ondorioz azal baitaitezke.
Argumentua kokatzen den gertagaraiari dagokionez, aldaketa handi bat ematen
da, argumentuan bertan eragin zuzenik edukiko ez badu ere. Lehenengo argitarapen
horretan kontatzen zirenak 1000. urte inguruan gertatzen ziren, Catalañazor-eko gudaren
inguruan (hau da, 998. urte inguruan). Bigarren argitarapenean, argumentua berrehun
urte geroxeago gauzatua ikusten da, Navas de Tolosa-ko gudaren inguruan (1212. urte
inguruan). Orain aipatu besterik egin ez dudan aldaketa honen arrazoiak eta ondorioak
geroago aztertuko dira, besteak beste, nobela historikoaren generoaren ikuspuntutik
aldaketa hau esanguratsua izan baitaiteke.

Euskal literaturaz hitz egiten duten liburu eta idazlan orokorretan nobela hau
aipatzean gainetikako erreferentziak besterik ez dute ematen normalean.
I. Sarasolak, aurreko atal batean ikusi den bezala, aipatzen du lehenengo
argitarapenean agertzen zen hitzaurrean3 Etxaidek hizkuntzari buruz esandakoa

3

Usoa Alostorreko izeneko aldaeran ez da agertzen hitzaurre hura.
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(Sarasola 1976, 99-100). Honez gainera, Etxaideren nobela hura Araquistain-en leienda
batean oinarrituta dagoela gogorarazten du (Sarasola 1976, 157).
Jon Juaristik Araquistain-en eragina ere aipatzen du, Etxaide "innegable deudor
de Araquistain" moduan definitzen baitu (Juaristi 1987b, 92).
Begi-bistan dagoenaren konstatazioak baino ez diren ideia hauek L. Mitxelenak
esandakoaren ildotik doaz. Lehenago aipatutako hitzak gogora ekarriz:
«Este último [= Araquistain] sobre todo, por más que sorprenda al lector
actual, despertó el entusiasmo general y su huella llega hasta nuestros
días en autores en lengua vasca (Catalina de Elícegui, Jon Echaide,
Nemesio Echániz).» (Mitxelena 2001, 129).
Jon Kortazarrek, bestaldetik, zehatzago hitz egiten du nobela honetaz ematen
duen informazioan:
- Etxaideren idazlan hau nobela historikoaren genero barruan kokatzen du,
nobela historikoaren zenbait ezaugarri aurkezten baititu (Kortazar 2000, 135).
- Bestaldetik, erromantizismoarekin lotzen du genero honen hautaketa,
lehenaldira jotzea ideal batzuen bilaketarekin erlazionatzen baitu. Jon Kortazarren
hitzetan:
«[...] zeren iraganeko garai batera ihes egin eta han aterpetzea idealen
bilaketaren metafora gisara agertzen baitzaigu.» (Kortazar 2000, 135).
M.J. Olaziregik bi ideia azpimarratzen ditu liburu honetaz hitz egitean:
- Gerra ondoren Hego Euskal Herrian argitaratu zen lehen nobela da (Olaziregi
2000, 518). Data-arazo hutsa izan litekeen hau, gure kasuan, zerbait gehiago ere bada,
euskal literaturaren (bizi)iraupenaren sinboloa-edo.
- Etxaidek 50eko hamarkadan irekitako bidea (hau da, nobela historikoa
egitearena) gutxik jarraitu dute euskal literaturaren historian (Olaziregi 2000, 583).
Etxaideren literatura, beraz, zerbait pertsonala, berria, neurri batean behintzat,
balitz bezala aurkezten zaio irakurleari.

Gainetikako aipamen hauez gain, bi aipamen luzeago aurkitu ahal dira 1950.
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urtean, garaiko aldizkarietan argitaratuak:
- I'tarrA sinatutako erreseina, Euzko-Gogoa-n agertua, Jon Bilbao-k azaltzen
duenaren arabera, Ibinagabeitiak idatzia (Ibinagabeitia 1950).
- Y.A. sinatutako beste erreseina bat, Egan aldizkarian, Jon Bilbao-k adierazten
duenez, A. Irigaray-k idatzia, gazteleraz4 (Irigaray 1950).
Ibinagabeitiak idatzitako artikuluan azpimarratzen den lehenengo gauza Yon
Etxaideren liburua elezahar batean oinarritutako eleberria dela. Bere momentuan
ikusiko denez, hau hitz joko bat baino zerbait gehiago da:
«Antziñateko elezar ezaguna oñarritzat arturik, eleberri atsegina eratu
digu idazle gazteak.» (Ibinagabeitia 1950, 7).
Leiendaren bertsiorik osatuena Araquistain-ek egin duenez, Ibinagabeitiak haren
eta Etxaideren idazlanen arteko desberdintasunak ere azaltzen ditu:
«Arakistain'ek baino egokiago, bizkorrago, sakon eta sarkorrago
damakigu Etxaide gazteak Alos'ko illeta-kantua.» (Ibinagabeitia 1950, 7).
Ibinagabeitiaren hitzen arabera, Araquistain erromantizismoarekin loturik
agertzen da; Etxaide, berriz, modernoagoa izanik, errealismoarekin lotzen duela ematen
du:
«Ua, Arakistain, erromantikuegi, gure gaztea berriz, gaurko elerti-bideai
doakenez, benago, biotzkoi eta gizaberago.» (Ibinagabeitia 1950, 7).
Alde batetik modernoagoa da ("gaurko elerti-bideei" lotua), eta honen ondorioz,
"benago" dela Etxaideren lana. Honek, nire ustez, errealismoari lotu behar da,
errealismo hau osagai fantastikorik gabeko egiantzekoarekin parekatzen bada behintzat.
Beste bi ezaugarriak (bihozkoi eta gizaberago, alegia), Etxaideren nobelan
plazaratzen diren balore moralei dagozkie, Araquistain-en testuan ez baitira agertzen
Etxaideren nobela alderik-alde zeharkatzen eta zedarritzen duten kezka moralak.
Bestaldetik, Ibinagabeitiak Etxaideren nobelak euskal literaturan bete dezakeen
garrantzizko tokia aditzera ematen du. Etxaideren nobelak euskal literaturak momentu
4

1954.ean hasi zen Egan euskara hutsez argitaratzen.

295

horretan beharrezkoena zuena errepresentatzen baitu, euskal literaturaren jarraipena eta
iraupena. Gerra ondoan Etxaideren nobela Hego Euskal Herrian argitaratu ahal izan zen
lehenengoa izanik, besterik gabe, garrantzizko lekuan egotera eraman du. Ezintasunen
aurrean, argi printza bat:
«Yarraibide ederra eman diguzu euskel-arloan buru-belarri ari
gaituzunoi, baita ere parre-murritzez begiratzen diguten ainbeste
astaputz-koldarrei!» (Ibinagabeitia 1950, 8).5
Artikulu honetan bestelako ideiak-eta agertzen dira, bitxikerien mailan badaude
ere.
Lehenengoa, Ibinagabeitiak Etxaideri luzatzen dion aholkua:
«Ekiozu kemenez, tai gabe, ortarako doai berezien yabe zaitugun ezkero,
zeure irudimen ta biotzondoak geiegi mugatu gabe.» (Ibinagabeitia 1950,
8).
Hau da, handi-nahia izan behar duela aholkatzen dio Ibinagabeitiak Etxaideri,
aholku honekin Etxaideren literaturbidea Euzko-Gogoa-ren bidez iritsi nahi zituzten
helburuekin nolabait bat eginez. Ibinagabeitiaren hitzek honela jarraitzen dute:
«Eta zeure gogo-andiaren arnasaz, zeure idazkortz trebearen ukituaz,
euskera zaarra gaztetuko duzu, baita ere orok amestu "urre-elertian"
arrandiz sartuko.» (Ibinagabeitia 1950, 8).
Ardura eta eginkizun handiak jartzen ditu Ibinagabeitiak Etxaideren baitan,
Lizardiren ametsa gogora ekartzen duten hitzak erabiliz, euskara berritu eta maila
gorenean jar dezakeela aditzera ematen baitu.
Bigarren bitxikeria, Ibinagabeitiak Etxaideri egozten dion adina da, benetan den
baino gazteagoa dela uste baitu:
«Gure idazleak ogeitasei urte doi-doi egiñ ditu.» (Ibinagabeitia 1950, 7).
Alos-Torrea lehenengo aldiz argitaratu zenean, Etxaidek hogeita hamar urte
baitzituen. Garrantzirik gabeko errorea, Ibinagabeitiak ez duela idazlea ezagutzen
5

Nor ote "parre-murritzez begiratzen diguten ainbeste astaputz-koldar" horiek?
Susmoa dut oso pertsona zehatzak zituela buruan Ibinagabeitiak hori idatzi zuenean.
Gogoratu lehen 50eko hamarkadako giroaz esandakoa.
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kontuan harturik.6

Egan-en gazteleraz argitaratutako erreseinan Irigaray-k antzeko ideiak agertzen
ditu.
Lehenengo eta behin, elezahar batean oinarritutako eleberria delako ideia
ezaguna azaltzen da Irigaray-ren hitzetan, Etxaideren idazlana "leyenda novelada"
moduan definitzen baitu (Irigaray 1950, 31).
Bestaldetik, idazlan honekin euskal nobelaren alorrean zenbait berrikuntza
agertzen direla azpimarratzen du:
«[...] se parece poco a lo escrito anteriormente en el género.» (Irigaray
1950, 31).
Nola interpreta ditzakegu hitz hauek? Bi posibilitate ikusten ditut balizko
interpretazio bat egiterakoan:
- Yon Etxaideren idazlana nobela historikoa da eta ordura arte euskal literaturan,
batez ere, ohiturazko nobelak idatzi dira.
- Euskal nobelagintzan agertu ohi zen mundu idiliko eta konfliktorik gabekoa
alde batera uzten da, errealistagoa izan nahi duen marko batean pertsonaien grinak
azaltzeko.
Irigaray-ren hurrengo hitz hauek azken interpretazio honekin lot ditzakegula uste
dut:
«[Etxaideren nobela batzuetan zirraragarria da] por el verismo con que el
autor mueve sus personajes.» (Irigaray 1950, 31).
Izan ere, Etxaidek pertsonaien ibilbidea azaltzeko fantastikotzat har daitezkeen
osagai guztiak baztertu nahi ditu. Leiendatik urrundu nahi du nobela egiteko, eta helburu
hori lortzeko egiantzekoa ez dena alde batera utzi behar da.
Irudimena, ordea, beharrezkoa da, tradiziotik heldu den istorioaren hutsuneak
bete ahal izateko:
6

"Adiskide ez-ezagun" deitzen dio artikulu honetan (Ibinagabeitia 1950, 8).
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«La fantasía del poeta se concierta felizmente, al salvar las partes de su
trama con los eslabones semihistóricos del drama de Deva.» (Irigaray
1950, 31).7
Idazkera dela-eta, Irigaray-k estiloa eta sintaxia klasikoak direla adierazten du
(Irigaray 1950, 31). Tesi honetan ikusi da dagoeneko8 nola Etxaidek azaltzen zuen
klasikoen aldeko postura egiten zuela, klasikoek, akatsak akats, idazlearen ustez,
hizkuntzaren alorrean arrazoi handiagoa baitzuten. Ideia hau 1960. urte aldera argi eta
garbi azalduta agertzen bada ere, aurretik zetorren joera baten ondorioa baino ez da.
Bere lehenengo nobela honetan Irigaray-k azaltzen duen aztarna honek joera horren
berri ematen digu.
Baina estiloa eta sintaxia klasikoak badira ere, ez da berdin gertatzen Etxaidek
erabiltzen dituen hitzekin:
«Aunque el autor gusta demasiado echar mano de formas puristas, no
abusa del neologismo [...]» (Irigaray 1950, 31).
Izan ere, Etxaidek, ahal duen neurrian, euskaldunagoa dirudien formaren alde
egiten du. Geroxeago kasu zehatzak aipatzean berriro azalduko denez, nire ustez,
Etxaidek jatorrietara hurbiltzeko asmoa izaten du kasu hauetan, eta jatorrietara
hurbiltzeak bi ondorio ekartzen ditu: batetik, jatorragoa ematen du bere idazkerak
("jatorria" eta "jatorra" oso hurbil dauden hitzak baitira); bestetik, nobela historikoaren
alorretik ikusita, itxuraz zaharragoak diren formak aukeratzeak testuari antzinako kutsua
ematen dio.
Dena dela, garbizaletasun honek ez du idazlea eramaten Aranak eta honen
jarraitzaileek asmatutako hitz berri eta tradizio gabeak erabiltzera. Hau salbuespentzat
hartu behar baita Etxaideren idazkeran, noizean behin halako formaren bat lerratzen
7

Irigaray-k gazteleraz erabiltzen duen idazkera benetan bihurria iruditu zait, eta
batzuetan nekez lortzen dut ulertzea zehazki zer adierazi nahi duen. Hemen, gazteleraz
"fantasía" dioenean, "irudimena" esan nahi duela dirudi, eta honela interpreta daitekeela
dirudi: "errealitatearen itxura daukana (egiantzekoa, nonbait) asmatzeko eta sortzeko
ahalmena".
8

Pío Baroja-ren Las inquietudes de Shanti Andía-ren itzulpenaz hitz egitean.
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bazaio ere.
Irigaray-k, edonola era, hurrengo argitarapenetan hizkuntza garbiturako joera
motelduko zaiola espero du:
«Esperemos que en la próxima edición, el artista aligere un tanto el
purismo del léxico.» (Irigaray 1950, 31).
Bestaldetik, Etxaidek lehenengo idazlanetatik orrialde barrenean oharrak
jartzeko joera hura ere aipatzen du Irigaray-k. Ez zaizkio gustatzen hainbeste ohar-eta,
irakurketa astundu dezaketelako:
«[...] insinuaremos que la obra tendría doble difusión, reduciendo el
número de notas al texto, que prodigadas fatigan la lectura.» (Irigaray
1950, 31).
Ohar hauek askotan agertzen dira nobela historikoetan. Yon Etxaideren idazlan
guztietan ikus ditzakegu horrelakoak eta neurri batean idazlanaren beraren osagaitzat
har daitezke. Etxaideren literaturaren ezaugarria dela ere esan liteke.
Irigaray-ren ustez, Etxaidek Ipiola izeneko pertsonaiaren ahoan jartzen dituen
bertsoak ere aipagarriak dira, Etxaidek berak asmatuak badira ere kutsu arkaikoa baitute
(Irigaray 1950, 32). Honelako bertsoez hitz egitean Etxaidek bide berri bat irekitzen
duela dio Irigaray-k, euskal literaturak har dezakeen norabide bat erakusten baitu:
folklorearen tradizioan oinarritutako era berriko literatura:
«El autor abre el camino a los jóvenes idazles en la elección del tema.
Pues en nuestro Folklore tienen sobrados motivos de subido interés para
cortas composiciones de ese género.» (Irigaray 1950, 32).
Irigaray-ren erreseina honetan ere bitxikeria bat agertzen da. Hauxe dio
Irigaray-k:
«[...] la escena se desarrolla en el siglo XV [...]» (Irigaray 1950, 31).
Baina Etxaideren nobelaren argumentua ez da XV. mendean gertatzen.
Lehenengo argitarapen horretan, Etxaidek X. mendeko azken urteetan eta XI. mendeko
lehenengoetan kokatzen ditu gertakariak.
Irigaray-k aipatzen duen XV. mende hori argitaratze errorea ez bada, lapsus bat
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baino ezin daiteke izan, J.C. Guerra-k Araquistain-en "Gau-illa" hartan agertzen ziren
bertsoak aztertzean mende horretan kokatzen baitu bertsoen oinarrian dagoen istorioa
(Guerra 1924, 46-47; Etxaidek aipatua: UA, 142-143).

Balorazioak balorazio (batzuen ustez, erromantikoa da idealen bilaketa Erdi
Aroko munduan gauzatzen baitu; besteen ustez, errealismoarekin nolabait lot daiteke,
osagai egiantzekoaren bila baitabil), nobela honetaz idatzi duten gehienek antzeko
iritziak azaltzen dituzte:
- Argitaratu zen momentuaren garrantzia azpimarratzen dute.
- Araquistain-ek idatzitako elezaharrean oinarritutako nobela dela adierazten da
(Azkueren "Alostorrea", ordea, ez da aipatzen). Funtsezko ideia, nobelaren argumentua
aurrera eramateko prozedurak determinatzen dituelako.
- Nolabait berritzailea da, ordura arte erabilitako moldeetatik aldentzen hasten
delako.
- Batzuetan idazkera ere aipatzen dute.
Ideia hauek ahaztu gabe, hurrengo orrialdeetan zehar, neronek egindako
irakurketa proposatuko dut, lehenengo atalean agertutako eskema hartan oinarrituta.
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B. ARGUMENTUAREN OSAKETA

Atal honetan, alde batetik, nobelaren argumentua eta honen osagaiak
(gertakariak, pertsonaiak, tokia eta denbora) aztertuko dira. Azterketa honetan,
ezinbestekoa da nobelaren argumentu hau bere oinarrian dauden Araquistain-en
leiendarekin eta Azkuek argitaratutako ipuinarekin konparatzea. Bestaldetik, gertakarien
marko historikoaren zehaztapena ere azalduko da atal honetan, marko honek Etxaideren
nobelari nobela historikoaren izaera ematen baitio. Puntu honetaz aritzean marko
historikoaren eta gertakarien arteko erlazioak ere aipatuko dira.

1. Argumentua eta honen osagaiak.
a) Argumentua eta istorioaren gertakariak:
Hasi ere, argumentuaren eta honen osagaien azalpenarekin hasiko naiz, beraz.
Araquistain-en leienda batean eta Azkuek argitaratutako ipuin batean aurkitu
zituen Etxaidek istorioaren oinarriak bere nobelaren argumentua eraikitzeko.
Lehenengo irakurketa batean, Etxaideren nobelan istorioak, N. Friedman-ek
gertakarien izaeran oinarrituta egindako sailkapena gogora ekarriz (Garrido Domínguezek

aipatua,

1996,

58-60),

intriga

melodramatikotik

(edota

tragikotik,

zein

protagonistaren ikuspuntua hautatzen den kontuan harturik) eta intriga sentimentaletik,
bietatik zerbait du liburu honetan kontatzen denak.9 Izan ere, pertsonaia nagusiek
9

Garrido Domínguez-ek honelaxe definitzen ditu hiru intriga mota hauek:
«Intriga melodramática: el relato termina con la desgracia del
protagonista, el cual ha sido sometido previamente a diferentes pruebas;
este hecho origina la simpatía y la conmiseración del lector hacia él [...].
»Intriga trágica: la evolución y el desenlace son similares a los del tipo
anterior, aunque los separa un elemento importante: el protagonista es
responsable, al menos en parte, de su destino [...].
»Intriga sentimental: un protagonista del agrado del lector supera
diversas pruebas; al final siempre se imparte justicia poética [...]»

301

(Usoak eta Beltran haren aitak) hainbat probatatik pasatu behar dute nobela honetan
zehar, bukaeran halako egoera orekatsua (egilearen asmoak mugatutako egoera
orekatsua, alegia, justizia poetikoaren aldaera bat, nolabait) iritsi arte.
Nobelaren argumentuak Usoaren jaiotzatik, aitaren gau-beilan denen aurrean
emakume honen ohorea garbirik gelditzen den arte hartzen du. Irakurleari aurkezten
zaion moduan, hamar kapitulutan zehar garatzen da.
Laburki azalduta, hauexek dira kapitulu bakoitzean kontatzen diren gertakaririk
nagusienak:
1.

Usoa jaiotzen da eta honen ama hil, erditzearen ondorioz.

2.

Beltran, Usoaren aitak bigarren emaztea hartzen du, Otxanda. Etxean Matxin
izeneko umezurtza hartzen du Beltranek. Etxera etorri berri diren pertsonaia
hauek Usoaren kontra jartzen dira.

3.

Urteak pasa dira, eta Usoa oso egoera larrian aurkitzen da etxean daukan
kontrako giroa jasan ezinik. Aitak ezkontza bat prestatzen dio, Mitxele
Bidaniakorekin.

4.

Ezkontza bertan behera utzi behar dute, zeren zaldunek gerrara joan behar
baitute. Handik zazpi urtera bueltatzen dira eta Beltranek, bera kanpoan zegoen
bitartean etxean ume bat jaio dela entzuten du ostatu batean.

5.

Etxean agertzen da Beltran, Otxanda eta familiako besteen harridurarako. Usoa
giltzapetuta

aurkitzen

du

dorreko

ganbaran,

nobela

gotikoaren

giroa

gogorarazten duen eszena batean.
6.

Beltran eta Usoa Debako ostatu batera doaz bizitzera. Usoa sendatu ondoren,
Bidaniara ezkontzen da Mitxelerekin. Beltran, bitartean, ostatuan geratzen da.

7.

Beltranek Deba utzi eta Bidaniara doa, Matxinekin hitz egin ondoren. Egun
batean, aspaldiko lagun batekin (Txoperekin) topatzen da eta honek bere
alabaren ezkontzara gonbidatzen du, Debara. Beltran gonbitea onartzeko prest
(Garrido Domínguez 1996, 59).
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dago, baldin-eta Otxanda eta Deban gelditu diren besteak ezkontzara
gonbidatzen ez badituzte.
8.

Otxandak jakin du ez dutela ezkontza horretara gonbidatuko, Beltranek hala
inposatu duelako. Erabakitzen du mendekua hartzea Ipiola deitzen duten
bertsolariaren bidez. Ezteietan daudenean, Ipiolak bertso iraingarriak botatzen
ditu Beltranen kontra eta honek ezteien erdian hiltzen du bertsolaria.

9.

Beltran kartzelara daramate hamar urtez. Bost baino bete ez dituenean, aske
uzten dute eta erabakitzen du Debara bueltatzea, Otxandarekin-eta bakeak
egiteko. Deban hil egingo da Beltran, hara heldu eta hilabete batera.

10.

Deban, Beltranen gau-beilan Usoa agertzen da. Balada ezagunaren bidez,
jakitera ematen du zer gertatu zen Aloseko dorrean aita gerran egon zen
bitartean. Matxin Usoa hiltzen saiatzen denean, Beltran berpiztu egiten da.
Elkarri barkatuz eta bakeak eginez bukatzen da nobela.
Hauexek dira argumentuaren hari nagusiak.
Honekin batera, bigarren mailako gertakari batzuk agertzen dira argumentuan,

aukera-prozesu baten ondorioz. Balio eredugarria izaten duten eszenak aurkezten dituzte
askotan bigarren mailako gertakariok. Adibidez, bigarren kapituluan Otxanda-eta
Usoarekin zeinen gaizki portatzen diren adierazi ondoren, idazleak eszena bat agertzen
du horren frogagarri, esandakoaren adibide bat balitz bezala. Eszenak berak ez du
garrantzirik argumentuaren garapenean; gaizki portatze horren adibide bat (beste
edozein ere posiblea izango zen) eskaintzen du bakarrik (UA, 25-33).
Argumentuaren garapen honetan, nire ustez, bi zati ondo bereiz daitezke:
lehenengo bost kapituluetan kontatzen direnak Usoaren sufrimenduen inguruan
ardazturik daude; azken bostetan, Usoa ia-ia desagertzen da narraziotik eta Beltranek
hartuko du garrantzi guztia eta honen gorabeherak kontatzen dira. Bietan, pertsonaia
hauek kontrako berbera izango dute: Otxanda.
Gauzak honela, lehenengo maila batean ikus daiteke nola argumentua aurrera
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ateratzeko bi pertsonaia-multzoren arteko kontrajarpena hartu den oinarrizko
erreferentzi puntutzat. Alde batetik, Beltranek eta Usoak osatzen duten familia-multzoa
agertzen zaigu. Amaren faltak nabarmentzen duen multzo honetan, kanpoko osagai
batzuk sartzen dira: Otxanda (eta gero honek Beltranekin izango dituen alabak) eta
Matxin. Azken hauek aurrekoei beren lekua kendu nahi diete Aloseko dorrean nagusiak
izan arte.
Baina pertsonaia hauengan bestelako kontrajarpen bat ikusten da gauzaturik:
ongiaren eta gaizkiaren artean ematen den kontrajarpena. Benetako kristautasuna, alde
batetik, eta pertsonaia batzuek beren grinei inolako mugarik ez jartzeagatik sortzen den
jokaera makurra, bestetik, borrokan ari dira, sakonean gehiago, azalean baino, honelako
kontrajarpenean. Gizakiek, izatez, grinetarako joera dute, eta joera hauei men eginez
gero, botere gaizkilearen erakusgarri izango dira. Grinak berezkoak dira, eta gizakien
izate materialari dagozkio. Baina berezkoak badira ere, grinak mendera daitezke,
gizakien izate espirituala gailentzen bada, hau da, kristautasunak markatzen duen
jokaerari jarraitzen bazaio.
Askotan esan izan da Etxaidek gizakien grinak erabili zituela kontagai. Egia da,
baina horrek ez du inola ere esan nahi, grinak kontagai erabiltzean, haien aurrean jarrera
neutroa erakusten duela, kontrakoa baizik. Etxaidek pertsonaien grinak argumentua
gauzatzeko ardaztzat hartu baditu, grina horiek nola menperatu behar diren erakusteko
izan da. Etxaideren planteamenduan, kristautasuna beti garaile ateratzen baita grinen
kontrako borrokan.
Gauzak honela, funtsezko oposizio hauek agertzen dira, istorioaren oinarrian:
Ongia

-

Gaizkia

Espiritua

-

Materia (gorputza)

Kristautasuna

-

Grinetarako joera

Azken finean kontrajarpen bakarra den hau aurrera eramateko, bi alderdiak
elkartzen (maila berean jartzen) dituen elementu baten presentzia beharrezkoa da, bi

304

alderdiak aurrez aurre jartzen dituen abiapuntua: Beltrani jartzen zaizkion proben
aurrean pertsonaia honek nola erantzuten duen izango litzateke osagai hori.
Hiru dira pertsonaia honek aurre egin beharko dien proba garrantzizkoenak:
lehenengoa, erditzearen ondorioz lehenengo emaztearen heriotza da; bigarrena, Matxin
umezurtza etxean zaintzea, Altzolako jaunari zin egin baitzion halaxe egingo zuela;
hirugarrena, Ipiola bertsolariaren irainak jasatea.
Hiru proba jartzen zaizkio pertsonaia honi, eta bati ere ez dio behar bezala
erantzuten.
Hildako emaztea berehala ahazten du. Lehen momentuan alaba jaio berriarengan
jartzen du maitasuna:
«Aldi joanak, Beltran Alostorreko nagusiarengan ere, azpi-lana egin
zuen, eta emeki-emeki, bere emazte zenaren oroimena lausotzen joan
zitzaion, eta bere bihotzeko gurari eta maitasun guztiak Usoa bere
alabatxoagan bildu ziren.» (UA, 19).
Baina emaztea ahaztu ondoren, grinei men egin die, bigarren emazte bat
bilatzean. Beltran, kristaua eta zintzoa bada ere, grinen menpean geratu da, hasieran
berezko joera balitz bezala aurkezten delarik:
«Baina bere nahitasun eta zaletasun osoa bere alabatxoarentzat baldin
bazen ere, honek ezin ase zion Jaungoikoak gizonei eta emakumeei
erantsi ohi dien elkarrenganako joera, gorputzez bat egiten dutena, alegia.
»Halaxe, bada, Beltran-ek ezkontzeko asmoa hartu zuen [...]» (UA, 20).
Jainkoak gizon-emakumeei erantsi dien berezko joera hori, ordea, txarto erabili
zuen:
«Beltran, neskaren soin-edertasunak liluraturik ezkondu zen, haren
izaeran dohai onik eta bertuterik kokatzen ote zen jakiteke.» (UA, 20).
Beltranek neskaren edertasunari, gorputzari, materiari begiratu baitzion,
espirituari begiratu beharrean. Horrela, grinaren menpean geratu zen Beltran, lehenengo
probaren aurrean huts eginez.
Beltrani jartzen zaion bigarren proba Matxin umezurtzaren ardurarena da.
Nobelan kontatzen denaren arabera (UA, 22 eta h.), Altzolako jaunak, Beltranen
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adiskide minak, hil zorian zegoelarik, eskatu zion Beltrani ume horren ardura har zezan;
honelako hitzez egin zion eskaera:
«Jaungoikoaren beldurrean lezia ezak, bere ondasunak herorrek zain
itzak eta ez zaiok behar bestekoa baino gehiago eman. Ez bekio gerta,
gero, Ebanjelioko seme hondatzailearena.» (UA, 22-23).
Hauxe zen Altzolako jaunak Beltrani eskatzen ziona umea zaintzeko ardura har
zezala esan zionean.
Beltranek ume hura etxean onartu bazuen ere, lagunak eskatutakoa ez zuen behar
bezala bete. Matxin "okerrerako joera" erakusten hasten denean, Beltran ez da horretaz
jabetzen:
«Beltran-ek ez zituen jakiten bere semetzakoaren ibilera okerrak, zeren
bere arazoek txit lanpeturik baitzeukaten [...]» (UA, 24).
Beltran bere gauzez arduratzen zen bitartean, umearen ardura ahaztu zuen, eta ez
zuen behar bezala hezi. Honetan huts egitean, bestaldetik, oker bikoitza dagoela esan
daiteke, zeren Beltranek lagunari egindako zina hautsi zuen neurri berberean, Jainkoaren
aurrean ere erantzukizuna baitzuen, Altzolako jaunak "Jaungoikoaren beldurrean lezia"
zezan eskatu baitzion.
Beltranek, beraz, familian bete behar zuen tokia eta haienganako ardurak alde
batera uzten ditu, eta ez da familiaren nagusi moduan portatzen. Hau nabarmen geratzen
da Beltranek, familia utzita, gerrara joatea erabakitzen duenean ere.
Familia barruan bete beharrekoetan huts egin ondoren, bestelako proba bat
jartzen zaio Beltrani. Kasu honetan, proba Ipiola bertsolariaren bidez etorriko zaio
pertsonaia honi. Bertsolari honek eztei batzuetan botatako bertso iraingarrien aurrean,
Beltranek justizia bere eskuetan hartzen du eta Ipiola hil egiten du. Justizia, ordea,
Etxaideren planteamenduetan ez dagokie gizakiei, are gutxiago norbanakoari,
honelakoetan justizia mendekua baino ez baita. Justizia Jainkoaren eskuetan baizik ez
dago. Ipiola hiltzean, Beltranek, berari ez dagokion funtzio bat bete du.
Gertakari honen ondorioz hamar urtetarako kartzelara joango da, bost urtetan
aske geratuko bada ere.
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Kartzelaldi honen ondoren, Beltran Usoarengana joan beharrean (ordurako
Bidanian dago Mitxelerekin ezkonduta), Debara joango da, Otxandarekin eta hango
familiarekin bakeak egitera. Kartzelan zegoelarik, Beltranek Jainkoaren legea ulertu du
(elkar maitatzean, elkarri barkatzean, inor ez juzgatzean baitatza), eta gizon berria balitz
bezala (eta heriotza hurbil sentitzen duelarik) azkenean ohartu da bere ardurak ez zituela
behar bezala bete. Hauxe diotsa Otxanda bere emazteari:
«Jaio nintzen gaztelu hontan hil nahi nuke neuretarren amodioz eta
Jaungoiko jaunak nere ardurapean jarri zituenei nere maitasunik beroena
zabalduz.» (UA, 115).
Eta narratzaileak berak, galdera erretoriko batzuen bidez, Beltranek egindako
huts haietako batzuk gogorarazten ditu:
«Ez ote zion agindu Altzolako jaunari Matxin bere seme bezala zaindu
eta haziko zuela? Eta kunplitu al zuen bere lagun zaharrari emandako
hitza?» (UA, 118-119).
Beltranen ibilbidea amaitu ondoren, proben aurrean ez zuela behar bezala
erantzun konturatu ondoren, Beltranek bere okerra ulertu du. Bere okerra kartzelaldian
eta jarrera aldatzean garbituta, Debara itzuli eta bakean hilko da, hara heldu eta aste
batzuetara. Narratzaileak dioen moduan:
«[...] bere arima zuzena Guztiz-Ahaltsuari eskaini zion.» (UA, 116).
Edonola ere, Beltranek proben aurrean erakusten duen porrotak berarengan
bezainbeste eragin dauka Usoarengan. Hau, ordea, zeharo errugabea izanik, aitak
egindako okerrak jasango ditu. Horrexegatik esan dut lehen nobela honetan intriga
melodramatikoa edota tragikoa aurki daitekeela, protagonistatzat nor hartzen den, Usoa
edo Beltran. Eta bukaeran kristautasunak markatutako bideak gailentzen direlarik,
egoera baketsu eta orekatsu batera helduko da: barkamena, bakea eta justizia nagusi
izango dira, argumentua intriga sentimentalera hurbilduz.
Nobela honetan ezinezkoa da narrazioaren gertakariak gauzatzeko Jainkoari
ematen zaizkion garrantzia eta lekua ez aipatzea. Batzuetan, Jainkoa bera nobelan parte
hartzen duen pertsonaietako bat dela ematen du, baina aipatutako pertsonaiek ez bezala,
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narrazioaren gainetik kokaturik dago, gertakariak neurri handi batean determinatzen, eta
hariak nahi duen moduan bideratzen.
Narrazioan hartzen duen partea, nire ustez, hiru maila hauetan ikus daiteke:
- Jainkoa da pertsonaiei probak jartzen dizkiena. Kasurik nabarmenena, hitzezhitz halaxe azalduta dagoelako, Usoaren amaren heriotza izango litzateke. Honelaxe
kontatzen da lehenengo atalean nola hartu zuen Beltranek emaztearen heriotza:
«Alostorreako jaunak, oinazetan itorik, baina Jaungoikoaren erabaki
mingarriari men eginaz, honela zizakatu zuen bere emaztearen hiletetan:
"Egin bedi Zure borondatea zeruan bezala lurrean ere".» (UA, 17).
Emaztearen heriotza (gertakari guztien abiapuntuetako bat) Jainkoaren erabakia
da.
- Jainkoak, bestaldetik, pertsonaien jokaeren oinarrian dauden berezko joerak
eman dizkie gizakiei. Lehen agertutako aipamena gogoratuz:
«[alabarenganako maitasunak] ezin ase zion Jaungoikoak gizonei eta
emakumeei erantsi ohi dien elkarrenganako joera, gorputzez bat egiten
dutena, alegia.» (UA, 20).
Honelako joera bat Jainkoak jarri du gizakiengan. Hauei dagokie joera horri
behar bezalako erantzun bat ematea eta behar bezala bideratzea.
Pertsonaiek erakusten dituzten jokaeretan ere, berezko, izatezko joeren
ondorioak agertzen dira. Usoaren eta Matxinen portaeren kontrajarpena eginez, hauxe
dio narratzaileak:
«[...] Usoa-k zuzenerako eta onerako joera zuenez, Matxintxo-ri okerrean
eta bihurkerian artzea10 besterik ez zitzaion jaiotzen.» (UA, 23).
- Momentu batean, Jainkoaren eskua ikus daiteke kasualitatezko elkartze batean:
Beltran Bidanian bizi zelarik, Ahaide Nagusien bilera batera joan zen; bertan, Txope
aurkitu zuen eta honek alabaren ezteietara gonbidatzen du. Honek guztiak gero etorriko
denari (Ipiolaren bertso iraingarriak; Beltranek Ipiola hil, etab.) bidea irekiko dio. Dena
dela, oharkabean pasa badaiteke ere, kasualitateen kate baten aurrean gaude, baina
10

Orrialde barreneko oharrean, "aritzea" esan nahi duela adierazten da.
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kasualitateen kate hau gertatu ezean, argumentua ez zen helduko heldu behar zen
helburura. Kausalitate material baten ordez (motibazio errealista indartsu baten
ondorioz sortzen den kausalitatearen ordez),11 bestelako kausalitate bat aurkitu behar
dugu hain ezinbestekoa dirudien kasualitate kate honetan. Beste kausalitate mota horrek
Probidentziaren parte hartzean gauzaturik dagoela dirudi. "Alderantzizko kausalitatea"
dei genezake, ondorioak kausak berak baino lehenago gertatzen direla adierazten duen
kausalitatea baita. Hau da, "Txopek Beltran ezkontzara gonbidatu duelako gertatuko da
Ipiolaren hilketa" bezalako esaldi batek adierazten duen kausalitatea ez da agertuko.
Honen ordez, honelako zerbait dagoela ematen baitu: "Beltranek Ipiola Txoperen
ezteietan hil behar zuelako, elkartuko dira kasualitatez bi adiskideak". Hau da,
gertakarien balorazio transzendente batek, gertakari haiek motibazio errealistaren
ikuspegitik aurkezten duten kausalitate ahula gainditzen du. Mircea Eliade-ren El mito
del eterno retorno liburu miresgarrian agertzen diren eta jarrera estoikoak azaltzen
dituzten hitz hauek azal dezakete egoera, historiaz esaten dena narrazioaren
argumentuaren mailara ekarrita:
«[...] la historia podía ser soportada, no sólo porque tenía un sentido, sino
porque era necesaria en último análisis.» (Eliade 1989, 123).
Hau da, gertakariak ez dira kasualitatez gertatzen; zentzu bat dute, ordea, eta
derrigorrezko katea osatzen dute, helburu batera iristeko.
Nobelan hiru funtzio horiek (pertsonaiei probak jarri, pertsonaiengan joerak
erantsi eta halabeharrarekin jolastu) betetzen dituen Jainkoak gogora ekartzen du Eguna
aldizkarian agertutako elkarrizketa azaltzerakoan "Aita-Jaungoikoaz" esandakoa. Alde
11

Cfr. D. Lodge-ren liburuaren 40. atala: "La motivación" (Lodge 1999, 268-273).
George Eliot-en Middlemarch nobela dela-eta, hauxe dio:
«Su objetivo es convencernos de que los personajes actúan como actúan
no simplemente porque conviene al desarrollo del argumento [...] sino
porque una combinación de factores, algunos internos, algunos externos,
plausiblemente empujan a hacerlo.» (Lodge 1999, 269).
Edonola ere, gertakarietan motibazio indartsua badago ere, pertsonaien jokaera
argumentuaren garapenarekin bat egoten da, bestela ez baikenuke nobelarik edukiko.
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honetatik, Jainkoa bera argumentuaren motoreetako bat da.
Edonola ere, Jainkoa goi maila batean gelditzen da, gizakiek nola jokatzen duten
ikusten, elkarrizketa hartan esaten zen bezala. Jainkoak nekez hartzen du parte era zuzen
batean gertakari zehatzetan. Nobela honetan agertzen den adibide nabarmenenarekin
azaltzeko, azken kapituluan gertatutakoa gogora daiteke: Beltran IX. atalaren amaieran
hil egiten da (hau da, pertsonaia hau ez dago bere heriotza irudikatzen Araquistain-en
leiendan gertatzen den bezala). X. atalean, ordea, Beltran berpiztu behar da. Honetarako
itxuraz zientifikoa izan nahi duen azalpena ematen da nobelan, Beltranek berpiztu
ondoren hauxe baitio:
«Sendagileak hiltzat jo ninduenean, ez nintzen hilik, kordegabeturik
baizik.» (UA, 135).
Eta orrialde barreneko oharrean hauxe azaltzen du idazleak:
«Jaun Beltran "estado cataléptico" izenez ezagutzen den egoeran jausi
zen dudarik gabe.»12 (UA, 135; 212. oharra).
Nobela historiko batean, benetan nobela izan nahi badu, Jainkoak ezin parte har
dezake gertakari zehatzetan. Hori leiendarentzat egokia izango zen, baina inola ere ez
errealismoaren parametroetan mugitzeko itxura eman nahi duen nobela batean.
Horrexegatik mirariaren antz guztiak zituen gertakari hura zientziaren bidez azaldu
beharrean aurkitzen da idazlea.

b) Pertsonaiak:
Argumentua azaltzerakoan iradoki den bezala, gertakarietan parterik handiena
duten pertsonaiek kontrajarritako bi multzotan dute tokia. Alde batetik, Beltran eta Usoa
ditugu, jatorrizko familia-multzoa osatzen dutenak; bestaldetik, familia-multzo honetan
sartu eta haien ordez Aloseko dorrean nagusi izan nahi dutenak: Otxanda eta Matxin, eta
12

"Dudarik gabe" azaltzen du Etxaidek, berak asmatutako gertakaria ez balitz bezala.
Etxaidek ironiarako joerarik ez zuela kontuan hartuta, nahi gabe ironikotzat har litekeen
komentarioa dirudi horrek, idazleak bere nobelaren argumentuaz jakin dezakeena
dudatan jartzen baitu nolabait.
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bigarren maila batean, Otxandak Beltranekin izango dituen alabak, Milia eta Antxa.
Pertsonaia hauen inguruan, bestelako batzuk ere agertzen dira. Bigarren mailako
beste pertsonaia hauek, gehienetan, argumentua garatzeko balio funtzionala erakusten
dute eta ez diote egoerari bestelako sakontasun semantikorik eskaintzen.
Bigarren mailako pertsonaia hauen artean hauexek dira aipagarri:
- Altzolako jauna: Pertsonaia honek, hiltzear dagoelarik, Matxin haren sasikoa
Beltranen

ardurapean

utziko

du.

Beraz,

Beltranen

eta

Altzolako

jaunaren

adiskidetasunari esker azal daiteke Matxinen presentzia Aloseko dorrean.
- Txope: Ahaide nagusien bileran Beltranek eta Txopek elkar aurkitzen dute,
aspaldiko partez. Txopek Beltran bere alabaren ezkontzara gonbidatzean, bidea irekiko
zaie geroko gertakari guztiei. Derrigorrezko pertsonaia dugu, beraz, Beltranengan jarrera
aldaketa gerta dadin.
- Mitxele: Usoarekin ezkontzean, emakume hau urrunduko da Debatik.
Otxandaren inguruko pertsonaien artean, funtziorik garrantzitsuena betetzen
duena ("betearazten diotena" hobeto legoke) Ipiola bertsolaria da. Txoperen alabaren
ezteietan pertsonaia honek botatako bertsoek Beltranen erantzuna behartuko dute,
gertakarien kateari jarraipena emanez (Beltranek Ipiola hil egingo du; honengatik
kartzelara joango da; kartzelan dagoen bitartean jarrera aldatuko du; hil baino lehen
Beltran Debako familiarekin bakezkoak egiten saiatuko da...).
Gertakarietan parte hartzen duten pertsonaia hauez gainera, beste batzuk ere
agertzen dira, eszenarioaren osagaien itxura daukatenak: baserritarrak, zerbitzariak,
ostalariak dira hauek. Batzuetan, pertsonaia nagusiekin interrerlazionatzen dira eta
zentzu honetan badirudi garrantziren bat izan dezaketela, adibidez, ostalarien kasuan,
hauengan Usoak aitarekin Alosetik ihes egin ondoren ordezko familia bat aurkitzen
baitu. Gehienetan, ordea, eszenarioaren beste osagai bat baino ez dira.
Salbuespenak salbuespen, nobelan ahotsa duten pertsonaiak beti identifikatuta
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agertzen dira izen bereziaren bidez. Izenak izana dakar,13 baina kasu honetan, areago,
izena edukitzea eta pertsonaiaren hitzak zuzenki adierazita agertzea bat dira hemengo
pertsonaientzat.
Izana, ahotsa eta, Muñoz Molina-ren hitzen ildotik, aurpegia: hauexek ematen
dizkie izenak pertsonaiei.
Garrido Domínguez-ek dioenaren arabera, hiru dira pertsonaia baten
ezaugarriak: izaera, jokaera eta beste pertsonaiekiko harremanak (Garrido Domínguez
1996, 82-83). Etxaidek hiru ezaugarri hauek erabiltzen ditu Foster-en banaketa
klasikoan pertsonaia lauak deitu izan direnak egiteko.14 Pertsonaiak agertzen diren
lehenengo momentutik eraikita daude, eta nobela osoan zehar jokaera berbera izango
dute. Azken atalean baizik ez ditugu pertsonaia hauek aldatzen.
Pertsonaiak eraikitzeko, narratzailearen hitzak (deskribapenak eta leku
desberdinetan jaulkitzen dituen balorezko iruzkinak) funtsezkoak dira. Gertakarietan ere
ikus dezakegu nola eraikitzen diren pertsonaia hauek, baina kasu honetan, gertakariek
balore eredugarria izaten dute, narratzaileak esandakoaren adibide ikusgarriak izaten
baitira halakoak. Beraz, alde batetik, pertsonaiak oso markatutako ezaugarri baten
errepikapenaren bidez, edota antzeko ezaugarri batzuen pilaketaren bidez osatzen dira;15
bestaldetik, pertsonaiak, beste pertsonaiekin dituzten harremanek ere definitzen
13

Izenaren garrantziaz hau dio Antonio Muñoz Molina-k:
«Pero en este precipitado [= pertsonaia osatzen duten ezaugarrien
multzoa] falta aún añadir una sustancia sin la que todo el experimento
fracasaría: el nombre. Siempre digo que el nombre importa tanto porque
es la cara que ve el lector del personaje.» (Sullà 1996, 315).
Eta David Lodge-ren hitz hauek ere kontuan hartzekoak dira:
«En una novela los nombres nunca son neutros. Siempre significan algo,
aunque sea sólo el carácter común y corriente.» (Lodge 1999, 65).

14

Honelaxe definitzen ditu honelako pertsonaiak Foster-ek:
«En su forma más pura se construyen en torno a una sola idea o cualidad
[...]» (Sullà 1996, 35).

15

Philippe Hamon-ek dioenaren arabera, pertsonaien esanahia errepikapen, pilaketa,
aldaketa eta kontrajarpenaren bidez osatzen da (Sullà 1996, 133-134).
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baitituzte, kokatzen diren multzoak ere haien ezaugarriak zehazteko balio du.
Hauxe da pertsonaiak eraikitzeko arau orokorra. Edonola ere, bi salbuespen ikus
ditzakegu honetan: Beltran, zeren pertsonaia honen aldaketak argumentuaren ildoa
markatzen baitu; eta Mitxele, berezko izaeraren eta hasierako jokaeraren arteko
kontrajarpena aurkezten baita, bere jokaerak izaerarekin bat egiten duen arte iraungo
duen kontrajarpena, alegia.
Jarraian identitatea markatuta duten pertsonaiak banan banan azalduko dira.
Hauexek dira hemen bereziki aipatuko direnak, nobelan lehian dauden bi multzoetan
banatuak:
- Otxanda

- Beltran

- Matxin (Belabeltz)

- Usoa

- Ipiola

- Mitxele

OTXANDA dela-eta, esan daiteke ipuin tradizionaletan agertu ohi den amaorde
gaiztoaren ezaugarriak hartzen dituela. Alde batetik, itxurari dagokionez erakargarria
da, baina bere barnean guztiz desberdina da, gaiztakeria hutsa. Itxura, materia, grina,
beraz, bat eginik ikusten ditugu pertsonaia honengan. Honelaxe deskribatzen du
narratzaileak:
«[...] zeren zakarra, garratza, makurra, bihotz-idorra, zitala eta bekaiztia
baitzen; baina, joera txarrok ederki asko ezkutatu zizkion Alostorreko
jaunari, emakume sorginkeriazko bixka liluragarriaz engainaturik.» (UA,
20).
Honela deskribatzen zaio irakurleari lehenengo aldiz agertzen den momentuan
eta nobelan zehar izaera honekin jarraituko du, inolako aldaketarik gabe. Sakondu ere,
sakondu egingo da han aipatzen diren ezaugarri horietako batzuetan.
Otxandak bere inguruan mugitzen diren beste pertsonaia batzuk erabiliko ditu
bere helburuak lortu ahal izateko: Matxin umezurtza, Milia eta Antxa haren alabak eta
Ipiola bertsolaria erabiliko ditu momentu desberdinetan, Usoaren aurka (UA, 23 eta h.)
edota Beltranen aurka (UA, 75 eta h.) aritzeko.
Bestaldetik, trebea da disimulatzerakoan, barnean duena ezkutatzen baitaki.

313

Badaki ezin duela bere izaera agerian utzi, bestela ezin bailezake bere helburua irits, eta
horrexegatik saiatzen da komeni zaionean besteen aurrean beste jokaera bat erakusten.
Izenak berak bere izaeraren berri eman nahi duela dirudi, "Otxanda"-k "otso"
baitakar burura berez.
BELTRAN, ordea, gertakariek definitzen dute gehienbat, batez ere, probaren bat
suposatzen duten gertakarien aurrean hartzen duen jokaerak. Besteak beste, gertakari
hauek gogora daitezke:
- Adiskideari zin egiten dio Matxin zainduko duela, baina gero ez da hartaz
arduratzen.
- Justizian sinesten du, edo hobeto esateko, gizakiek justiziaren ordezkotzat
eskaintzen dituzten erakundeetan. Otxandaren aurka aritzeko auzitegietara jo nahiko
luke:
«Alostorreko jaunak auzitara eramango zuen gogoz bere andrea,
izorrakeriaz eta alabari emandako tratu txarraz salatuz, baina momenturik
ez zuen frogarik eta lekukorik [...]» (UA, 71).
Ezinezkoa zaio hori egitea, ordea.
Baina gizakien neurrian dagoen bigarren mailako justizia honetan sinesten badu
ere, Ipiolaren bertso iraingarrien aurrean bere esku hartzen du mendekua.
- Debatik joan ondoren, Bidaniara alabarekin egotera doanean, bere asmoa,
berriro ere, mairuen kontrako gerrara joatea da, baina alabaren etxean gelditzen da.
- Bigarren kartzelalditik ateratzean, Debara bueltatzen da, alabarenera joan
beharrean, kartzelan egon den bitartean aldatu egin delako.
Kontraesanek (egin beharra eta egitea ez datoz bat bere jokaeretan) eta aldaketek
markatzen dute pertsonaia hau. Eta aldaketen zikloa bukatzen denean, hau da, bere
jokaeretan egin beharra eta egitea gauza bat bakarra direnean, bere ibilbidearen amaiera
heltzen da. Eta harekin, nobelaren amaierara heltzen da irakurlea ere.
USOA pertsonaia aingerutiarra da, gertakarien biktima errugabea.
Bere ama bezalakoa da, izaera hori jaiotzatik bertatik baitatorkio:
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«[Beltranek] bere alabaren begi-bihotzetan16 bere emazte zenaren begibihotzak ikusten zituen.» (UA, 19-20).
Pertsonaia ahula da, gaiztakerien aurrean defenditzen ez dakiena eta, horrela,
etxean bizi duen giroagatik poliki-poliki gaixotzen joango da:
«Urteak joan, urteak etorri, gauzak egoera bertsuan jarraitzen zuten eta
Usoa, bihotzeko tristuraren eraginez, pattaltzen eta osasun-urritzen joan
zen.» (UA, 38).
Irtenbide bakarra, etxetik joatea izango da.
Bestaldetik, momentu batzuetan nobela historikoetan agertzen diren erdimailako heroiaren zenbait ezaugarri hartzen dituela ematen du, alde honetatik oso
markatuta ez badago ere, iradokizun bat, zertzelada bat baino ez baita ematen. Adibidez,
ostatuan osasuna berreskuratzen pasatzen duen denboran, Usoak maila apalekoa balitz
bezala jokatzen du, nobleziakoa izan arren ere, gizarte-mailen arteko zubi modukoa
eginez. Honela azaltzen du narratzaileak:
«Usoa, Deba-ko neskarik xaloena eta apalena bezala bizi zen; gaztelutik
aterata gero egin zituèn lagunak bere aldean txiro ziren, baina gizamaila
higuingarriek bereizten zièn indarra hutsa zen arimaren doai ederrek
elkartzen zienaren ondoan.» (UA, 70).
Eta ostatuko familian, hango amarengan eta seme-alabengan, bere etxean izan ez
zuen familia aurkitu zuen Usoak. Herri xehearekin bat egiten duen pertsonaia noblearen
aldaera da, beraz.
Bere jokaera, bestaldetik, beti dago ezaugarri positiboekin markatua. Nobelaren
azken atalean, aitaren zerraldoaren aurrean Alostorrean gertatutakoaren berri ematen
duten bertsoak kantatzen dituenean, momentu batean Otxandaren aurka mendekua hartu
nahi duela dirudi, baina mendekua izan litekeena ez da benetako mendekua bezala
aurkezten, baizik-eta salaketa balitz bezala. Usoaren osotasun morala salbu gelditzen da
honekin.
Otxandaren kasuarekin bezala, Usoarekin ere izenak pertsonaiaren izaerarekin
16

Begi bistakoa da, baina aipagarria da "begi-bihotzetan" esatea eta ez "bihotzbegietan", gure literatur kulturan ia berez datorkigun hitz segida.
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bat egiten du.
Pertsonaiaren izena eta izaera bat egitea nabarmenagoa da MATXINen kasuan,
honi bere izaeraren neurriko goitizena jartzen baitiote: BELABELTZ.
Otxanda, gaiztakeria errepresentatzen duen pertsonaia bada, Belabeltz bere
laguntzailerik hoberena da.
Alde batetik, jatorri ilunak markatu du pertsonaia hau. Altzolako jaunaren semea
da, eta ez du amarik. Orrialde barreneko ohar batean hauxe gaineratzen zaigu:
«Diotenez, Altzola dorreko jaunak ez zuen ezkontza bidez izan haur
hau.» (UA, 22; 36. oharra).
Gaizkirako joera berezkoa du eta honetan Usoari kontrajarrita agertzen da, lehen
aipatutako hitz hauetan agertzen den bezala:
«[...] Usoa-k zuzenerako eta onerako joera zuenez, Matxintxo-ri okerrean
eta bihurkerian artzea besterik ez zitzaion jaiotzen.» (UA, 23).
Itxurak ere markatzen du pertsonaia honen izaera, gaur egun nolabait
arrazistatzat hartuko litzatekeen azalpen honetan agertzen den bezala, itxura izaera
moralarekin bat eginda agertzen baita:
«Matxintxo-k, begi bizi beltzak zituen; ile beltz kiskurra eta larru kolorea
beltzarana txit, ijito irudikoa.» (UA, 23).
Gaiztakeriarako joera badu ere, koldarra da, bera bezain indartsuak direnekin ez
baititu bere indarrak neurtzeko (UA, 24-25). Bere jokaera eta itxura halakoxeak direlako
jarri diote Belabeltz izengoitia (UA, 25).
Bere jokaeragatik, noizean behin Matxin deabruarekin parekatzen dute ("deabrua
baino gaiztoagoa" dela adierazten narratzaileak -UA, 75-).
Badaude beste ezaugarri bitxi batzuk Matxinen "okerrerako" joera berezkoa
azaltzen dutenak. Hauen artean pertsonaia hau ezkertia izatea dago:
«[...] eskubiko eskuaz bere arreba-ordearen lepo guria estutuz eta
ezkerrekoaz -Altzola-ko umezurtza ezkerraz hobeto baliatzen baitzen
eskubiaz baino- gerrian zeraman sastakaia ateraz [...]» (UA, 133-135).
Xehetasun guztiek bide beretik jotzen dute: berezkoa da bere gaiztakeria,
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jatorrizkoa. Beraz, pertsonaiak ez du honen gainean erantzukizunik, azken finean
gaixorik baitago. Azken atalean, pertsonaia guztiak elkarri barkamena eskatu eta eman
ondoren honelaxe hitz egiten du Otxandak Matxinez:
«Eroa baita, Beltran; beti izan da hala. Dohakabeak ez daki zer egiten
duen.» (UA, 137).
Beste pertsonaiek neurri batean behintzat bere jokaeraren erantzukizuna dute.
Matxinek ez; Matxinek bere izaera garatu du gaiztakerien bidez, eta gaiztakerietan aritu
bada, ez da bere erruagatik izan, baizik-eta bere ardura eduki behar zuten pertsonaien
utzikeriagatik. Matxin gaizto portatu bada, Beltranek bere zina bete ez duelako izan da.
MITXELEren kasua, ordea, kontrakoa da. Beltranek pertsonaia hau Usoari
senartzat proposatzen dionean, hauxe erantzuten du neskak:
«Aditzea dudanez ez omen da oso mutil zintzoa. Alegia, sesiozale eta
zurrutari emana.» (UA, 41).
Eta Beltranek hau erantzun:
«Mutila ez omen da berez okerra eta neska on baten beharrean omen da
bere ohitura eta grina txarrak uzteko.» (UA, 41).
Eta gaiztoa ez dela frogatzeko, pertsonaia honen aldaketa ikus daiteke. Gerrara
joan baino lehen, Usoaren hitz horietan esaten den moduan portatzen zen; baina gerran
pasatutako sufrimenduen ondoren (kanpoan pasatzen dituzten zazpi urte horietatik sei
gatibu ematen dituzte mairuen lurraldeetan), bestelakotuta agertzen zaigu Mitxele.
Narratzaileak honela azaltzen du pertsonaia honen aldaketa:
«Nonbait esan dugu, Mitxele, izatez gaiztoa ez izanarren, Eskritura
Sainduak aditzera ematen digun seme hondatzailearen17 tankerakoa zela
[...]
»Baina Mitxele gerlatik zeharo aldatua etorri zen. Gatigutzako
sufrimenduak libertitzeko gose-egarritik sendatu zuen eta bide onera
ekarri.» (UA, 72).

17

"Seme hondatzaile"arena bigarren aldiz agertzen da hemen. Lehenengoz, Altzolako
jaunak Matxinez hitz egitean agertu da, dagoeneko aipatutako hitz batzuetan ikusi den
bezala (UA, 23).
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Bestaldetik, sufrimendu horietatik pasatu ondoren, Beltranen eta Mitxeleren
arteko harremanak adiskidetasunetik eta aita-semeen arteko harremanetik, bietatik hurbil
daude. Alde batetik, Mitxelek Beltranengan gerran galdu zuen aita berreskuratzen du,
eta bestaldetik...:
«Beltran Mitxele-rentzat bere aita, anaia eta adiskiderik leialena zen [...]»
(UA, 73).
Mitxele, beraz, giro laxoak gaizkirako bidean jarritako pertsonaia da. Baina,
gerraren probatik pasa ondoren (lasaikeriazko giroa desagertu ondoren), onerako joera
erakusten du. Maila txiki batean, pertsonaia honek Beltranek hartu behar zukeen bidea
erakusten du.
Hurrengo pertsonaia hauek parte txikiagoa dute kontaeran.
IPIOLA deitzen duten bertsolariak izaera funtzionala du batez ere, hau da,
funtzio bat betetzen du argumentua garatu ahal izateko, baina berez ez dauka bestelako
balio semantikorik. Ipiola beharrezkoa da, bigarren mailako pertsonaia askorekin gertatu
ohi den bezala, Beltranek hil dezan. Pertsonaiak identitate oso markatua dauka,
Beltranek burutzen duen hilketa, kausa baten, probokazio baten, ondorioa izan dadin.
Ipiola, Otxandaren alderdian kokaturik dagoenez, ezaugarri txarrez aurkezturik
dago. Lotsagabea, ausartegia, mozkortia, diruagatik Otxandaren alde jartzen dena (UA,
102-103) horrelaxe deskribatzen da bere jokaera istorioan bete behar duen parte txikian.
Azken finean, Beltranek irainengatik itsututa hiltzen duenean, ez du errugabe bat
hiltzen. Beraz, hilketa hau ez da gaiztakeria hutsezkoa izango, baizik-eta tragedia baten
aurrerapausoa: tragedian bertan sakondu ahala, handik ateratzeko baliabideak sortuko
baitira.
Otxandaren eta Beltranen ezkontzatik bi alaba jaio ziren: MILIA eta ANTXA.
Izen bereziak badituzte ere, ia ezinezkoa da haiek bereiztea, multzo bat osatzen baitute,
eta zenbait ipuin tradizionaletan agertzen diren ahizpa-ordeen antzekoak dira,
Otxandaren laguntzaileak, honi Usoaren aurka bururatzen zaizkion gaiztakerietan, baina
berez gaiztoak izan gabe.
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Beste zenbait pertsonaia ere agertzen dira, hala nola SALEGIren familiakoak.
Salegi ostatu baten jabea da eta han aurkituko ditu Usoak momentu batzuetan, ama eta
anaia-arreben ordezkoak, etxean izan ez zituenak.
Eta badago beste pertsonaia bat, aipatu baino egiten ez dena, eta argumentuan
inoiz azaltzen ez dena: Alostorrean isilpean jaiotako umea, Zarautzeko baserri batean
hazten ari dena. Otxandak ume honen ama Usoa dela esango du, eta Beltranek
ahaleginak egingo ditu ama benetan nor den jakiteko. Ume honetaz ez dakigu besterik,
ezta bere izena ere.
Pertsonaiei buruz esandakoak laburbilduta, beraz, esan daiteke ezaugarri hauek
agertzen direla orokorrean:
- Agertzen diren lehen momentutik berezko eta jatorrizko izaera oso batez
hornituta daude. Istorioan kontatzen diren gertakariek izaera honen erakusbideak baino
ez dituzte eskaintzen normalean.
- Multzotan banatuta daude, eta bakoitza zein multzotan jartzen den (Beltranen
alderdikoa den edota Otxandaren alderdikoa den) jakitea garrantzizkoa da pertsonaia
bereizteko.
- Argumentuan zehar, aldaketak erakusten dituzten pertsonaia bakarrak Mitxele
(gerrak aldatzen baitu) eta Beltran dira. Azken honen aldaketak argumentuaren ibilbidea
markatzen baitu.
- Azken kapituluan, pertsonaia guztiek jarrera aldatzen dute eta elkar barkatu.
Hau, ordea, ez da haien garapenaren ondorioz gertatzen, baizik-eta nobelak adierazi nahi
duen mezuaren ondorioz, geroago ikusiko den bezala.

c) Denboraren tratamendua:
Narrazio batean denbora nola erabiltzen den ikusteko, hiru puntu hauek azaltzen
dira askotan: ordena, iraupena eta maiztasuna.18
18

Halaxe egiten du Garrido Domínguez-ek Genette-ren planteamendu teorikoak
jarraituz (Garrido Domínguez 1996, 166-193). Genette-ren planteamendu teorikoaren
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Gertakarien ordenari dagokionez, esan daiteke Etxaideren nobela honetan
istorioa eta argumentua bat etortzen direla. Denboran ez dago aldaketa bortitzik eta
lineala izateko joera du, gorabehera handirik gabe. Gauzak honela, gertakarien orden
logikoa eta kronologikoa eta gertakariok argumentuan irakurleei aurkezten zaizkieneko
ordena paretsu dabiltza.
Salbuespen gutxi daudenez, deigarriak dira hauek.
Ahaleginak eginez gero, analepsiaren kasuren bat aurki liteke nobela honetan:19
analepsiaren itxura duten kasu bi aurki ditzakegu, biak, teknikoki era desberdinetan
aurkeztuak, Beltran gerratik etxera bueltatzean agertuak, kanpoan egon den zazpi urte
horietan Deban gertatutakoaren berri emateko. Beraz, kasu hauetan, analepsia eta
laburpena (sumarioa) batera datoz. Analepsi hauek laugarren atalean agertzen dira.
Haietako lehenengoa narratzailearen hitzetan agertzen da, eta kontatzen da nola ume bat
jaio den Alosen eta Usoa dorrean giltzapetuta dagoen (UA, 50-51). Era orokor batean
kontatuta dago hau guztia, jendearen esamesak izango balira bezala.
Horren ondoren, analepsitzat har daitekeen bigarren adibidea agertzen da.
Beltran, ostatu batean sartuta, eta inork ezagutu gabe, hasiko da hangoekin hitz egiten
eta haien hitzen bidez jakingo ditu dorrean gertatu denari buruzko esamesak (UA, 5254). Dudazkoa izan daiteke bigarren hau analepsitzat har ote daitekeen, gertakaria bera
(elkarrizketa) ez baita berez horrela aurkezten. Baina antzerkian askotan gertatzen den
bezala, hemen ere Etxaidek pertsonaien arteko elkarrizketa bi funtziotarako erabili du:
kanpoan egon den pertsonaiak gertakarien berri izan dezan eta irakurleak, gai horretaz
aurretik zerbait badaki ere, zer gertatu den zehatzago jakin dezan. Beltran gerran egon
den bitartean gertatu dena elkarrizketa batean aurkezteak (elkarrizketa bera analepsia ez
baita) kentzen dio neurri handi batean analepsiaren izaera.
Prolepsiaren aztarnaren bat ere aurki daiteke, guztiz leunduta agertzen bada ere.
laburpena Ficción y dicción-en ere agertzen da (Genette 1993, 56-61).
19

Analepsiaren eta prolepsiaren kontzeptuetarako: Garrido Domínguez 1996, 167.
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Lehenengo atalean, adibidez, alaba jaiotzean egingo den jaiaren berri ematen da, jaia
bera gertatu baino lehen (eresian agertzen den informazioa erabiliz). Elkarrizketa batean
gertatzen da eta bertan kontatzen dena pertsonaien asmoak baino ez dira. Beraz,
prolepsiaren kasu ahula izango litzateke.
Kasu nabarmenagoa dirudi honek: narratzaileak, momentu batean, lehenaldiko
baldintza irreal baten itxurapean ematen du pertsonaiei istorioaren geroaldian gertatuko
zaienaren berri. Analepsiaren kasuan elkarrizketaren erabilerak bezala, kasu honetan
pertsonaiak dakienaren gainean egindako baldintza irrealaren erabilerak leuntzen du
gertakarien aurrekari izaera:
«Baldin gizonok etorkizunaren berri bageneki, egin-asmo ditugun zenbat
gauza ez ote genituzke egiteke?
»Halaxe, bada, Beltran jaunak ez zituen hainbesteko dirutzak eralgiko
bere haurraren bataio egunerako prestaerak egiten, baldin, denbora asko
baino lehen, zorigaitz mingots batek bere bihotza irentsi behar zuela
jakin izan balu.» (UA, 16).
Salbuespentzat har daitezkeen erabilera hauek izan ezik, ez dago beste kasu
nabarmenik gertakarien ordenaren tratamenduan. Eta hemen aipatu diren kasu hauek
ere, oso leunduta agertzen dira, benetako analepsi edo prolepsi moduan aurkeztu
beharrean, momentu batean pertsonaiek dakitenaren eta ez dakitenaren gaineko
erreferentzia moduan edota elkarrizketa batzuetan sartuta aurkezten baitzaizkio
irakurleari.
Interesgarriagoak eta esanguratsuagoak izan daitezke iraupenari dagozkion
fenomenoak.
Honelako nobela batean istorioaren eta diskurtsoaren artean isokronia ezinezkoa
delarik, ikusi behar da nola lortzen den bien denborak lotzea.
Lehenengo datua hauxe da: istorioak, gutxi gora behera, hogeita hamar urteko
epea hartzen du, Usoa jaio den momentutik, aitaren gau-beila egiten duten arte; nobelak,
bestaldetik, erabiltzen ari naizen edizioan, 140 orrialde dauzka.
Nobelaren argumentua istorioaren puntu zehatz batzuetan gelditzen da. Puntu
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zehatz horien artean gertatzen dena isildu edota oso laburpen handien bidez baizik ez da
kontatzen.
Hauexek dira argumentuaren puntu nabarmendu horiek:
- Usoaren jaiotza.
- Usoak 15 urte dituenean, ezkontzekotan dago, baina Beltran gerrara joan behar
du.
- Zazpi urte geroago, Beltran gerratik bueltatzen da.
- Bi urte geroago, Ipiola hiltzen du Beltranek. Beltran kartzelara daramate.
- Bost urte geroago, kartzelatik atera eta handik gutxira hil egiten da Beltran.
Puntu hauetan gelditzen da argumentua eta puntu hauetan gertatutakoa kontatzen
da gehienbat nobela honetan. Eszena zehatzak, pertsonaien arteko elkarrizketak,
argumentuaren gertakari nagusiak puntu horietan kokaturik agertzen dira.
Eta narrazioa momentu horietan gelditzen delarik, hor agertzen diren denboraren
aipamenak askoz zehatzagoak izaten dira.
Adibidez, eszena batzuetan orduak oso zehazki aipatuak agertzen dira, edozein
irakurlek modernoegitzat hartuko lukeen bide baten bidez:
- Txoperen alabaren ezkontza (Ipiolaren hilketari dagokio eszena) kontatzen
denean honelako aipamenak aurki ditzakegu:
«Hamar-hamarretan izan zen elizkizuna [...]» (UA, 101).
«[...] eguerdiko hamabi-hamabietan eman zioten hasiera ezteiari.» (UA,
101).
«Gozokitara heldu zirenean, arratsaldeko bostak inguruan [...]» (UA,
102).
- Beltran kartzelan egon ondoren Debara bueltatzen denean, hauxe agertzen da:
«Arratsaldeko bostak inguruan iritsi zen gaztelura [...]» (UA, 112).
Gune horietan agertzen diren eszenetan agertzen diren erreferentzia zehatz hauen
ondoan, bestelako aipamenak ere ager daitezke, orduak bezain zehatzak ez baina nahiko
zehatzak direnak. Adibiderik nabarmenena Beltran gerratik bueltatu ondoren Usoaren
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sendaketa kontatzen denekoa izan daiteke.
Sendaketa honen prozesua honelako denbora-erreferentzien bidez kontatua
agertzen da:
«Zenbait egun barru ohetik jaikitzeko tankeran jarri zen [...]» (UA, 69).
«Hamabost egun barru sendotu zen [...]» (UA, 70).
«Aita Gaztela-tik heldu eta hilabete barru Usoa osasunez bete zen [...]»
(UA, 70).
Argumentuaren puntu nagusiak markatzen duten denbora erreferentziak eta
eszena batzuetan agertzen diren honelako aipamen zehatzak ez ezik, bestelako batzuk
ere aurki daitezke nobelan zehar:
- Batzuetan ohikotasuna markatzen duten erreferentzia orokor eta zehaztugabeak
agertzen dira:
«Urteak joan, urteak etorri, gauzak egoera bertsuan jarraitzen zuten [...]»
(UA, 38).
- Bestetan, denbora iragaten dela adierazten duen aipamenak ipuin tradizionalen
denbora gogorarazten du, agian istorioaren jatorri folklorikoarekin erlaziona litekeena:
«Behinola, Deba lur gainean bazenik ere ahaztu samar zeukatenean [...]»
(UA, 88).
Ipuin tradizional baten hasieraren oihartzuna izan litekeen hau berehala
zehaztuta gelditzen da nobelan, hurrengo paragrafoan hauxe agertzen baita:
«Bi urte ziren, Beltran, haren adiskide minena, agurtu ere egin gabe
Deba-tik aldendu zela.» (UA, 88).
"Behinola"-k eta "bi urte"-k erreferentzia berbera dute, Beltran Debatik joan
denetik pasatutako denbora adierazten dute-eta. Nobela, nahi gabe ia, momentu
batzuetan ipuinaren eta nobelaren denboraren artean mugitzen da, azkenean nobelaren
denbora zehatzagoa nagusitzen den arren.
Badaude denboraren iraupena (edota hobeto esateko, kokapena) markatzen duten
beste aipamen batzuk: urtaroei eta hilabeteei buruzko erreferentzia. Batzuetan badirudi
inportanteena ez dela zenbat denbora pasatu den, baizik-eta zein urtarotan koka
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daitekeen gertakaria, urtaroaren erreferentzia sinbolismoz hornituta agertzen baita.
Nobelaren hasieran aipamen hau agertzen zaigu:
«Egunak laburrak dira; udazkenak hazaro lehenez eskaini ohi dizkigun
hegohaizekiko eguraldi ozkarbi eta kolore biziduna baita.» (UA, 6-7).
Giro honetan Beltran etxera doa, ehizan aritu ondoren. Orduan jakin ahal izango
du irakurleak laster jaioko dela Usoa.
Beltran gerratik bueltatzen denean, bestaldetik, hauxe esaten da:
«[...] Urria aintzina samartua doa; hego haize zakarra erasoka ari da,
zuhaitz eta etxeak errotik aterata aidean eraman nahi balitu bezala [...]»
(UA, 49).
Paralelismoa nabarmena iruditzen zait: urtaro berbera, ia hilabete berbera, bi
kasuetan Beltran etxeratzen da kanpoan egon ondoren (ehiza eta gerra, aisia eta nobleei
dagokien eginbeharra kontrajarrita) eta bietan hego haizea dago. Lehenengo kasuan
eguraldi oskarbia dago; bigarrenean, zakarra da haizea. Urtaroarekin batera,
eguraldiaren erreferentzia agertzen da, eta bietan eguraldiaren erreferentziak gero
gertatuko denaren aitzindari moduan aurkeztuta agertzen da: Usoaren jaiotza,
momentuko zoriona ekarriko duena, eta gerratik etxera bueltatzean etxean aurkituko
duen egoera, Usoa dorreko ganbaran giltzapetua eta gaixorik.
Narrazioa zentratzen den gune horietan gertatzen dira eszenak eta hauei lotuta
ematen diren deskribapen txikiak, denboraren gelditzea suposatzen dutenak.
Bitarteetan gertatzen dena, gain-begirada batez egindako sumario-laburpenen
bidez kontatzen da, eta sumario hauek batzuetan hain laburtuta daude, non elipsiaren
mugan jartzen baitira. Kasuren batean, dena dela, tarte horietan eszenaren bat ere
kokatzen da: gertakari horiek zein momentutan gertatzen diren zehaztu gabe, eszena
eredugarri moduan aurkezten da, adibide bat baino ez balitz bezala, tarte horretan
gertatu ohi denaren adibide bezala, alegia. Hauxe da bigarren atalean gertatzen dena,
Otxanda, Matxin-eta Usoarekin gaizki portatzen direla adierazi ondoren, horren
adibidea eskaintzen duen eszenarekin (UA, 25 eta h.).
Gauzak horrela, narrazioa gune batzuetan kokatzen denez, narrazioak

324

singulatiboa izateko joera handia aurkezten du. Oso momentu bakanetan bakarrik,
narrazioak izaera iteratiboa hartzen du, hala nola bigarren eta hirugarren ataletan
Usoaren hondoratzea gainetik kontatzen denean, sumario baten bidez. Aditzek berek
markatzen dute narrazio atal honen izaera iteratiboa:
«Urteak joan, urteak etorri, gauzak egoera bertsuan jarraitzen zuten [...]»
(UA, 38).
Sumarioa eta narrazio iteratiboaren adibiderik nabarmena, dena dela, Beltranek
kartzelan pasatzen duen denbora kontatzen duten pasarteetan aurki daitezke. Ipiola
hiltzeagatik kartzelan pasatzen dituen bost urteak, adibidez, orrialde pare batean
kontatzen ditu, eta horretarako, Beltrani kartzelara joaten zitzaizkion bisitariengan
oinarritzen da: Usoaren ohiko bisitak kontatzen dira atal horretan (besteak, Otxanda,
honen alabak, Matxin, ordea, ez zitzaizkion behin ere joan).
Kartzelaldi hau bezala, gerrara joanda mairuekin jasan behar izan zuen hura ere,
parentesi bat baino ez balitz bezala kontatuta dago nobela honetan, sumario labur bat
baino ez, gertakari gehienak isilduz.

d) Espazioa:
Espazioa funtsean gertakari batzuetarako markoa baino ez dela ematen du
normalean (Garrido Domínguez 1996, 207), pertsonaiek beren ekintzak burutzeko
derrigorrezkoa duten euskarri bat. Dena dela, batzuetan, espazio hau sinbolizazio
prozesu bati esker esanguratsu gerta daiteke. Ezin dugu ahaztu, bestaldetik, idatzizko
narrazio batean espazioa, definizioz, abstraktua dela, irudimenaren eraikin bat (Chatman
1990, 104).
Etxaideren nobela honetan leku bat agertzen da era pribilegiatu batean, Aloseko
dorrea, gertakarien gunea baita hori. Bestelako lekuak (bideak, ostatua, elizak, etab.)
gertakarien kontaerak eskatzen duen neurrian agertzen dira eta gertakarien markoaren
funtzioa baizik ez dute: gertakarien kokagune fisikoa erakusten dute, besterik gabe.
Nobela honetan agertzen diren espazioak, bestaldetik, gehienetan aipatuak baino
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ez dira. Oso gutxi deskribatzen dira lekuak nobela honetan eta honek arestion aipatu den
izaera abstraktu hura areagotzen du. Edonola ere, hau narrazio historiko baten aurrean
gaudela kontuan hartuta, salbuespentzat hartu behar dela ematen du.
Planteamendu orokor honen barruan bi kasutan ematen du lekuak gertakarien
kokagunea baino zerbait gehiago direla:
- Aloseko dorrea, ia deskribatzen ez zaigun espazio pribilegiatu hura, Usoaren
sufrimenduarekin lotuta agertzen da nobela honetan behin baino gehiagotan. Beltran
gerratik bueltan etxera denean, Usoa ganbaran giltzapetuta dagoela aurkitzen du.
Ganbara hau, nobela gotikoetan agertu ohi ziren ziegen edota labirintoen moduan
aurkeztuta dago nobelan, pertsonaiak pairatzen duen larridurarekin bat eginda.
Behin, Usoari dorreko ganbaran gaua giltzapetuta pasatuko zuelako mehatxua
egiten ziotenean, hauxe adierazten zuen narratzaileak:
«Gaua dorreko ganbaran igarotzea zer zen bazekien zorigaitzez. Sagu eta
arratoi ikaragarriak kirri eta karra zurari aginka eta bere gorputz emeraino
lotsagabekin alboratuz burura zetorkion behin eta berriro [...]» (UA, 29).
Eta jarraitzen zuen Usoak dorreko ganbaraz zituen inpresio izugarriak kontatzen.
Eta aipatutako beste eszena hartan (Beltran gerratik bueltatzean), honela
aurkitzen du Beltranek bere alaba: ganbaran giltzapetuta, beldurtuta eta argirik gabe;
piztia izugarriz inguratua; kolpatua eta zikinkeriaz inguratua. Horrelakoa da ganbara,
nobela gotikoetatik hartutako topikoz hornituta dirudiena, pertsonaiaren egoera
azaltzeko funtzioa duelarik, deskribatzen ez bada ere, horrelako aipamen soilez
irakurlearen irudimenean sortzen den espazio izugarria.
- Bigarren kasu aipagarria Deba bera da. Beltranek Txoperen alabaren ezteietara
hara joatea erabakitzen duenean ez daki zein tragedia dago gertatzekotan. Ipiola hiltzen
du bertan, baina, hilketa hau inguruari egozten dio narratzaileak:
«Deba izan zen, halabeharrik, Beltran Alostarrarentzat bere zorigaitzen
iturburu eta osina. Bere jaioterriari lotzen zizkiotèn lokarriak autsi [sic]
zituenean, zoriona laguntzaile izan zuen [...]. Deba-ko hiriak, ordea, ez
zion bere zaldunik nagusienari harrera onik egin, eta ezkutuan gorderik
zituen ahalmen gaizkinak Alostorreko Ahaide Nagusiaren gainera bota
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zituen.» (UA, 109).
Deba

"zorigaitzen iturburu eta osina" da, batetik, eta, bestetik, "ezkutuan

gorderik zituen ahalmen gaizkinak". Lekua bera, pertsonaiei dagozkien ahalmenez
hornitua ikusten dugu hemen. Erreferentzia hauek erretorikoak dirudite, neurri batean.
Baina, bestaldetik, esanahiz bete ditzakegu aipamen hauek: Etxaideren nobeletan
pertsonaiak lekuei lotuta daude, eta lekuek mugatzen dituzte neurri handi batean
pertsonaien izaerak eta nondik-norakoak. Pertsonaiaren nongotasuna oinarrizko osagaia
da, onerako zein txarrerako. Beste nobeletan nabarmenago agertuko den ezaugarri hau
hemen gainetik iradokitzen zaio irakurleari.
Bi kasu hauetan, ganbararen eta Debaren kasuetan, espazioa eta pertsonaien
atsekabeak loturik agertzen dira, lehenengoan sinbolo moduan, bigarrenean,
halabeharrari lotua, kausa moduan. Beste kasuetan espazioak gertakarien markoak baino
ez dira.20

2. Leiendaren eta nobelaren argumentuak aurrez aurre.
Lehenengo momentutik azaldu da Etxaidek bere nobela egiteko gaia
Araquistain-en leienda batetik eta Azkueren ipuin batetik hartu duela. Honetan ez dago
inolako sekreturik, Etxaidek berak halaxe azaltzen baitu bere nobelaren hasieran.
Gai hau dela-eta, Etxaidek gauza gehiago aipatzen ditu. Usoa Alostorreko-n
agertzen den "Azken hitz" izeneko atalean (UA, 141-153), bere nobelari buruzko
informazio gehiago eskaintzen du idazleak.
Leiendaren eta nobelaren arteko aldeaz hauxe dio hitzez-hitz:
«Elezaharra eta neure elaberria bat datoz, kontakizunaren sustraiari eta
hariari baldin bagagozkio, baina han-hemengo xehetasunetan behar
adinako libertatea hartu dut, neure bidetik neuk pentsatutako helburura
iristeko.» (UA, 141).
20

Esan liteke, salbuespen moduan, Usoa ostatuan dagoenean leku horretan etxearen
ordezko bat aurkitzen duela. Ordezko hau, ordea, gehiago da pertsonen aldetik lekuaren
aldetik baino. Hau da, ostatuko familian bere benetako familiaren ordezkoa aurkitzen
du, lekua bera bigarren mailakoa izanik.
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Sustraia eta haria antzekoak badira ere, xehetasunetan daude desberdintasunak,
idazleak helburu argi bat dauka-eta. Geroxeago ikusiko da zein den helburu hori. Orain
argumentuan eta honen osagaietan nabari daitezkeen desberdintasunak aipatuko ditut.
Gertakarien kokapen historikoaz dioena alde batera utzita, bi aldaketa nagusi
aipatzen ditu Etxaidek bere nobelaren eta oinarritzat hartu dituen leienda-ipuinen artean.
Lehenengoa: Otxandaren maitalea nor den (eta beraz Zarautzen hazitzen ari den
umearen aita nor den), zehaztu gabe uzten du Etxaidek bere nobelan. Tradizioaren
arabera, Belabeltz (Matxin) da maitale hau, hau da, Beltranek bere etxean hartzen duen
umezurtz sasikoa. Hauxe da arrazoia Otxandaren maitalea nor den ez zehazteko,
idazlearen hitzetan:
«[...] zeren gordinegi eta makurregi irudi baitzaigu Beltran-ek semetzat
hartutako mutikoa haren andrearen amorante bihurtzea.» (UA, 147).
Izan ere, Matxin Otxandaren maitalea izango balitz, gertakari hau intzestuaren
parean geratuko bailitzateke. Arrazoi moralek (hau Etxaideri "gordinegi eta makurregi"
iruditu) bultzatzen dute amorantea zehaztu gabe uztera.
Idazleak aipatzen duen bigarren aldaketa gau-beilan Belabeltzekin gertatzen
denaz aritzen da. Kondairan, Beltranek Belabeltz hiltzen du, Usoa salbatzeko, Belabeltz
emakumea hiltzen saiatzen baita isilarazteko. Baina Etxaideren nobelan, Belabeltz
bizirik gelditzen da, eta bukaeran denek elkar barkatzen dutenean, bera ere barkatua
izango da.
Bi gertakariok, bestaldetik, lotuta daude. Araquistainen leiendan, Beltranek
Belabeltz hil eta berarentzat prestatuta zegoen hilkutxan sarrarazten du, bere ordez
lurpera dezaten. Paralelismoa eginez, Belabeltzek Beltranen ohea bete duen modu
berberean, beteko du Beltranen hilkutxa. Lehenengo osagaia kenduz gero, Belabeltz
Otxandaren maitale sekretua ez bada, sinbolismo guztia galtzen du bigarrenak.
Aipatutako bi aldaketa nagusi hauek ez ezik, bestelako aldaketa batzuk ere
agertzen dira argumentuan. Jarraian aldaketa hauek aipatuko ditut, Azkueren eta
Araquistain-en testuak bereiztuz.
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Azkuek argitaratzen duen ipuinarekin (Azkue 1989, 30-33) konparatuz gero (eta
jakina, nobelaren luzaerari dagozkionak ahaztu gabe), hiru aldaketa nagusi hauek ikus
daitezke argumentuetan:
- Azkueren ipuinaren arabera, Beltranek zazpi urte ematen ditu gerran, baina ez
da aipatzen atxilotu dutenik; Etxaideren nobelan, gerran urtebete pasatu ondoren,
mairuek atxilotzen dute eta sei urte pasarazten diote giltzapean.
- Euskalerriaren yakintza-n agertutako ipuinean, Beltranen heriotzarena,
pertsonaia honek asmatutako amarru bat da, egia (Zarautzen dagoen sasikoaren ama
benetan nor den) jakiteko asmoz prestatua; Etxaideren nobelaren arabera, heriotza ez da
amarru bat, nahiz eta heriotza dirudiena azkenean konorterik gabe geratzea baino izan
ez.
- Ipiolari buruzko guztia (Beltran Debara ezteietara joan; ezteietan Ipiola hil;
etab.) eta honen ondorioak (kartzelan bost urte pasatu) zeharo falta dira Azkuek
argitaratutako ipuinean, neurri handi batean Etxaideren asmaziotik sortu dira, geroago
ikusiko den bezala, honetan ere bestelako oinarriren bat izan duen arren.
Araquistain-en leiendarekin (Araquistain 2000, 25-42) alderatzen badugu
Etxaidek idatzitako nobela, besteak beste, honelako desberdintasunak aurki ditzakegu:
- Araquistain-en kondairan Beltran urtebete baino ez dabil gerran ("Pero al fin,
después de un año de ausencia, volvió D. Beltrán a casa, y encontró a su hija triste y
moribunda" -Araquistain 2000, 30-). Badirudi Etxaidek Azkuek eta Araquistain-ek
aurkezten dituzten desberdintasunak nolabait gainditu nahi dituela, sintesi moduko bat
bilatuz: Etxaideren nobelan, gerran urtebete baino ez baitago Beltran, etxera bueltatzeko
zazpi urte pasatuko diren arren; urtebeteko epea txikiegia iruditu nonbait.
- Azkueren bertsioan ez da Ipiolaren presentzia aipatzen eta, esan dudanez,
neurri batean Etxaidek asmatutako eszena da. Oinarriren bat badu eszena honek:
Araquistain-en bertsioan Beltran borrokan hasten da taberna batean marinel batekin,
honek iraindu baitu (Araquistain 2000, 34). Marinela hil zuenik zehazki esaten ez bada
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ere, halaxe ematen da aditzera zeharka. Beltranek, ordea, ez du inolako kartzela zigorrik
jasango gertakari honengatik.
- Araquistain-en kondairan, Azkueren ipuinean bezala, Beltranen heriotzarena
pertsonaia honek prestatutako amarrua da.
- Etxaideren nobelaren eta Araquistain-en leiendaren amaierak zeharo
desberdinak dira. Desberdintasun hauek Etxaidek islatu nahi duen ideologiaren (berak
aipatzen duen helburuaren) ondoriozkotzat har daitezke. Araquistain-en leiendan gaubeila Azkueren ipuinean bezala amaitzen da (hau da, Beltranek Belabeltz hil egiten du).
Bestaldetik, Etxaideren nobela gau-beilan bertan amaitzen bada ere, Araquistain-en
bertsioan geroko gertakariak ere aipatzen dira: Belabeltz Beltranentzat prestaturik
zegoen zerraldoan lurperatuko dute; Beltranen emaztea eta alabak komentu batera
joango dira; eta Beltran Usoarekin bizitzera joango da... bere nortasuna ezkutatuz,
herriko jendeak bera dela jakin ez dezan.

Uste dut desberdintasun hauek guztiek, Etxaidek nobela honetarako duen
helburuan bezainbeste, testuen izaera desberdinetan izan ditzaketela oinarriak. Istorio
bat, leienda edo ipuinaren formatutik nobelaren formatura pasatzerakoan, zenbait
aldaketa egin behar izan ditu Etxaidek, sortu nahi duen testua benetan nobela izango
bada. Alde honetatik, fantasian oinarritzen diren osagaiak errealismoaren parametroetan
kontatuak agertu behar dira. Puntu honetan, fantasia, egia, egiantzekoa eta errealismo
kontzeptuekin topo egiten dugu, eta Etxaidek kontzeptu hauek nola ulertzen dituen
ikustea derrigorrezkoa da nobela honen izaera ulertu ahal izateko. Hurrengo atal batean
bueltatuko gara kontzeptu hauetara, honetan argumentu mailako aldaketak deskribatu
beste helbururik ez baitzegoen.
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3. Gertakarien marko historikoaren zehaztapena.
Tesi honen lehenengo atalean esandakoaren ildotik, nobela historikoa definitzen
duen osagai funtsezkoena gertakarien markoa historikotzat hartu ahal izatearena da.
Gauzak honela, Yon Etxaideren nobela hau historikoa dela esan dezakegu, argumentua
historiako garai identifikagarri batean gauzaturik ematen delako, honetan ere zenbait
gauza jakingarri badago ere.
Bigarren idazketa honetan, Usoa Alostorreko-ren argumentua XII. mende
bukaeran eta XIII. mende hasieran kokaturik daude, 1212. urtean gertatutako Navas de
Tolosa-ko gudaldiaren inguruan.
Ez zen horrela gertatzen lehenengo idazketan, 1950.ean Alos-Torrea
izenburuarekin argitaratu zen hartan. Orduko hartan Catalañazor-eko gudaldiaren
inguruan kokaturik baitzegoen argumentua.
Etxaidek berak azaltzen ditu kokapen historikoa zehazteko orduan kontuan hartu
zituen iritziak (UA, 141 eta h.).
Laburbilduta, hauxe da Etxaideren planteamendua:
Lehenengoz Juan Carlos Guerra-ren iritzia kontuan hartzen du: honen ustez, XV.
mendearen lehenengo erdialdean koka daiteke leienda oinarritzen deneko historia,
bigarren erdialdean Zestoan jatorria zuen Amilibiatarren leinua kokaturik baitago
Aloseko dorrean (UA, 142).
XV. mendea leiendaren oinarrian omen dauden gertakari historikoen azken
muga baldin bada, nahi adina joan daiteke atzera denboran, leienda eta historia bat egin
daitezkeen momentu baten bila.
Hori kontuan hartuta, lehenengo argitarapenerako, Etxaidek hitzez-hitz hartu
zituen eresian, Araquistain-en leiendan eta Azkueren ipuinean esandakoak, haien arteko
sintesi bat eginez. Honen ondorioz, Beltran gerrara, Gaztela aldera joan zen mairuen
kontra borrokatzeko. Etxaidek erabiltzen duen informazio historikoaren arabera,21
21

Gai honetaz azalpenak emateko Rafael Altamira-ren Historia de España y de la
civilización española izeneko liburua aipatzen du.
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kointzidentzia hau (mairuen kontrako gerran aritzeko Gaztela aldera joatea, hitzez-hitz
ulertua) bakarrik gerta zitekeen 1085. urtea baino lehen. Horrexegatik hautatu zuen
gertakarietarako marko modua Catalañazor-eko gudaldia (998. urtean gertatu omen
zena).
Garai horretan kokatzeak, ordea, bi arazo handi aurkezten ditu Etxaideren
ustetan:
- Catalañazor-eko gudaldiarena ez da gertakari historiko ziurra (UA, 144; 228.
oharra; Rafael Altamira-ren iritzia aipatuz). Honek inplikatzen du, idazleak ezin duela
egiazkotzat hartu, nobela historikoa egiteko egiazkotzat eskaini behar duen gertakaria.
Catalañazor-ekoa ziurtasun osoko gertakari historikoa ez bada, fikziozkoa izan daiteke,
eta nobela historikoak historikotik (egiazkotik) eduki behar duen osagaia fikziozko
bihurtzen da, generoa bera zalantzan jarrita. Derrigorrezkoa zaio idazleari inolako
dudarik gabe egiazkotzat eman dezakeen marko historiko bat bilatzea, beraz.
- Bestaldetik, Etxaideri 998. urtea denboran oso urrun dagoela iruditzen zaio,
gertakariaren oihartzuna eta eresia XIX. mendean jasotako tradizio batean mantendu eta
gorde ahal izateko:
«Baina gero iruditu zitzaidan garai hauek zaharregiak zirela gure
tradizinoan iraun ahal izateko eresi eta guzti [...]» (UA, 145).
Izan ere, tradizioa ez da denboran zehar aldatzen ez den zerbait eta, gizakiei
dagozkien bestelako lan guztiak bezala, denboraren igarotzearen menpe dago hura ere.
Bi arrazoi hauengatik, tradiziotik hartutako informazioa (Beltran mairuen kontra
gerra egitera Gaztela aldera joan zelako hura) ez dela hitzez-hitz hartu behar pentsatzen
du bigarren idazketa egiterakoan (UA, 145).
Ondorio moduan, J.C. Guerra-k ematen duen azken mugaren (XV. mendearen)
eta hitzez-hitz hartuz gero egindako lehen kokapenaren (Catalañazor-eko gudaldiaren)
arteko puntu bat bilatzen du Etxaidek, eta puntu hori 1212. urtean aurkitzen du, Navas
de Tolosa-ko gudaldiaren garaian:
«Modu hontan tarte bat bilatu dugu 998 eta 1400-garren urteen artean eta,
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horrela, huts handirik egiteko arrisku gutxiago daukagu, mutur batera edo
bestera jota baino.» (UA, 145).
Argumentazioan eta azken hitz hauetan ikus daitekeenez, Etxaidek ez du inola
ere dudatan jartzen tradizioaren atzean benetako gertakari historikoa dagoela, tradizioan
gertakari historiko horiek aldatuta eta desitxuratuta ager badaitezke ere.
Erdibidean22 jarrita, egiatik hurbilago egoteko probabilitate handiagoak omen
dauzka.
Baina, bestaldetik, ezin da ahaztu 1200. urteak Etxaideren pentsamenduan
iradokitzen duen gertakaria: euskaldunen arteko batasuna hausten hasten den momentu
historikoa.
Ildo honetatik, komenigarria da gogoratzea lehen argitarapena egin ondoren
(1956.ean) argitaratutako artikulu batean23 arrazoi hori funtsezkotzat ematen duela
Etxaidek lehen idazketan Alos-Torrea deitzen zen nobelaren argumentua 1000. urte
inguruan kokatzeko, artikulu hau idatzi zuenean, inolako dudarik gabe kondaira eta
eresia geroagokoak zirela pentsatu zuen arren:
«"Alostorrea" deritzaion ene liburutxoan, gertaria millagarren urte aldera
jotzen dut. Alabaiña, eresi au (eresi ta gertaria noski) gerokoa da [...].
Nire eleberritxoa idaztean ondotxo nekin gerta-aroari buruz gezurretan
ari nintzana. Alabaiña, aldakizun ori egiteko ba-nun arrazoi mardulik.
Euskalerri'ko seme naizen aldetik beñepein. Alegia, eresi-garaian
Gipuzkoa Gaztela'ko etxean sarturik zegoen zorigaitzez eta millagarren
urtean, ostera, Naparroa gure Ama zaharraren kerizpe atsegiñean bizi
giñan. Onela, Jaun Beltran, Naparroa'ko Erregeren babesean dijoakigu
morotarren aurka borrokatzera eta ez gaztelar arrotzakin anaiturik.»
(Etxaide 1956, 12).
Hauxe esaten zuen 1956.ean. 1981.ean nobela eraberritua argitaratzen duenean,
argumentu hau aipatu gabe uzten du. Egiantza (egiaren itxura izan dezakeena) bilatu
nahirik, badirudi honelako argumentazioa baztertu beharrekoa dela. Dena dela,
22

"Erdibidea" funtsezko kontzeptua da Etxaideren lana ulertzeko, gertakari guztiz
desberdinen aurrean irtenbide hori proposatzen baitu.
23

"Euskal-Eresi zaharrak" izeneko artikulua. 1977.ean izen bereko beste artikulu bat
agertuko zen, lehengo hartan oinarritua, baina guztiz aldatua.
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gertagaraia 1200. urte inguruan kokatzen du, eta ez XV. mendearen hasieran.
Kokapen historiko hau nobelan argumentuarekin zerikusirik ez duen digresio
historiko moduan azalduta agertzen da, IV. atalean.
Gertakari historikoen nondik-norako orokorra labur azaldu ondoren (Navas de
Tolosa-ko gudaldira eramango zuten gertakariak gainetik aurkeztu ondoren) (UA, 4344), gertakari horietan pertsonaiek duten parte xumea ere aipatzen da. Etxaidek lerro
gutxi behar ditu horiek gerran egindakoa kontatzeko:
«Aurki, gaitzak eta izurriteak zabaldu ziren "gurutz-gudarien" artean, eta
horrela, poliki-poliki, gudaririk gehienek bere etxeetara ihes egin zuten.
Joanes Muñoako koleraz hil zen, eta Mitxele honen semea eta Beltran
Alostorreko mairuen eraso batean katigu jausi ziren eta Granada-n eduki
zituzten jopu lanetan.» (UA, 46).
Sei urte jopu izan ondoren, Navas de Tolosa-ko gudaldia gertatu eta askatu
egingo dituzte. Hauxe da, gertakari horietan pertsonaiek izan zuten parte txikia.
Historiari buruzko beste erreferentzia batzuk ere agertzen dira nobela honetan,
bai nobelaren testuan sartuta (UA, 48), bai ohar baten bidez (UA, 47; 70. oharra).24 Ez
dute zerikusirik nobelaren argumentuarekin eta haien funtzioa erreferente historikoa
zabaltzearena dela ematen du, historia liburuetatik hartutako aipamenak-eta aurkeztuz.
Gauzak honela, ikus daitekeenez, argumentuaren marko historikoak ez du eragin
zuzena argumentuaren ildo nagusian kontatzen diren gertakariekin (Aloseko dorrean
gertatzen diren familia-kontuekin). XI. mendean zein XIII. mendean gertatu,
Catalañazor-eko gudaldian zein Navas de Tolosa-ko gudaldian kokatu, honek ez du
eraginik argumentuan. Edonola ere, kausalitateen katean derrigorrezkoa da horrelako
gertakari bat agertzea Beltran etxetik joateko, kate horretan beste maila bat jartzeko.
Nire ustez, eta tesi honen lehenengo atal hartan esandakoa gogoratuz, besteak
24

Ohar honetan Navas de Tolosa-ko garailea Nafarroako erregea (Antso Azkarra,
Etxaidek dioen moduan) izan zela azpimarratzen du. Horretarako, Arturo Campión-en
Nabarra en su vida histórica-n eta aita Bernardino de Estella-ren Historia vasca-n
agertzen direnak transkribatzen ditu Etxaidek. Orrialde barreneko ohar batean,
behintzat, Mitxele eta Beltran, Nafarroako erregeari esker aske gelditzen direla
adierazten da.
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beste, historiaren presentziak bihurtzen du leienda hura nobela, nobela historikoaren
kasurik ahulena bada ere: historia gertakari pribatu batzuen atzeko oihala, markoa, baino
ez da eta zeharka baizik ez du eraginik pertsonaien bizitza pribatuetan.
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C. DISKURTSOAREN OSAKETA.

Nobelaren arloan narratzailearen presentzia funtsezko osagaitzat hartu izan da
nobelaren diskurtsoa eraikitzeko, hari esker nobelak bere diskurtso ezaugarriak hartzen
baititu. Atal honetan, batetik, narratzailea eta honekin lotutako gaiak azalduko dira eta,
bestaldetik, narratzailearen funtzioen ondorioz nobelan ematen den testu mota
desberdinen integrazioa ere azalduko da. Bukatzeko, Etxaidek erabiltzen duen
hizkuntzari buruzko ohar batzuk ere plazaratuko dira, nobela historikoaren ikuspuntutik
interesgarriak izan daitezkeelakoan.

1. Narratzailea eta honen funtzioak.
Etxaideren nobelagintzaren ezaugarri nagusienetako bat, eta neurri batean, bere
nobelek dituzten mugak azaltzeko balio duena, bere fikziozko lanetan erabiltzen duen
narratzailearen izaeran datza.
Bi teoriko desberdinen (Genette-ren eta Friedman-en) ideiak hona ekarrita, esan
daiteke Etxaideren nobelan ia salbuespenik gabe, ezaugarri hauek aurkezten direla:
- Narratzailearen ikuspuntutik ikusita, Etxaideren nobelak Genette-k "fikzio
heterodiegetikoa" (Genette 1993, 70) deitzen duen haren adibidea erakusten du.
- Friedman-en sailkapenean oinarrituta, Etxaidek bere nobeletan egiten duena
"orojakiletza editoriala" (Sullà 1996, 80-81) da.25
Gauzak honela, honelaxe deskribatu ahal ditugu narratzailearen ezaugarriak
25

Friedman-ek dioenez:
«Omnisciencia significa aquí literalmente un punto de vista
completamente ilimitado, y, por ende, difícil de controlar. La historia
puede ser vista desde uno o desde todos los ángulos (posiciones) a
voluntad: desde una atalaya divina más allá de todo tiempo y lugar, desde
el centro, desde la periferia o desde delante.» (Sullà 1996, 80).
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Etxaideren nobela honetan (eta hurrengo ataletan ikusiko denez, ezaugarri hauek nobela
guztietarako balioko dute, momentuko egokitzapenak eginez):
a) Narratzailea, nobelan kontatzen den fikziotik kanpo jarrita dago; hau da,
narratzailea ez da kontatzen den argumentuaren pertsonaietako bat, ez protagonista, ezta
lekukoa ere.
b) Narratzaileak narrazioaren hari guztiak kontrolatzen ditu, eta beharrezkoa
denean narrazioaren gainetik jarri eta argumentuaren garaia eta idazketaren garaia
uztartzeko gai da, hauen artean dauden aldeak aipatuz. Dena dela, batzuetan narratzaile
neutrala dela irudikatu nahi du, batez ere, momentu zehatz batean kontatzen duena
pertsonaiaren baten ikuspuntu zehatzean oinarritu nahi duenean. Ikuspuntu horren
atzean ezkutatu nahi du narratzaileak bere burua eta pertsonaien plano berberean
dagoelako itxurak eman. Adibide bat ematearren, nobela honen laugarren atalean,
Beltran gerratik bueltatzen denean, bere nortasuna ezkutatzen die aurkitzen dituen
pertsonaiei. Narratzaileak berak pertsonaia nor den jakingo ez balu bezala jokatzen du,
pertsonaiaren nortasuna ezkutatuz, Beltranek berak nor den dioen arte (UA, 52). Baina
neutralitaterako joera hau gutxitan agertzen da nobelan. Berehala nabarmenduko zaigu
narratzailearen presentzia, iritziak zuzen emanez, edota pertsonaien jokaerak
moralitatearen aldetik kalifikatzen dituzten hitzen atzean bere burua azalduz. Ohiko
adibidea da: pertsonaien jokaera azaltzeko -keria atzizkia erabiltzen bada, hor
narratzailea dugu pertsonaien jokaeraz bere iritzia emanez. Adibide pare batekin:
«[...] esan zion zurikeriz Otxandak [...]» (UA, 116).
«[...] errepikatu zuen bi alabek amaren leunkeriari berena erantsiz [...]»
(UA, 116).
"Zurikeria" eta "leunkeria" esatean, narratzaileak nolabait kalifikatzen ditu
pertsonaien jokaerak, nahi gabe ere bere presentzia salatuz.
c) Gauzak honela, batzuetan zaila egiten da narratzailearen eta idazlearen artean
bereiztea, batez ere, narratzaileak idazlearen ikuspuntu berbera hartzen duelarik.
Nobelaren azken atalean, narratzaileak J.C. Guerra-ren iritzi bat aipatzen duenean, J.C.
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Guerra-ren iritzia dela azalduz (UA, 126 eta h.), narratzailearen eta idazlearen26 artean
egon daitekeen aldea desagertu egiten da, Guerra-rena idazleak bere nobela idazterakoan
erabilitako informazioa baita.
Narratzaileak honelako ezaugarriak baditu ere, esan behar da, bestaldetik,
iritziak ematerakoan edota bere presentzia adierazterakoan bere ahotsa ez dela inoiz ere
"NI" baten bidez azaltzen gramatikalki. Bere ahotsa gramatika-pertsona batean
identifikatuta agertzen denean, "GU" erabiltzen da nobelan, ez "NI".
Honek, dena dela, ez du esan nahi "GU" pertsona gramatikala agertzen den
guztietan narratzailearen erreferentzia egiten denik.
Batzuetan, inolako dudarik gabe, "GU" horrek narratzailearen erreferentzia
egiten du:
«Alostorreko jaunak egun hartan zituèn ehize-lagunak aipatzea egoki
izango zaigu [...]» (UA, 11).
Bestetan, "GU" horrekin "gizakiok" esan nahi duela ematen du, adibide honetan
begi-bistakoa denez:
«Baldin gizonok etorkizunaren berri bageneki [...]» (UA, 16).
Kasuren batean, "GU" horretan narratzailea eta narratarioa (edota irakurle
inplizitua) biltzen dira, idazleak bide-kide egin nahi baitu horrelako erabilerarekin
irakurlea. Bederatzigarren atalean, esate baterako, irakurleari buruzko erreferentzia
zuzena egiten da:
«Irakurleari sineskaitz baldin bazaio ere [...]» (UA, 112).
Eta, geroxeago, Beltranen buruan dabiltzan ideiei buruzko espekulazioak egin
ondoren, hauxe adierazten du:
«Geroaren isilpekoa urratu nahian alfer-alferrik burua nekatu gabe, jarrai
gakizkion Alostorreraino eta bere eginen lekuko izanen gara.» (UA, 112).

26

Ez dut zehaztuko idazle inplizituari edota idazle errealari dagokion, desberdintasun
hau maila teorikoan eta abstraktuan baizik ez baitut ulertzen, hau da, diskurtsoaren
genesiaren fase desberdinak bailiran.
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Hau

da,

balizko

irakurleak

gonbidatzen

ditu

narratzailearekin

batera

pertsonaiaren atzetik ibiltzeko.27
Beraz, batzuetan "GU" honen bidez adierazten dena idazleak bere aurrean
jartzen duen mozorro moduko bat da, nobelari dagokion fikzioa kontatu ahal izateko.
Zeren kontuan hartu behar da, nobela honen testu nagusian behin ere azaltzen ez den
arren, "NI" ere agertzen dela era nabarmen batez osagai paratestualetan, orrialde
barreneko oharretan-eta. Baina honela identifikatuta agertzen zaigun ahotsa beti
idazlearena da, hizkuntzari, historiari eta abarri buruzko datuak eta era desberdinetako
informazioak ematen.
Noizean behin, horrelako oharretan nobelaren idazketaz ere hitz egiten du (eta
kasu honetan ezin egon daiteke dudarik nor mintzo den), hala nola hamargarren atalean
hauxe dioenean, "gau-illa" hitzari buruzko komentario batean:
«[...] ni neu ere Arakistain-en tranpan jausi nintzen.» (UA, 122; 188.
oharra).
Dena dela, oharretan ere agertzen da noizean behin "GU" pertsona gramatikala.
Nire ustez, nobela honetan hain nabarmen agertzen den joera hau (nobelaren
testuan, narratzailearen erreferentzia agertu behar denean "GU" erabiltzea; "NI" bakarrik
oharretan agertzea) esanguratsua da Etxaideren narrazio-bideak ulertu ahal izateko.
"GU", narratzaileak har dezakeen aurpegietako bat da. Etxaideren nobelagintzan
"NI", ordea, idazlea da; beraz, "NI" horri lotuta esaten den guztiaren gaineko egia
egileak berak asumitzen du. "GU", narrazioaren testuan agertzen den bitartean,
nobelaren osagai bat baino ez da eta, beraz, fikziozkoaren parametroetan uler daiteke,
"GU" horrek fikziozkotzat har daitezkeen gertakariak konta ditzakeelako. Gauzak
horrela, idazleak ezin du erabili singularreko lehenengo pertsona narrazioan bertan,
inoiz ere ez baita nobelaren mailako osagaia, fikzionalizatzeko prozesuan sartu gabe
baitago. Singularreko lehenengo pertsonan ezin hitz egin dezakeen honelako
27

Gerald Prince-k azaltzen du Proust-en nobelan horrelako izenordain pertsonalen
bidez nola egiten den narratarioari buruzko erreferentzia (Sullà 1996, 135).
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narratzailearen erabilerak mugatu egiten du guztiz Etxaideren literaturaren bilakaera.28
Hurrengo nobeletan ere, antzeko planteamendua agertuko dela ikusiko da;
noizean behin, "NI" bat nobelaren testu nagusian ere lerratzen azalduko zaigu, baina
bere momentuan adieraziko den bezala, nola egiten duen ikusita, plazaratu dudan iritzia
bermatu besterik ez du egiten, nire ustez.
Honelakoxea da narratzailea Etxaideren nobelan. Hau azaldutakoan, bere
funtzioa zein den adieraztea falta da. Hau da: zertarako erabiltzen da narratzailea nobela
honetan? Erantzunak ez du inolako misteriorik eta ia Pelloren egiak agertu besterik ez
ditu egiten:
- narratzaileak istorio bat kontatzen du;
- narratzaileak pertsonaien hitzak aurkeztu eta haiei txanda uzten die;
- narratzaileak pertsonaien kontzientzian sartzen da hauen pentsamenduen eta
asmoen berri emateko;
- narratzaileak narrazioa eteten du batzuetan deskribapenak egiteko;
- narratzaileak gai desberdinei buruzko iritziak ematen ditu;
- narratzaileak gai desberdinei (historiari, etnografiari) buruzko informazioak
ematen ditu digresioen bidez;
- narratzaileak kantuen eta bertsoen testuak aurkezten ditu (normalean
pertsonaiaren baten hitzak balira bezala aurkeztu ere).
Hau da: narratzailea nobelaren diskurtsoa osatzen duten testu eta ahots mota
desberdinak integratzeko balio duen ahotsa da, bere hitzen barruan, errekurtsibitatearen
antzeko fenomeno baten bidez, hitz guztiak sar baitaitezke, narratzailearen hitzek beste
hitz guztiak aipatzeko balio baitute.
Hurrengo ataltxo honetan ikusiko dugu nolako testu mota desberdinak
28

Salbuespenen bat ikusi da dagoeneko, Purra! Purra!-n agertutako narrazioren
batean. Bizpahiru kasu horiek alde batera utzita, singularreko lehenengo pertsonan hitz
egiten duen idazlearen eta gertakariak hirugarren pertsonan kontatzen dituen
narratzailearen arteko desberdintasun hau erabatekoa da Etxaideren literaturan.
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integratzen dira Usoa Alostorreko-n, narratzailearen ahotsaren funtzio hauei jarraituz.

2. Nobelaren diskurtso anitza.
a) Narrazioa:
Nobela batean narratzaileak derrigorrezko duenez (bestela, ziur aski, ez ginateke
nobela baten aurrean egongo), honek narrazioa dei litekeen atala kontatzen du, hau da,
Isenberg-ek testu hizkuntzalaritzaren ikuspuntutik tipologiak azaltzerakoan narrazioaz
erabiltzen duen definizioaz azaltzeko:
«Fenómenos fácticos y/o conceptuales en el tiempo.» (Isenberg 1987,
114).
Eta hau adierazteko, honelako hizkuntz osagaiak erabiltzen dira:
«Frases (y sus variantes) que señalan una acción en la secuencia.»
(Isenberg 1987, 114).
Nobela honetan narrazioa adierazteko, ikusi dugun bezala, hirugarren pertsonan
hitz egiten duen narratzailea erabiltzen da; narrazio heterodiegetikoa egiten du, beraz.
Eta narratzaile honek narrazioan ohikoa den aditz-denbora erabiltzen du:
lehenaldian. Pertsonaien gorabeherak, argumentuari dagozkion gorabeherak alegia, ia
salbuespenik gabe lehenaldian kontatua baitaude, Weinrich-ek "II. multzoko denbora"
deitzen zuen hartan (Sullà 1996, 95).
Nobela historiko baten aurrean gaude, eta baten batek pentsa lezake iraganeko
gertakariak kontatzean lehenaldia erabiltzea ia derrigorrezkoa dela. Aditzetan lehenaldia
erabiltzeak, ordea, ez dauka zerikusirik gertakariak iraganeko garaietan kokatzearekin,
aurreko atal batean aipatu den K. Hamburger-en iritzi batean ikusi den bezala. Batetik,
narrazioaren indizetzat har daiteke lehenaldiaren erabilera hau, gertakariak iraganeko,
oraingo edo geroko garaietan gertatzen diren ala ez kontuan hartu gabe.29 Bestaldetik,
29

Kasu ezaguna da, baina komenigarria izan daiteke gogoratzea: Ez dago inolako
oztoporik etorkizunean kokatzen den zientzia fikziozko nobela bat honelako esaldi batez
hasteko:
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zenbaitetan, aditzetan orainaldia ere erabil daiteke, gertakariak denboran urrun egon
arren.
Nobela honen atal narratiboetan orainaldiaren erabileraren zenbait kasu ere aurki
daitezke, atal horietan aditz denbora nagusia lehenaldia bada ere.
Batzuetan, lehenaldian kontatutako atal batean esaldiren bat agertu daiteke
orainaldian, erabilera hau justifikatzen duen arrazoi nabarmenik egon gabe. Zera esan
nahi dut, lehenaldian ager zitekeela esaldi hori itxuraz inolako aldaketarik gabe:
«Zezeaga basetxeko galsoro albotik igarotzean, baserritarrak garia
ereiteko lurra jorratzen ari ziren. Beltran-ek, bere zaldia geldiaraziz,
arraiki diosala egiten dio etxeko nagusiari.» (UA, 12; gero elkarrizketa
bat agertzen da, eta pertsonaien hitzak aurkezteko lehenaldia erabiltzen
da).
Bestetan, paragrafo batzuk osorik agertzen dira orainaldian. Beltran gerratik
bueltatzen denean, berari bakarrik dagozkion paragrafoak orainaldian kontatuak daude
(UA, 49-50). Aipamena luzeegia da hona ekartzeko, baina bi orrialde horietan egiten
denaren erakusgarri, hona hasierako esaldiak:
«Beltran bakarrik etxerantza abiatu da; Urria aintzina samartua doa; hego
haize zakarra erasoka ari da, zuhaitz eta etxeak errotik aterata aidean
eraman nahi balitu bezala [...]» (UA, 49).
Beltranen ikuspuntua eskaini nahi du idazleak paragrafo hauetan eta, honetarako,
Beltranek gertakariak bizi dituen denbora berean kontatzea erabaki du, pertsonaiak
sentitu ahala azalduz. Gertakarien hurbiltasuna eta pertsonaiaren tentsio emozionala
azaltzea lortzen du idazleak erabilera honen bidez.
«En la semana que precedió a la partida hacia Arrakis, cuando el frenesí
de los últimos preparativos había alcanzado un nivel casi insoportable,
una vieja mujer acudió a visitar a la madre del muchacho, Paul.» (Herbert
1995, 11).
Honela hasten da Frank Herbert-en Dune izeneko nobela. Gertakariak hain geroaldi
urrunean (10200. urte inguruan) kokaturik daude, non ia-ia denboratik ihes egiten dutela
baitirudi. Hala ere, narrazioa den aldetik, aditzak lehenaldian agertzen dira. Esan
daiteke, beraz, gertakariak geroaldian kokatuta badaude, narratzailea geroaldi urrunago
batean jarri duela idazleak, narratzailearen ikuspuntutik nobelan kontatzen diren
gertakariak iraganaldian egon daitezen.
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Halako zerbait lortzen da Beltran, Usoa dorreko ganbaran giltzapetuta dagoela
dakielarik haren bila doanean, hemen lehenaldiko narrazio batean orainaldiko parentesi
emozionala erakutsiz. Gertakarien aurrean Beltranen barne-tentsioa islatzen du honela:
«Beltran badoa lasterka dorreko ganbarara, sartzen du giltza eta bihurtzen
du emeki baina sendo. Sarraila erdoiak jana zegoen [...]» (UA, 65).
Eta adibide honetan ikusten denez, Etxaidek ez du inolako oztoporik orainaldiko
forma burutu gabea erabiltzeko, baten batek kasu honetan (narrazioa orainaldian
kontatzean, alegia) euskaraz forma burutuak (adibide honetan: "joan da", "sartu du",
"bihurtu du") erabili behar direla esango balu ere.30

b) Pertsonaien hitzak eta pentsamenduak:
Narrazioaz gain, nobela honetan pertsonaien hitzak ere agertzen dira islatuta.
Nobelan elkarrizketak aurreko atalean aipatu diren momentu pribilegiatu haietan
agertzen dira batez ere, hau da, eszena itxurako pasarteetan. Sumario-laburpenetan,
ordea, ez dira pertsonaien hitzak aipatzen. Ia salbuespenik gabe, eszena horietan
agertzen diren elkarrizketetan estilo zuzena erabiltzen da: narratzailearen ahotsa isildu
eta txanda pasatzen die pertsonaiei nork bere ahotsa erabil dezan bere hitzetan. Hauetan
narratzailearen eskuetan gelditzen den funtzio bakarra txanda ematearena da eta
momentu bakoitzean nork hitz egiten duen adieraztearena.
Elkarrizketa hauek agertzen diren momentuetan, narrazio osoa elkarrizketan
esaten denaren inguruan ardazturik dago. Momentu hauetan, elkarrizketak berak baino
gehiago, elkarrizketaren bidez jakitera eman nahi dutenak osatzen du argumentua. Alde
honetatik, honelako kasuetan antzerkietan agertu ohi diren elkarrizketen aurrean gaudela
ematen du. Eta Etxaidek antzerki-lanak ere idatzi duela kontuan harturik, nahiko da
nobeletan agertzen diren pertsonaien hitzak eta halako antzerki-lanetan agertzen
direnenak konparatzea biak zeinen hurbil daudela ikusteko.
30

Halakoa gai izango litzateke Etxaideren testua zuzentzeko, euskara gaizki erabili
duela aitzakia.
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Beste hitzetan esanda, elkarrizketetan nobela dramatizatu egiten da, narrazioa
antzerkira hurbiltzen

da.

Ezaugarri hau berezkoa iruditzen zait Etxaideren

nobelagintzan.
Lehenago iradoki denez, nobela honetan Etxaidek ez du zeharkako estiloa
erabiltzen pertsonaien hitzak azaltzeko.
Edonola ere, eta gai honekin lotuta dagoelarik, narratzaileak pertsonaien asmoen
eta pentsamenduen berri ematen du, eta horien gaineko espekulazioak ere azaltzen ditu.
Entzuten ez diren ahotsak ere azaltzen saiatzen da narratzailea nobela honetan, baina
hau egiten duenean, bere ahotsa erabiltzen du, ez pertsonaien ahotsa. Beraz,
narrazioarekin batera ematen dira halakoak. Hainbat adibide aurki daitezke nobelan
zehar, besteak beste:
- Otxandaren buru-makinazioak azaltzen ditu, Zarauzko umearen amatasuna
Usoari leporatzeko (VI. atalean; UA, 75 eta h.).
- Beltranek berriro gerrara joateko asmoa azaltzen du narratzaileak (VII. atalean;
UA, 85 eta h.).31
Baina narratzaileak, pertsonaien buruan sar badaiteke ere, asmoen eta erabakien
berri ematerakoan hauen atzean motibazio ezezagunak daudela irudikatu nahi du.
Pertsonaien buruan sartzeko inolako oztoporik eduki ez arren, narratzailea pixka bat
urrun dagoela ematen du, orojakilea izanik, nahi duen momentuan, komeni zaion
ikuspuntua hartzen baitu, honetan egon daitezkeen kontraesanei erreparatu gabe. Izan
ere, honelako narratzaileak ezin du inolako dudarik izan pertsonaien motibazioei buruz,
baina, helburu bat dago nobelaren atzean, eta helburu horretara heltzeko, batzuetan
komenigarria da informazioa estaltzea, balizko irakurleak bere kabuz aurki dezan
aurrean jartzen zaionaren esanahia. Hala, hamargarren atalean, Beltranen hiletak
egitekotan daudelarik, narratzailea pertsonaia honen asmoen eta erabakien gaineko

31

Asmo hori azaltzen duen paragrafoan, hiru aldiz agertzen da "asmo" hitza,
Beltranek egin nahi duena adierazteko, pertsonaiaren hitzak aurkeztu gabe.
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espekulazioak egiten hasten da:
«Zerk eragin ote zion bere bizitzako azkenaldian Alostorreratzeko
erabaki mingots hau hartzea? Galdera gaitza erantzuten orain arte
dakigunaren arabera. Bere emaztearen errugabetasuna sinetsi ote zuen?
Eta, beraz, Usoa errudun jo? Edo-ta, bere heriotzea hurbil nabaiturik,
etxekoekin onezkoak eginda aurkeztu nahi ote zuen Jaungoikoaren
aintzinean?» (UA, 117).
Narratzaileak espekulazioak egiten ditu pertsonaiaren jokaera dela-eta. Eta
honetarako galdera erretorikoak egiten ditu. Begi-bistakoa da espekulazio osoa
erretorikoa dela eta helburua (aipamenaren hasieran kontrakoa irudikatu nahi badu ere)
argi dagoela: bide bat irekitzen da azken galderaren erantzuna baiezkoa izan dadin.
Espekulazio guztiak erretorikoak dira, narratzaileak ongi baino hobeto baitaki zein den
pertsonaiaren motibazioa eta bilatzen duen bakarra da irakurleak motibazio hori jakin
dezan, irakurleak berak bere kabuz aurkitu izan balu bezala.

c) Deskribapenak:
Narratzaileak deskribatu ere egiten du nobela honetan. Baina hemen, nobela
historikoa dela kontuan hartuta, espero litekeen baino askoz gutxiagotan egiten ditu
deskribapen zehatzak Etxaidek. Hurrengo nobeletan (Joanak joan eta Gorrotoa lege)
deskribapenerako joera nabarmenagoa dela ikusiko da. Badirudi, Usoa Alostorreko-ren
testua askoz laburragoa denez, puntu honetan nobelaren diskurtsoa oraindik ez dagoela
oso garatuta. Idazleak pertsonaien arteko harremanetan sakondu nahiago du bere
helburua adierazteko, girotzearekin lot daitezkeen osagai hauen kaltetan.
Hemen, hortaz, deskribatu baino gehiago iradoki egiten baita, eta irakurleak bere
buruan eraiki beharko du irudia, lekuez hitz egitean adierazi den bezala.
Dena dela, egon badaude deskribapenak Usoa Alostorreko-n: adibiderik argienak
eta deskribapen moduan ia garatuta dauden bakarrak jantziei buruzkoak dira.
Lehenengo atalean, adibidez, Beltran eta bere adiskideak ehizan dabiltzalarik,
zehazki deskribatuta dago nola dauden jantzita (UA, 8-9): garaiko jantzien irudia eman
nahi du aspaldi hartakoak direla azpimarratuz ("[...] aldi hartan nekazariek, artzainek eta
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ehiztariek eraman ohi zituzten azpantarrak" -UA, 8-). Deskribapenaren funtzioak
jantziaren bidez irakurlea aspaldiko garai batera (Erdi Arora) igortzea dela ematen du.
Antzeko zerbait gertatzen da zortzigarren atalean. Txoperen alabaren ezteietara
doazenean, Beltran eta Usoa nola dauden jantzita azaltzen da (UA, 100-101). Antzinako
garaiak girotzeko, pertsonaien aberastasuna adierazteko eta, bide batez, zenbait ohituren
berri emateko erabilita daude deskribapenak, benetako eraiketa arkeologiko zehatzak
egiteko asmo handirik gabe. Usoaren jantzien deskribapena honelakoxea da:
«Usoa-k ere, aldi hartako jazkirik bikainenak jarri zituen soinean. Adar
tankerako buru estalki tontortsua urrez eta zetaz apaindurik zuen. Anoka
eta matal zuzia [sic] zilarkiz horniturik, gerrialdea eta gonak urdin
ilunezko oihalez, eta gona gainekoa gorri iluna urrez apindua [sic].» (UA,
100-101).
Antzinakotasuna eta aberastasuna irudikatu nahi dituen deskribapena egin du
Etxaidek lerro hauetan.
Kasu hauek alde batera utzita, deskribapenak ez dira garatzen eta aipamen soilen
bidez irakurlearen irudimenak antolatu behar du irudia. Hori egiten du pertsonaiak
aurkezterakoan. Baina, zehazki deskribatu gabe, haiei buruzko xehetasun batzuk
besterik ez ditu eskaini, irakurlearentzat lehenengo momentutik osaturik ager daitezen.

c) Narratzailearen iritziak:
Behin baino gehiagotan narratzaileak iritziak eskaintzen ditu. Batzuetan, iritzi
hauek pertsonaien jokaera kalifikatzen duten hitzetan ikus daitezke, lehen -keria
atzizkia edota asmoei buruzko espekulazioak aipatzean azaldu den moduan.
Bestetan, ordea, gai orokorrak aipatzen dira honelako iritzietan eta badirudi kasu
hauetan denborak suposa ditzakeen aldaketak desagertu egiten direla. Beste hitzetan
adierazteko, idazlearen planteamenduan, denbora pasatu arren, gizakia beti da gizaki.
Horrexegatik, honelako iritziak ematean aditz denboretan orainaldia erabiltzeko joera
dago, eta askotan narratzailea "gizakiok" esan nahi duen "GU" baten bidez agertzen da
gauzatuta, lehen adibide batzuekin ere agertu den bezala:
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«Gizona sarritan ohi da aldakor, batez ere bere asmoak beroaldi baten
ondoren hartzen dituenean [...]» (UA, 86).
«Esan ohi da jendearen artean asilpeko [sic] luzerik ez dela [...]» (UA,
95).
«Edariak gizona lotsagabetu eta ausarkeriaz jazten du, eta berez
mihingain gaizto eta eztenkorra duenari lokarri guztiak askatzen dizkio.»
(UA, 103).
Hiru aipamen hauetan agertzen dira iritzi orokorren adibideak. Berez, gizakia
bera kalifikatzeko balio dute, eta horrexegatik erabil daitezke pertsonaiek egiten dutena
ulertzeko. Azken finean, pertsonaiak Erdi Arokoak badira ere, giza sentimenduak ez
dira hainbeste aldatzen denboran zehar.

d) Digresio historikoak, etnografikoak etab.:
Narratzaileak gai batzuei buruzko azalpenak ematen ditu nobela honetan. Nobela
historikoa den aldetik, nabarmenenak historiari buruzko aipamenak izango dira.
Honetarako bi prozedura erabil ditzake: azalpena nobelaren argumentuan integratu eta
nolabait (era ahul batean bada ere) pertsonaien gorabeherekin lotu; edota orrialde
barreneko oharren bidez, kasu honetan azalpenak argumentutik aparte samar gelditzen
dira.
Historiari buruzko aipamen luzeenak laugarren atalean agertzen dira. Batzuetan,
nobelaren testu nagusian integratuta badaude ere, aparteko testu moduan azaltzen dira:
«[...] gerla baten dunbotsak eztei asmoak hankaz gora bota zituen. Horra
gauzak nola suertatu ziren:
»Gaztela-ko errege Alfontso VIII-garrenak mairuen kontrako gerlari ekin
zion 1198-garren urtean [...]» (UA, 43; eta azalpen historikoarekin
jarraitzen du).
"Horra gauzak nola suertatu ziren" dioenean, historiari buruz ari da narratzailea,
ez pertsonaiei dagokien argumentuari buruz. Paragrafo batean azalpen historikoaren
laburpena eman ondoren, pertsonaiak (Beltran-eta) gerra horretara joan zirela adierazten
da, atal historikoa eta argumentua elkartuz. Maila desberdinetan daude gertakariak,
ordea, azalpen historikoa emateko derrigorrezkoa baita pertsonaiek ez duten perspektiba
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historikoa izatea. Narratzaileak idazlearena ere izan daitekeen ikuspuntua erakusten du
honelakoetan. Izan ere, horrelakoetan azalpenak ez ezik, iritziak ere agertzen dira.
Arestion agertutako aipamen honetan, geroxeago, hauxe agertzen baita:
«[...] giristinotasuna -Jesukristo gure jaunaren erakuspideen kontra- arma
bidez eta odola isuriz zabaldu behar zelakoan.» (UA, 44).
Parentesian agertzen dena, dudarik gabe, idazleari dagokion ideologia da, tesi
honetako beste atal batzuetan (Eguna-n agertutako elkarrizketan komentatzerakoan,
adibidez) dagoeneko aipatu den ildotik doana.
Besteetan, aipamen historikoak, nobelaren testu nagusian agertzen den arren, ez
dauka zerikusirik argumentuarekin. Beltran gerran egon ondoren etxera bueltatzean
Atapuerca-tik32 pasatzen dela esan ondoren, hauxe gaineratzen du:
«[...] Garzia V-garren, Nafarroa-ko erregea, hil zèn herria, Gaztelako D.
Fernando bere anaiaren kontra borrokatzen 1054-garren urtean [...]» (UA,
48).
Zeharkako erreferentzi historiko hauek, argumentuarekin zerikusirik ez dutenak,
orrialde barreneko oharretan agertu ohi dira Etxaideren nobelan. Adibidez, Navas de
Tolosa-ko gudaren ostean Beltran eta Mitxele aske gelditu zirela azaltzerakoan, ohar
batean agertzen du guda horretan zein izan zen Nafarroako erregearen partea.
Historiari buruzko digresio hauez gainera, digresioekin erlaziona daitezkeen
beste pasarte batzuk ere agertzen dira, hala nola ohiturei buruz aritzen direnak. Hauek,
ordea, gehienetan oharren bidez emanda daude eta ez nobelaren testu nagusian. Edonola
ere, nobelaren testu nagusian agertzen diren eszena batzuk, berez digresio etnografikoak
izan ez arren, horren aztarnak gordetzen dituzte, argumentuaren puntu bat garatzeaz
gainera, tradiziotik hartutako ohiturak ere kontatzeko erabiltzen baitira. Hala gertatzen
da Txoperen alabaren ezteietan (zortzigarren atala) eta Beltranen gau-beilan
(hamargarren atala): horietan zehazkiegi kontatzen dira ohiturei dagozkien osagaiak,
argumentua osagai horietan sartuz. Puntu honetan, Etxaideren literaturak ohiturazko
32

"Ataburuerreka", Etxaideren testuan; geroko ataltxoan berriro aipatuko da izen hau.
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nobelaren eragina ere jasaten duela esan daiteke.
Ohiturei buruzko bestelako erreferentziak, testu nagusian egindako aipamenen
bat azaltzeko eta justifikatzeko balio dezaketenak, oharretan ematen dira. Adibide bi
ekarriko ditut hona:
Otxandak Usoa "lerro beltzezko eta berdezko zapiz burua estalita" (UA, 50)
kalera ateratzera behartzen duela azaltzen da nobelan. Oharrean aipamen honen
azalpena egiten da:
«Aldi hartan, neskei, izorrak gelditzen baldin baziren, egin bekatuaren
ezagutarazteko eta beren buruen lotsagarri, lerro beltz eta berdeak zituen
zapi bat eramanarazten zien buruan. Beltzak bekatuaren mantxa aditzera
ematen zuen eta berdeak itxaropena.» (UA, 50; 74. oharra).
Adar itxurako burukoa dela-eta, ohar hau agertzen da:
«Adar tankerako buru-estalki hauez asko zaletu ziren aldi hartan gure
emakumeak. Irudipen lohiak sortarazten zituela eta, Eliz-agintariek
debekatu egin zuten -jauretxetan erabiltzen bederen- gizaldi batzuk
geroago.» (UA, 100; 152. oharra).
Jakina, hauek ez dira berez digresioak, orrialde barreneko oharretan agertzen
baitira, eta esan liteke honelako aipamenak ez datozela narratzailearen eskutik,
idazlearen beraren eskutik baizik. Edonola ere, digresioen funtzio berbera betetzen dute.
Eta honelako aipamenak, ohituren berri emateaz gainera, nolabaiteko
perspektiba historikoa emateko erabiltzen dira: aspaldiko garaiak gogora ekartzen
dituzte, orain ez dagoen mundu bati buruzko erreferentziak.
Oharren bidez emandako azalpen hauek eta nobelaren testu nagusiaren barruan
agertzen diren digresioak zeinen lotuta dauden ikusteko, aipagarria da orain
komentatuko dudan kasu hau. Nobelaren azken atalean, Beltranen gau-beilaren berri
ematen denean, Usoaren ezpainetan agertzen da Araquistain-ek bere istorioan
argitaratutako eresia. Ahapaldi baten aurretik hauxe irakur dezakegu, nobelaren testu
nagusian:
«Juan Carlos Gerra-k, bertso hauen komentaristak alegia, laugarren
ahapaldia besteak bezain zaintsua dela dio [...]» (UA, 126).

349

Eta azpimarratu behar da: nobelaren testu nagusian agertzen da, ez orrialde
barreneko ohar batean. Paragrafo honetan ahapaldian agertzen den ohiturari buruzko
erreferentzia azaltzen da (hau da, ezkondu eta lehenengo hiru egunetan sexu-harremanik
ez izateko ohitura), baina Juan Carlos Guerra-ri buruzko aipamen horrek nobelaren
perspektiba hausten du. Erreferentzia hau idazleak bere nobela egiteko erabili behar izan
zituen iturriei dagokieke, ez da nobelan kontatzen den argumentuaren osagaia. Orrialde
barreneko oharren testu moduko bat nobelaren testu nagusira lerratu dela ematen du
hemen. Izan ere, bertso hauek bota ahala ematen diren gainontzeko azalpenetan,
nobelaren argumentuaren ikuspuntura bueltatzen da, bertsoak pertsonaiek nola ulertu
zituzten (eta, beraz, bertsoek beraiengan zer-nolako eragina izan zuen) kontatzen baita.
Adibide batez:
«Matxin-ek, gaubeilakoen artean baitzegoen, aurki igarri zion hileresiako "bela-beltza"ren karranka bitartez aitordearenganako azaldu
zuèn eskertxarra aditzera eman nahi ziola [...]» (UA, 130).
Grafikoki oharrak eta testu nagusia desberdinak badira ere, batzuetan ez dago
hain argi, berez, halako desberdintasunik egin daitekeen edo ez. Izan ere, oharrak
nobelaren beste osagai bat dira askotan.

e) Bertsoak eta eresia:
Eta Beltranen gau-beilan botatako bertsoak aipatu berri direlarik, honelako testumotek zer-nolako tokia duten nobelan komentatu behar da.
Bitan agertzen dira bertsoak nobelan:
- Hamargarren atalean Araquistain-ek bere kondairan argitaratutako eresia
agertzen da. Etxaidek ez die inolako aldaketarik egin.33 Idazleak berak dioenez:
«Gaubeilako bertsoak, Usoa-k kantatu zituen hileta kopla zoragarriak
alegia, Arakistain-ek eman bezala aldatu ditut, hots, ortografia berrituz,
33

Bide batez esan dezadan Euskal baladak II izeneko liburuan agertzen den bertsioa
ez dela osoa. Ahapaldi batzuk, inprentako hutsez antza, falta dira hor (Lakarra et alii
1983b, 47-52).
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baina -zalantza handien ondoren- euskara batura34 aldatu gabe, beren
autentikutasuna eta gipuztasun zuku bereizia gal ez dezaten.» (UA, 151).
- Bestaldetik, zortzigarren atalean, Ipiola bertsolariak ezteietan kantatutako
bertso iraingarriak ere agertzen dira nobelan (UA, 103-104). Etxaidek bertsoen alorrean
egindako lanaren erakusgarri bitxia eskaintzen dute zortziko txikian egindako bertso
hauek. Lehenengo aldaeraz (1950.ekoaz), Irigaray-k bertso hauen kutsu arkaikoa
goraipatzen zuen:
«El deje arcaico de estos versos de Echaide transportan al lector en el
tiempo y en el espacio, con gran acierto.» (Irigaray 1950, 32).
Argitarapenen artean badago alderik bertso hauetan, eta ez bakarrik hizkuntzaren
estandarizazioaren aldetik. Honela agertzen da bertso hauen lehenengo ahapaldia
1950.eko argitarapenean:
«Gure artean bada
usotxo txuri bat,
bere ederr-estea
laket da neretzat,
Ernio-ko aldetik
iritxi zaigu bart...
Itxaso-ko txoria
nekez baita lurtar.»
Eta Usoa Alostorreko-n (UA, 103) honelaxe agertzen da:
«Gure artean bada
Uso luma txuri,
Hura ederrestea
Atsegin zait neri
Ernio-ko aldetik
Bart zaigu etorri,
Ezin etsi mendian,
Itsaso egarri.»
Ortografia ez ezik, puntua ere aldatu die bertsoei, perfekzioaren bila
(musikalitatean askoz hobetu dira bertsoak, nire belarri ez oso finaren ustez behintzat).
Handik, bestelako aldaketak.

34

Gogoratu 1981.eko argitarapenetik hartutako hitzak direla.
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Nobela diskurtsoaren ezaugarri hauek kontuan hartuta, diskurtso tradizional
baten aurrean gaudela esan daiteke, nobelagintzaren eredu klasikoen ildotik joan nahi
baitu. Hau da, XIX. mendeko nobela errealista dago honelako nobela diskurtsoaren
oinarrian, Egan-en argitaratutako elkarrizketa komentatzean azaltzen zenez; nobela
historikoek erakusten duten hibridotasuna ahaztu gabe.

3. Ohar batzuk hizkuntzari buruz.
Irigaray-k idatzitako artikuluan ikusi dugu nola agertzen den definituta nobela
honetan Etxaidek erabiltzen duen hizkuntza: sintaxiaren alorrean, klasikoa; hiztegia
dela-eta, garbizale-joerakoa baina hitz berriei tokirik utzi gabe.
Bestaldetik, orain gutxi argitaratutako liburu batean hauxe idazten zuen Jon
Kortazarrek, euskal literaturan ematen den filologizaziorako joeraz:
«Filologizaziorako joera horrek gure artean eman ditu adibide garbiak.
Ezin kendu dezaket gogotik Jon Etxaideren eleberria, adibidez, beti
oharrez, ohar filologikoz hornitua. Jon Etxaideren nobelagintzan esaten
ari garena ikusten da, narrazioa, historia baten kontaketa, eta erabiltzen
den hizkerari buruzko hausnarketa batera doaz. Bata, kontaketa,
orrialdean ematen da, bestea, hausnarketa orrialdepeko oharretan. Baina
biak daude lotuta idazlearen gogoan [...]» (Kortazar 2002, 57)
Hizkuntzari dagokionez, halako oharretan, gehienetan, euskal hitzen itzulpena
edota definizioren bat eskaini ohi du idazleak. Baita hitz edo hizkuntz elementu zehatz
bat hautatzeko arrazoiak ere, behin baino gehiagotan.
Nobela honetan pixka bat sakonago azaltzen dituen hizkuntzaren alorreko
puntuak ez dira oso ugari, eta hemen ez ditut guztiak aipatuko. Adierazgarrienak baizik
ez ditut hona ekarriko, Etxaideren azalpen eta erabilera horietatik atera daitezkeen
ondorioak nabarmentzeko.
Hauexek dira hizkuntz osagai aipagarri horiek:
a) SOIN: ohar luze batean (UA, 8-10; 5. oharra) Etxaidek azaltzen du hitz honek
"gorputz" esan nahi duela, eta horretarako hainbat lekukotasun eskaintzen ditu. Hitz
honekin agertzen da Irigaray-k aipatzen duen joeraren adibidea, hau da, garbizale-joera
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baina hitz berrietara jo gabe.
Edonola ere, "soin" euskal jatorrikoa eta "gorputz" latin jatorrikoa badira ere,
Etxaidek ez du latinetik eratorritako hitza baztertzeko ahaleginik egiten:
«Bestalde, ordea, "gorputz" hitza, latineko "corpus"etik hartua, ehundaka
urtetatik etxekotua dugu, eta ez dut uste egokia litzatekeenik gorputz
baztertzea soin onartzeko. Alabaina, aldaketa hori egin nahi lezakeenak
ez luke bekaturik. Neure partez, ez deritzat gaizki noizik eta behin
erabiltzea ["soin" alegia] -beti "gorputz"i nagusitasuna emanaz ordea[...]» (UA, 10; 5. oharra).
Jatorrizkoa eta erabilerazkoa aurrez aurre jarrita, Etxaidek erabilerari ematen dio
lehentasuna, baina jatorrizkoa ez baztertzearen aldekoa ere bada.
Nobela historikoaren ikuspuntutik, bestalde, momentu batzuetan jatorrizko
formaren aldeko joera aurkezteak bestelako interpretazioa izan dezake: antzinakoa
dirudien forma bat hautatzean hizkuntzan bertan antzinakoak diren garaiak irudikatzen
dira honela. Edonola ere, kasu honetan antzinatasunaren ideia era laxo batez ulertu
behar da, "gorputz" hitzak latina bera ekartzen baitu gogora ("corpus") eta ez
erromantzea.
b) LEZIATU: Hizkuntzaren alorrean erabilerari ematen zaion lehentasuna (tesi
honetan dagoeneko behin baino gehiagotan aipatua) nabarmenago gelditzen da hitz
honen erabileran. "Hezi" esanahia duen hitz honen erabileraren adibide bat eskaintzen
du Etxaidek, ahozko literaturatik hartua ("Agindu ziran ume gaxuak / zintzo leziya
nitzala" -UA, 22; 38. oharra-).
Aditz honen jatorria erdarazkoa izatea, ordea, ez zaio axola Etxaideri, aipatzen
duen arren ("Aditz burutsu hau lezio-tik aterea dago" -UA, 22; 38. oharra-), zeren hitzak
euskal literaturan tradizioa badu euskal hitza baita.
c) ATABURUERREKA: Jatorrizkoaren eta erabilerazkoaren lehia honetan,
normalean, erabilerazkoa nagusi ateratzen da. Hala ere, kontrako kasuren bat gerta
daiteke:

jatorrizkoak

osagai

baten

euskaltasun

galdua

nabarmentzeko

eta

berreskuratzeko balio dezake noizean behin. Halaxe gertatzen da "Ataburuerreka" lekuizena erabiltzen duenean. Beltran gerran aritu ondoren etxera bueltatzen denean, Burgos
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aldean "Ataburuerreka" deitzen duen leku batetik pasatzen da. Etxaidek orrialde
barrenean hauxe dio ohar batean:
«Gaztelaniaz: Atapuerca. "Ataburuerreka" ez da inongo dokumentutan
aurkitutako izena, "Atapuerca"tik nik bir-osatua baizik.» (UA, 48; 71.
oharra).
Funtzio bikoitza eduki lezake honelako erabilerak: alde batetik ezkutuko
euskaltasuna azpimarratzea (Burgos aldean ere garai batean euskara erabili izan dela
adieraztea) eta antzinako kutsuaren itxura ematea testuari. Pertsona- zein toki-izen
berezietan halako berreraiketak egitea, beste nobela batzuetan ikusiko den bezala,
ohikoa da Etxaideren literaturan. Nobela honetan bertan pertsona-izen bereziak
erabiltzean euskal forma zaharrak erabiltzeko joera agertzen da beste kasuren batean:
Milia eta Antxa izenak direla-eta, hauxe jakinarazten du idazleak:
«Milia: Emilia-ren euskal-izen zaharra. Antxa: Antsa-ren txipigilea,
diminutiboa. Gaztelaniaz: Sancha.» (UA, 20; 34. oharra).
Izen bereziek, pertsona zein lekua adierazten dutenek, berebiziko garrantzia dute
Etxaideren nobelan, idazlanari garaiko kutsua emateko besterik ez bada ere.
d) GAUBEILA: Araquistain-en kondairan "Gau-illa" erabiltzen zen, eta
Araquistain-i jarraituz Etxaidek ere forma hori erabili zuen lehenengo argitarapenean
(UA, 122; 188. oharra). Gero, Araquistain-ek erabilitako forma idazlearen asmazioan
burututako etimologia faltsu batetik sortu zela ohartu zen Etxaide eta Azkueren
hiztegian ematen den informazioan oinarrituta "gaubeila" erabiltzea erabakitzen du,
"gau-illa" baztertuz.
Berriro ere, erabilera eta jatorrizko formaren arteko lehia ikusten da hemen.
Kasu honetan jatorrizko formatzat ematen dena berehala baztertzen da, etimologia faltsu
baten ondoriozkoa dela pentsatzen baitu.
e) Berorika dela-eta: Nekazari eta baserritarrek jaunekin hitz egiten dutenean
zukako forma arruntak erabiltzen dituzte. Ohar batean hauxe adierazten du Etxaidek:
«Ez dakit garai hontan "berorika" sortua eta zabaldua zen jende nagusi
eta apalen artean. Bestalde, gaur hiltzear dagoenez gero hizketa modu
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hau, baztertzea erabaki dut gure aurrekoen artean hain errotua egon zèn
mintzamoldea.» (UA, 12; 17. oharra).
Jatorrizkoaren eta erabilerazkoaren arteko lehian interpretatzen badugu aipamen
hau, esan daiteke berorikaren erabilera bi arrazoirengatik baztertu dela: alde batetik,
antzinakotasunaren frogarik ez duelako (ezin esan daiteke, beraz, jatorrizkoa denik); eta,
bestaldetik, bere garaian erabilera oso mugatua duelako, hau da tradizio txikikoa delako.
Hau da, elementuren bat erabiltzeko eduki beharko lituzkeen ezaugarrietako bat ere ez
baitauka, Etxaideren ustez, forma horrek.

Hizkuntzan, beraz, bi irizpide daude lehian: jatorria (antzinako forma) eta
erabilera (dokumentuetan oinarritutako tradizioak erakusten duen forma). Bien artean
halako oreka bat gordetzen saiatzen da Etxaide, bien arteko lehia bera desegiten,
erabilera eta jatorria, ahal den neurrian behintzat, bat eginez. Honetarako, erabilera eta
tradizioa, alde batetik, eta jatorria eta antzinakotasuna, bestetik, identifikatzen dira
Etxaideren planteamenduan. Izan ere, erabilera eta jatorria baino elkarrengandik
hurbilago daude tradizioa eta antzinakotasuna.
Gehienetan erabilerak erakusten duena, hizkuntza-tradizioarekin lotuta agertzen
den neurrian, hobesten da. Izan ere, hizkuntza den bezalakoa da, eta hizkuntzaren
erabilera honetan, hizkuntzaren tradizioan, historikoki frogagarri diren formak sartzen
dira. Oraingo hizkuntza bere historiaren ondorioa baita, eta tradizioan oraingo hizkuntza
eta hizkuntzaren erabilera historikoak, biak, sartzen dira. Honela ulertuta, erabilera eta
jatorria ez dira elkar ukatzen duten kontzeptuak, elkar osatzen dutenak baizik. Eta
horregatik, erabileraren irizpidearen ondoren, jatorriaren irizpidea erabil dezake
Etxaidek, zaharragoa dirudiena gustukoago baitu.
Baina, alde honetatik, arrazoiak ez dira hizkuntzazkoak bakarrik: nobela
historikoa egiten duenez, logikoa dirudi arkaismo kutsua duten formak erabiltzeak, Erdi
Aroko mundua iradoki nahi duen aldetik. Literaturaren ikuspuntutik, egiantzaren bila
dabil honelako formekin.
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Jon Kortazarrek filologizaziorako joeraz hitz egiten du. Etxaideren kasuan
filologizaziorako joera honek jatorri bikoitza duela iruditzen zait: alde batetik, euskal
literaturaren berezko joera da filologizazioa, Kortazarrek bere saiakeran azaltzen duen
bezala; baina, bestaldetik, nobela historikoa bera askotan nolabaiteko filologizazioa
eskatzen duen generoa da, hizkuntzaren egitura (eta ez bakarrik egoera) gora-behera
historikoen menpean dagoen momentutik.
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D. NOBELAREN ESANAHIAZ.

1. Nobelaren helburu ideologikoa dela-eta.
Ikusi den bezala, Yon Etxaidek elezahar baten argumentua hartu eta zenbait
aldaketa egin zizkion helburu zehatz bat iristeko. Helburu hori azaltzeko momentua
heldu da, edota galdera batez adierazteko: Zer eman nahi du aditzera Yon Etxaidek
nobela honekin? Izan ere, nobela tesi-nobelatzat har baitaiteke, inolako oztoporik gabe.
Argi dirudi Etxaidek argumentu honekin kristautasunak konfliktoak gainditzeko
duen balioa azpimarratu nahi duela. Istorio honen bidez agertu nahi duen moduan,
kristautasunak bi oinarri ditu, idazleak berak nobelaren bukaeran azaltzen duenez:
besteenganako maitasuna eta barkamena:
«[...] irakurgai berritu hontan, hain beharrezkoa zaigun lagun
hurkoaganako amodioa eta barkapen legea hartu ditut helburutzat; alegia,
gaizki eginari on eginaz erantzun behar zaiola, giristinoak baldin bagara
[...]» (UA, 150).
Helburu honek, helburu ideologikotzat har daitekeenak, istorioaren amaiera
mugatzen du, pertsonaien jokaeran nobelaren bukaeran helburu hori argi eta garbi
azaltzea planteatzen baita argumentua garatu ahala.
Amodioaren legean oinarritzen den helburu hau plazaratzea funtsezkoa iruditzen
zaio, fedegabeko mundu batean:
«Gaur, fedegabeturik, nora-ezean dabilkigun mundu triste hontan,
Euskalerria barne, gizonak hain beharrezkoa duen esperantza eta bizitza
berri batera daraman argia -Jesus Jaunaren argia-, eskaini nahi nioke
irakurle euskaldunari.» (UA, 151).
Ez ditut hemen errepikatuko Eguna-n agertutako elkarrizketan esandakoei
buruzko komentarioak, hor baitago azalduta nire ustez nola ulertzen duen Etxaidek era
honetako kristautasuna.
Helburu hau nobelan bertan nola gauzatzen den baizik ez dut komentatuko
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hemen.
Lehenengoz, ideologia horri buruzko aipamen zehatzak agertzen dira, mairuen
kontrako gerrak direla-eta. Aipatu da, dagoeneko, marko historikoa azaltzen duten
paragrafoetan nola egiten zuen idazlearekin identifika daitekeen narratzaileak honelako
komentarioa, jaunek gerrara joateko arrazoia azaltzerakoan:
«[...] giristinotasuna -Jesukristo gure Jaunaren erakuspideen kontra- arma
bidez eta odola isuriz zabaldu behar zelakoan. Eta nola ez zuten sinetsiko
"fede gabeen" kontra gogorkeria erabili behar zela, Aita Sainduek
berberek beren "gurutzaldi" predikutan horixe erakusten baldin
bazuten?» (UA, 44).
Benetako kristautasunaren eta Elizak erakunde moduan batzuetan erakutsi duen
jarreraren arteko kontrajarpena agertzen zaigu, hemen ere, elkarrizketa hartan
esandakoaren ildotik.
Eta beste momentu batean, Beltranek berriro ere mairuen kontrako gerrara
joateko duen asmoa azaltzen denean, kristautasuna defendatzearen alde armak hartzeko
prest dagoela azaltzerakoan, hauxe adierazten du Etxaidek orrialde barreneko ohar
batean:
«Esan dugu garai hartako kristaugoaren mentalitatea -gezurra badirudi
ere- hala zela.» (UA, 86; 127. oharra).
Aspaldiko garaikotzat jotzen duela ematen du, baina, ikusi den bezala,
Etxaideren ustez Erdi Aroko mugak gainditzen ditu jarrera horrek, Etxaideren
planteamenduan bitan baizik ez baitira nagusi izan benetako kristautasunaren
printzipioak: lehenengo komunitate kristauetan eta Vatikanoko II. Kontzilioaren
inguruan.35
Honelako aipamen zuzenez gainera, nobelaren bukaera ere Etxaideren
planteamendu hori adierazteko asmoarekin eginda dago. Azken atalean, Araquistain-en
eta Azkueren kondaira-ipuinetan agertzen den mendekuaren ordez (bertsio hauetan

35

Edota, zehatzagoak izateko, bi momentu horiek eredugarriak iruditzen zaizkio
Etxaideri benetako kristautasuna erakusteko.
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Beltranek Belabeltz hiltzen baitu), pertsonaia guztiek elkarri barkatzen diote. Eta
barkamen hau nobelan zehar Beltranek burutu duen ibilbidearen azken muga da,
argumentua azaltzean ikusi den bezala. Pertsonaia honek azkenean benetako kristau
bezala jokatzen duenean, kartzelan egon ondoren Debako familiarekin bakean bizitzera
doanean, Otxanda ez juzkatzeko erabakia hartzen duenean eta Belabeltz bizirik uztean,
bakea zabaltzen da konfliktoan dauden alderdi guztien artean. Eta barkamenaren eta
amodioaren indarra pertsonaia guztien gainean hedatzen da, barkamena eta amodioa
norabide guztietan zabaltzen baitira. Halako zerbait esan daiteke Usoaz ere, honek ere
bere kontra aritu ziren guztiak (Belabeltz barne) barkatzen baititu.
Konfliktoaren oinarrian gizakien alderdi materiala zegoen, pertsonaien grinetan
gauzaturik. Baina, konfliktoan dauden taldeen gainean kristautasunaren funtsa den
amodioaren legea zabaltzen denean, konfliktoa bera desagertzen da, alderdi espirituala,
berezko joeren ondoriozkoak diren grinei mugak jartzen dizkien alderdi espirituala,
nagusitzen delarik.
Konflikto hura adierazteko markorik egokiena familia barruan ikusten du
Etxaidek. Gero beste nobela batzuetan gertatuko den bezala (Joanak joan-en, adibidez,
begi-bistakoa da), kontrajarritako taldeak familia barruan kokatzen dira, familia bera,
gizartean ematen diren konfliktoen adibidea eta metafora izango bailitzan, anaiaarreben, anaia-arrebaordeen edota senar-emazteen arteko liskarretan azaltzen den bezala.
Alde honetatik, azpimarragarria da oso argumentuaren garapenean ezkontzek duten
garrantzia: ezkontzek pertsonaiak elkartzen dituzte familia berriak osatzeko eta ezkontza
hauek suposatzen duten mugarririk gabe nekez joko luke aurrera honelako argumentuak.
Txomin

Agirreren

(eta

ohiturazko

nobelagileen)

mundu

tradizional

konfliktogabea desagertu egin da Etxaideren nobelan. Hala ere, ez da gai izan arrazoi
materialetan oinarritutako irtenbide bat bilatzeko. Bestaldetik, konfliktoaren irtenbide
moduan planteatzen dena ez da talde batek bestea garaitzea. Bi taldeen artean
nolabaiteko dialektika dagoela ematen du, baina irtenbidetzat ematen dena ez da sintesi
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bat, istorioaren gainetik eta kanpotik datorren ideologia horrek konfliktoa bera
deuseztatzen baitu.
Honetan ere, Etxaide mundu tradizionalaren eta modernitatearen artean
(Orixeren eta Arestiren artean, era ia metaforiko batean esateko) kokatzeko arrazoi bat
ikusten dut. Konfliktoa azaldu, planteatu egiten du; baina irtenbidea gaur egun ahaztuta
dagoen terminologia baten arabera "superestruktura ideologikoa" deitu izan den osagai
batean (Etxaidek kristautasunaz ulertzen duen horretan) aurkitu behar da.

2. Leienda eta nobela: diskurtsoaren izaera helburu denean.
Kristautasunaren balioak azpimarratu nahi dituen jarrera hau ez ezik, nobelaren
diskurtsoa bera ere esanguratsua iruditzen zait, kondaira batean oinarrituta nobela bat
eraikitzeak esanahiaren mailan zerbait adierazi nahi duelako. Izan ere, bi helburu dauzka
Etxaidek nobela honekin: aipatutako ideologia azaltzea eta elezahar baten istorioarekin
nobela egitea.
Leiendak bi ezaugarri nagusi dauzka Jon Juaristik azaltzen duenaren arabera:
fantasiatik hartutako osagai efektisten erabilpena eta denboraren aldetik kokapen
zehaztugabea izatea (Juaristi 1986 eta 1987a, 67-69). Nobela historikoan marko
historiko zehatza agertzen da eta, honez gainera, horrelako osagai fantastikoak
arrazionalizatzen saiatzen dira idazleak.
Etxaidek, bere nobela burutzean, horixe egin nahi izan du, hain zuzen ere:
egiantza duten azalpenak ematen dira fantasiazkoak diruditen osagaien aurrean (non ez
diren zeharo baztertzen) eta elezaharraren argumentua Erdi Aroko garai zehatz batean
kokatzen du.
Izan ere, Etxaidek elezaharraren eta eleberriaren arteko desberdintasuna, fantasia
eta errealismoaren arteko desberdintasun moduan ulertzen du. Horrelaxe adierazten du
berak, gertakari zehatz baten36 azalpena ematerakoan erabiltzen dituen hitz hauetan:
36

Ez zaio sinesgarria iruditzen Beltran bezalako agure batek zerraldotik irtendakoan
Belabeltz gazte eta indartsua ezpata borroka batean hil dezakeenik, kondairan agertzen
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«Elezahar bateko fantasia bezala ongi dago, baina errealismoa falta zaion
aldetik ez dit egoki iruditu elaberriturik emateko.» (UA, 149).
Eleberri, nobela batean agertzeko, osagaiak errealismoaren parametroetan azaldu
behar baitira. Gauzak horrela, asmo ideologikoari egokitzeko ad hoc asmatutako
bukaera horrek errealismo handiagoa dauka elezaharrekoak baino, Etxaideren hitzen
arabera.
Errealismoa bilatu nahian (edota idazleak emandakoa fantasiaren ondorioa ez
dela adierazteko), batzuetan zientziatik hartutako azalpenak ere ematen ditu. Aipatu da
nola, Beltranen berpiztea dela-eta, zientifikotzat har daitekeen azalpen bat ematen
duen.37 Beltranek Ipiola hiltzen duenean ere, azalpen zientifikoa ematen du. Beltranek
eskuekin itotzen du Ipiola bertsolaria honek botatako bertsoek sutan jarrita:
«Lepoa estutuz ari zitzaiola oraindik amorruaren amorruz, bere
eskupekoak ahotik odola zeriola nabaitu zuen bat-batean Beltran-ek.
Nonbait, ustekabean, eztarriko zainen bat lehertu zion.» (UA, 106).
Beltranek ez baitzuen Ipiola hiltzeko asmorik. Dena dela, hil egiten du eta hori
zergatik gerta zitekeen azaltzeko, orrialde barrenean ohar hau gaineratzen dio aurreko
testuari:
«Estrangulazioa larinjea eta kartilago tiroideo delakoa hautsiz gerta
daiteke.» (UA, 106; 164. oharra).
Horrelaxe azaltzen du Ipiolaren heriotza, "ustekabean" gertatutakoa. Horrelaxe
salbatzen du Etxaidek errealismoaren beharra: Ipiolari zergatik ateratzen zaion odola
azaltzen baitu, batetik; eta, bestetik, zergatik hil den berez gaiztoa ez den pertsonaia
baten eskuetan.

den bezala.
37

Beltran katalepsia egoeran baitago, kordegabetuta; kondaira eta ipuinean, ordea,
heriotzarena amarru bat da. Etxaidek bere nobelan Beltranen heriotzarena amarrutzat
emango balu, honek inplikatuko luke Beltranek ez duela benetako kristau batek bezala
jokatzen. Beltranen heriotza ez da itxurakeria izan behar, Otxandaren parean jarriko
bailitzateke, hori eginez gero. Baina berpiztea ezin da, besterik gabe, mirari bat izan.
Sakonean, Etxaidek hartutako bide honek maila desberdinetako motibazioak izan
ditzake.
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Nobelan honelako azalpenak egitea beharrezkoa ikusten du Etxaidek, hain zuzen
ere nobela, eleberria egiten ari delako. Elezaharrean ez lirateke beharrezkoak izango:
«[...] gogoan eduki behar da, bestalde, tradizioak,38 hanpatuak, fantasiaz
beteak eta desitxuratuak iristen zaizkigula.» (UA, 149).
Honetan Araquistain-ek Etxaiderengan eragina izan zuen arren, kontatzen
dutenaren gainean jarrera desberdinak dituztela iruditzen zait.
Araquistain-ek elezaharren izaera hau balio positiboz horniturik ikusten du. Izan
ere, egia da elezaharrak batzuetan aldatuta heltzen zaizkigula, baina hauek, funtsean,
sakonean egia bat gordetzen dute. Cantu izeneko historiagilearen hitzen aipamena
eginez, hauxe dio Araquistain-ek:
«[...] aunque parezcan insulsas o viciadas, proceden de algún hecho, o
tienen su origen en una verdad profunda: de modo que no pueden mirarse
con indiferencia por el que estudia en la historia, no la anécdota, si no al
hombre.» (Araquistain 2000, 7).
Historiak sakonera jo behar baitu, Araquistain-en ustez, eta elezaharrek
sakonean egia diote, azalean zenbait hutsune badituzte ere. Badirudi, beraz, historiak
barnehistoria, sakoneko historia ikertu behar lukeela, elezaharrei ohartuz gero. Eta herri
batzuen historia ezagutzeko derrigorrezkoa da elezaharretara jotzea, hauetan (bestelako
dokumentazioaren faltan) aurkitzen baita herri horien benetako historia.
Bestaldetik, Araquistain-en ustez, ezin daitezke elezaharrak eta sineskeria,
besterik gabe, parekatu. Sineskeriaren aztarnak edonon aurki baitaitezke: tradizioetan
bai, baina baita zientzian eta zenbaitetan erlijioan ere (Araquistain 2000, 12).
Gauzak honela, elezaharrek historiaren ikerketan duten tokia azaltzerakoan
halako kontrajarpen bat egiten du Araquistain-ek: batetik, fedea (sentimendua, poesia)
dago; bestetik, zientzia; batetik, sakoneko egia; bestetik, itxurazko, azaleko egia;
batetik, barne-bakea; bestetik, etsipena (Araquistain 2000, 12-13).
Etxaidek beste era batez planteatzen du arazoa, abiapuntua antzekoa bada ere.
38

Araquistain-ek elezaharrei "tradición" izena ematen zien, bere liburuaren
izenburuan ikus daitekeenez.
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Izan ere, Etxaidek ere elezaharren oinarrian egia bat dagoela pentsatzen baitu, baina egia
hau, Araquistain-en erromantizismoaren neurrian azaldutako sakoneko egia izan
beharrean, elezaharrean kontatzen diren gertakarien oinarri historikoan bilatzen du
Etxaidek. Idazleak pentsatzen baitu kontatzen dena egiazko gertakaria dela jatorrian,
guregana itxuraldatuta (hanpatua, fantasiaz betea eta desitxuratua, Etxaideren hitzak
parafraseatuz) heldu arren.
Araquistain-en planteamenduan, denborak elezahar batean azaleko aldaketa
batzuk erants ditzake, elezaharrak bere baitan gordetzen duen sakoneko egia batere
aldatu gabe. Alde honetatik, badago elezaharretan denboran zehar aldaezina den hari
bat, historiak ezin baitu eraginik izan horren gainean.
Etxaidek, ordea, tradizioa historian bertan gauzaturik ikusten duenez, historiak
eragin dezake tradizioaren gainean.
Honek hiru ondorio dakartza bere literatur praktikan, Usoa Alostorreko-n ikusi
denaren arabera:
- Alde batetik, idazlea saiatzen da elezaharraren oinarrian dagoen gertakari
historikoa agertzen. Badaki, ordea, hau, berez, ezinezkoa dela. Inoiz ez duela ziurtasun
osoa izango, bere pertsonaiak eta hauen gorabeherak marko historiko egokian txertatu
dituen ala ez. Horrexegatik, probabilitateen arabera jokatu behar du, J.C. Guerra-ren
iritziaren eta elezaharraren hitzez-hitzeko interpretazioaren artean erdibide bat bilatuz.
Marko historikoa egiazkoa izan behar da; eta egiazko marko historiko horretan
probabilitate handienarekin kokatu behar dira pertsonaiak eta gertakariak.
- Bestaldetik, errealismoa bilatzen du. Hau da, osagai fantastikoak baztertu
egiten dira eta fantastikotzat har litezkeen osagaiei azalpen zientifikoa ematen saiatzen
da. Errealismo bilaketa honek, ordea, ez du nobelaren azken atalarekin azaldu nahi duen
helburu ideologikoa higatzen.
- Hirugarrenez, uko egin dio Araquistain-ek aipatzen duen sakoneko egia hori
azaltzeari. Honen ordez, Etxaidek kristautasunean oinarritutako bere ideologia dauka eta
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horixe azaldu nahi du. Alde honetatik, badirudi elezaharrean kontatzen den istorioa,
bere nobelaren argumentua osatzeko erabiliko duena, "lan ireki" bat bezala aurkezten
zaiola Etxaideri, eskema argumental bat balitz bezala, non bere iritziak eta ideologia
gauzaturik ikus ditzakeen, pertsonaien arteko konfliktoak leuntzen eta desegiten.

Beste toki batean idatzi nuen Etxaideren nobela hau bere literatur ibilbidean egin
beharreko urratsa iruditzen zitzaidala, nobelak nola egin behar ziren ikasteko prozesuan
(Rojo 1999). Aurreko paragrafoetan agertzen den azalpenak intuizio hura indartzen du.
Hurrengo nobeletan Etxaidek hemen iradoki baino egin ez dituen joeretan
sakondu egingo du. Horrexegatik, geroko nobeletan ikusiko den bezala, diskurtsoaren
osaketari eta ideologiari dagozkion osagai asko (ez hauek bakarrik, baina hauek, batez
ere) errepikatu egingo dira.
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V. ATALA: JOANAK JOAN:
BIOGRAFIATIK NOBELARA.
A. ATARIKOA.

Joanak joan Yon Etxaideren bigarren nobela da. 1955. urtean argitaratu zen
lehenengo aldiz eta hauxe izan zen argitarapen hartan agertzen zen izenburu osoa,
azpititulu eta guzti: Joanak-joan. Piarres Topet Etxahun Barkoxtar koblariari buruz
egin eleberria. Hurrengo argitarapenetan Joanak-joan izenburu horretan agertzen zen
marratxoa kendu eta azpititulua pixka bat aldatuta agertzen da. 1980.ekoan honela
agertzen da azpititulua: "Pierre Topet-Etxahun Barkoxtar koblari sonatuaren bizitzan
oiñarritua". Geroko argitarapenek honi jarraitzen diote, ortografia gaurkotu beste
aldaketarik egin gabe. Argitarapen batzuetan, izenburuaren ondoren, nobelaren izaera
definitzen duten hitz hauek ere agertu ohi dira: "Elaberri giristinoa".1 Nobela honekin
Yon Etxaidek Euskaltzaindiak 1955.ean antolatu zuen nobela lehiaketa irabazi zuen.
Esan daiteke nobela honetan Alos-Torrea-n (Usoa Alostorreko-n) agertu ziren
planteamenduetan sakondu egiten dela. Gertakarien garaia, ordea, askoz hurbilagoa da,
XIX. mendearen hasieran kokatzen baita.
Nobelak 50ko hamarkadako literaturan garrantzi handiko testutzat har daiteke
eta haren eragina eta itzala askoz beranduago eta modu desberdinetan (gutxitan espero
litekeen moduan ere bai) agertzen da.
Eragin hau aipatzen da, adibidez, Euskararen berripapera-n. Idazlearen hil1

Aipamenak egiteko erabili dudan argitarapena, lerro hauek idazterakoan (2003.eko
martxoan) merkatuan dagoen azkena da: Erein argitaletxeak 1999.ean plazaratua.
Argitarapen honetan ez da izenburuaren ondoko aipamen hori agertzen nobelaren
izaeraz. Nobela honen aipamenak egiteko JJ siglak erabiliko dira.
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berria ematean irakur daiteke idazleak idazlan asko eman zituela argitara, eta haien
artean:
«[...] eta euskal literaturgintzan oro har, eta narratibagintzan batez ere
hain eragin handia izan duen Joanak joan nobela historikoa.» (XX
1998a).
Eragin hori zertan ikus daitekeen, ordea, ez da adierazten.
Bestaldetik, 1998. urtean ere, idazle batzuek gogoratzen zuten zein izan zen
Etxaideren literaturaren garrantzia beraiengan, irakurzaletasuna eta literaturzaletasuna
pizten ari zitzaizkien momentuetan.
Alde honetatik Inazio Mujika Iraolak liburu honi dion zorra hitz hauekin
azaltzen du:
«Ia esan daiteke, Joanak joan hura izan zela euskal literaturan sarrarazi
ninduen liburua.» (Mujika 1998).
Eta antzeko ideia plazaratu zuen Joxan Oiz zutabegileak:
«Joanak joan nobela izan zen euskal literaturarengana erakarri
ninduena.» (Oiz 1998).
Bestetan, zenbait euskal idazlek gogoratzen dute nola Etxaideren nobela honi
esker ezagutu zuten Etxahun bertsolaria. Bestelako balioak aipatzen ez badira ere, hau
behintzat aitortzen diote Etxaideri. Hasier Etxeberriak orain dela gutxi argitaratutako
elkarrizketa liburuan (Bost idazle Hasier Etxeberriarekin berbetan izenekoan) idazle
batzuek Etxaideren aipamena egiten dute, euskaraz irakurritako lehenengo liburuen berri
ematen dutelarik.
B. Atxagak:
«Hirugarren kurtsoan nengoela, Yon Etxaide irakurri nuen eta berarekin
deskubritu nuen Etxahun. Hala ere, Axular irakurri ostean, oso gogorra
egiten zitzaidan Etxaideren idazkera, ez zuen eragin handirik izan nigan.»
(Etxeberria 2002, 23-24).
J. Sarrionaindiak:
«Euskarazko lehenengo liburu haien artean, niretzat oso berezia izan zen
Yon Etxaideren Joanak-joan nobela irakurtzea, Yon Etxaideren beste
narrazioak ez zitzaizkidan hainbeste gustatu, baina hori bai, eta gauza
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batek bestera eramaten zaitu eta, horrek Pierre Topet Etxahuni buruzko
Jean Haritschelharren bi liburu handiak frantsesez irakurtzera bultzatu
ninduen.» (Etxeberria 2002, 290).
Anjel Lertxundiri, bestaldetik, Etxaideren literaturak erakutsi bide zion bestelako
bide batzuetatik saiatu behar zela:
«Haren Joanak joan irakurri nuenean bi gauza gertatu zitzaizkidan. Alde
batetik, Etxaideren nobela historikoa baino lehen irakurriak nituela,
txikitan, atzerriko hainbat autoreren nobela historikoak, eta bestetik,
Etxaidek erakutsitako prosa hizkuntza aldetik oso jasoa eta aberatsa izan
arren, haren ereduak ez zidala balio nik egin nahi nuen narrazio motarako
[...]. Alabaina, eta hau ere egia borobila da, nire aurretik Yon Etxaiderik
egon ez balitz, nik Otto Pette ez nukeen idatziko idatzi nuen bezala.»
(Etxeberria 2002, 153).2
Hitz hauek guztiek Yon Etxaideren nobela hau euskal idazle batzuen (gaur egun
kanonikotzat hartzen diren idazle batzuen) literatur oroimenean dagoela erakusten dute,
hari buruzko balorazioak zeharo desberdinak badira ere.

Euskal literaturaz aritzen diren idazlan orokorretan eta zenbait hedabidetan
plazaratu diren ideien artean batzuk azpimarra daitezke:
a) Nobela honetan agertzen den gordinkeriaz hitz egiten dute gehienek, era
desberdinetan azalduta ere:
- Ibon Sarasolaren iritziz, Etxaideren nobela honetan agertzen den gordinkeria
itxura hutsa da. Nobela zenbaitetan gogorra izan daiteke, baina inola ere ez inmorala
(Sarasola 1976, 101-102).
- Olaziregik ere antzeko ideia adierazten du: batzuentzat nobela lizuna izan
daiteke, baina ikuspuntu morala nabarmentzen da (Olaziregi 2000, 521-522).
- Lasagabasterrek beste era batez azaltzen zuen nobela honen gordinkeriarena,
aurreko atal batean agertu den bezala:
«[...] ohiturazko nobelaren harmonikoki eratutako eta grina handirik
2

Elkarrizketa honetan Lertxundik adierazten du Etxaideren bestelako lanak, antzerki
lanak alegia, gustukoagoak dituela, eta hauen artean Alos-Torrea aipatzen du, konturatu
gabe-edo. Etxaide jauna dela-eta "lan bikaina" dela dio (Etxeberria 2002, 154).
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gabeko mundu idilikoa urratzen hasten da.» (Lasagabaster 1981, 362).
Izan ere, nobela honetan zenbait berrikuntza egon badago, baina gerra aurreko
literaturarekiko benetako etendurarik sortu gabe.
- J. Azurmendik ere Etxaideren literaturan "grinek" duten garrantzia aipatzen du.
Gorrotoa lege-ren berrargitarapena3 zela-eta 1998.ean emandako hitzaldi batean (A.
Ibanek aipatua, 1998b), Azurmendik adierazten zuen Etxaide idazle ausarta izan zela,
besteak beste "autore gordin bat izan zelako moralki". Eta hauxe gaineratzen zuen:
«Etxaidek grinak nobelatu nahi izan ditu. Espreski grinen hedapenean
zentratu zuen bere nobelistika. Ohituta ez gauden gordintasun bat ekarri
zigun.» (Iban 1998b).
b) Nobelaren garrantzia ere aipatu izan da noiz edo noiz. Sarasolak garaiko
nobelarik garrantzitsuena izan zela adierazi zuen, gerra osteko literatura aztertzen duen
orrialdeetan (Sarasola 1976, 157).4
c) Gai batzuk aurkezterakoan berrikuntzaren bat aurkeztu bazuen ere, ez da
berdin gertatzen nobelaren bestelako osagai batzuk azaltzerakoan:
- J. Juaristik nobela hau neorruralismoaren joera barruan kokatzen du eta osagai
teknikoen artean narratzailearen erabilera aipagarri zaio:
«Los novelistas neorruralistas de los cincuenta [...] podían prescindir de
la narración en primera persona, porque el entorno social en que se
movían sus personajes [...] era aún o casi exclusivamente vascófono.»
(Juaristi 1987b, 115).
- J. Kortazarrek Etxaidek nobela honetan erabili zuen teknika antzinakoa dela
adierazten du eta "ia-ia naif" hitzekin kalifikatzen (Kortazar 2000, 136).
- Olaziregik, bere aldetik, Lasagabasterrek esandakoaren korolarioa dirudiena

3

Hitz hauek, beste nobela batez aritzen badira ere, gaiaren koherentzia gordetzearren
ekarri ditut hona.
4

Elixabete Garmendiak Zeruko Argia-rako egindako elkarrizketan ere antzeko ideia
azaltzen zuen, elkarrizketaren garaiko liburu batean esaten zena aipatzean, elkarrizketa
honetaz aritzean ikusi den bezala:
«50 hamarkadako idazlerik baliosoenetzat [sic] jotzen da Euskal idazleak
gaur liburuan.» (Garmendia 1979, 19).
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azaltzen du, Yon Etxaideren nobela hau ohiturazko literaturaren barruan kokatzerakoan
(Olaziregi 2000, 522).
d) Eta bukatzeko, argumentuaren garapenean kausalitate ahularen presentzia
aipatu dute ikertzaile batzuek, Mitxelenak 50ko hamarkadan argitaratutako artikulu
batean, hurrengo lerroetan sakonago aipatuko den testuan, esandakoa interpretatuz
(Kortazar 2000, 136; Olaziregi 2000, 521-522).

Hauek dira bibliografia orokorraren alorrean aurki ditzakegun zenbait iritzi.
Baina honelako iritzi orokorrak alde batera utzita, liburu honetaz bibliografia berezia,
hari propio eskainia ere aurki daiteke: 50eko hamarkadan argitaratutako zenbait
erreseinak (Garriga eta Ibinagabeitiaren testuak, eta, batez ere, Mitxelenaren artikulua)
eta geroxeago 1986.ean Jon Kortazarrek argitaratu zuen artikulu luzeak osatzen dute
nobela honi buruz idatzi den bibliografia bereziaren korpusa.
Hurrengo

lerroetan

banan-banan

azalduko

ditut,

Mitxelenaren

testuari

garrantzizko tokia eskainiz, liburu honi buruz ez ezik, honelako literaturari buruz ere
iruzkin benetan interesgarriak plazaratzen baititu, euskal literatura bere mailan
kokatzeko balio dute-eta.

a) Hasi, beraz, Mitxelenaren artikulu harekin hasiko naiz. 1955.ean Egan
aldizkariaren orrialdeetan L. Mitxelenak Joanak joan nobelari buruz idatzitako hiru
orrialdeko artikulu bat agertu zen. Euskal literaturan honelako gauzek zer-nolako
oihartzun txikia izaten duten kontuan hartuta, Mitxelenaren testu hau salbuespentzat
hartu behar da, euskal literaturari buruzko lanetan ez ezik (Kortazarren eta Olaziregiren
liburuetan, aipatu berri den bezala, Mitxelenak testu honetan esandakoa interpretatzen
baita), idazlearen hitzetan ere isla izan baitzuen, Etxaidek literatur kritikari buruz
esandakoa (Pernando Plaentxiatarra aitzakia) azaltzean ikusi den bezala.
Yon Etxaideren nobela honi buruz, ideia nagusi batzuk plazaratzen dira
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Mitxelenaren testuan:
Liburuak, argitaratu zen momentuan, kritikoen aldetik harrera ona izan zuela
ematen du jakitera:
«Bere biziko arrera ona izan du Jon Etxaide'ren liburu onek. Leen saria
eraman zuen Euskaltzaindia'ren sariketan, eta besoak zabalik artu dute
kritikoek, bai beratxek bai xorrotxek.» (Mitxelena 1955, 69).
Etxaideren "hizkeraren" goraipamena ere egiten du Mitxelenak, nahiz eta
hizkeraren atzean idazkera edo estiloa aipatu nahi duela dirudien:
«Izkera jatorra du, bizia, aberatsa, eta batez ere bere-berea.» (Mitxelena
1955, 69).
Baina hizkera ez da nahikoa liburu on bat egiteko, eta, Mitxelenaren ustez,
Etxaidek ongi daki hori:
«Ikusi du Etxaide'k izkera soillak, denik ederrenak ere, etzezakeala liburu
ederrik ondu.» (Mitxelena 1955, 69).
Ideia orokor hauen ondoren Mitxelenak funtsezko aportazio bat egiten du,
Etxaideren liburua literaturan ohikoak diren irizpideen arabera irakurtzean eta
kritikatzean. Izan ere, horixe egin behar baitu kritikoak. Baina irizpide hauek erabiliz
gero, Yon Etxaideren nobelaren balioa askoz erlatiboagoa da:
«Neurri bakar batekin neur genezake gure artean sortzen den novela bat:
inguruko eta urrutiagoko izkuntzetan sortzen diren novelak gaur neurtzen
diren arekin berarekin. Eta neurri orrekin -nik dakidan obekienik- neurtu
ezkero, utsetan aurkitzen dut darabilgun au zenbait aldetatik.» (Mitxelena
1955, 69).
Eta Mitxelenaren iritzi hau nabarmenagoa da, Joanak joan zein nobelamotarekin konparatzen duen azaltzerakoan:
«Beste izkuntzetako asma-lanekin berdindu ezkero -ez gorengo edo
beengoekin, bai erdi-maillakoekin- ezta "Joanak-joan" nere iritziz, aien
parera eltzen.» (Mitxelena 1955, 69; letra etzana neurea da).
Beraz, zerbaitekin konparatzekotan, erdi mailako literatur lanekin konparatu
behar da Etxaideren idazlan hau. Hau da, lehenengo momentutik bertatik Mitxelenak ez
du nobela hau goiko literaturarekin parekatzen. Nola interpreta daitezke hitz hauek? Hau
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da, zeri deitzen dio Mitxelenak erdi mailako literatura? Ezin dut ziurtasun osoz azaldu,
baina susmoa dut Mitxelenak Joanak joan irakurtzean nobela hau hirugarren atalean
Etxaideren gustuko literatura azaltzerakoan agertu zitzaizkigunak bezalako idazlanekin
konparatzen duela: XIX. mendeko literatura errealistaren epigonoak deitu nituen haiek
bezalakoekin alegia. Zuhurtasun handiz maila horretan jartzen du Etxaideren literatura.
Garai hartan irakurle arruntek (ez adituek) gehienetan esku artean edukitzen zuten
literatura

da

konparaziorako

abiapuntua.

Eta

mota

horretako

literaturarekin

konparatzean, Yon Etxaideren nobelagintzak ez ezik euskal literaturak ere zein maila
zuen jakiteko aukera ematen digu, euskal literaturaren gaineko perspektiba egokia
eskainiz.
Eta maila hartako nobelekin alderatuta ere, Etxaide eskas agertzen zaio.
Mitxelenak zenbait puntu aipatzen ditu ideia hau indartzeko:
- Gizakien arteko arazoetan, alderdi asko egoten dira, konplexuak dira-eta. Baina
Etxaidek bat bakarra aurkezten du bere idazlanean:
«Gizarteko auziek, gizakien arteko ar-eman korapillatuek, alde asko
izaten dute: emen, Etxahun'en inguruan, eztut bat baizik ikusten.»
(Mitxelena 1955, 69).
Hitz hauek pertsonaien alorrera eramanda eta Foster-en terminologiara itzulita,
Etxaideren pertsonaiak lauak direla azaltzen du Mitxelenak: pertsonaia zurrunak dira,
azken finean, nobelan agertzen direnak; ez dute inolako aldaketarik erakusten:
«Zurrundurik bezala ageri dira [...], eztakite beren erraiak urratzen
besterik. Ezta gogo-giro aldakor-xotillik. Ezta, itz batean, argi-illunik.»
(Mitxelena 1955, 69-70).
- Pertsonaia zurrun hauekin batera eta honekin erlazionatuta, egilearen presentzia
nabarmentzen da istorioa kontatzean:
«Nabarmenegi ageri da egillearen eskua. Bere gizakiek diotena, onek
erakutsi die esaten, ezpaitira sarri bere baitatik mintzatzeko eta
mugitzeko gauza.» (Mitxelena 1955, 70).
Ikusi dugu, dagoeneko, hitz hauen interpretazioa: argumentua aurrera eramateko,
kausalitate ahula erabiltzen du Etxaidek. Eta beste leku batean esan den moduan, David
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Lodge-ren hitz batzuk gogoratuta, fikziozko narrazio batean motibazio indartsua erabili
behar da, errealitatearen itxura emango bada, bestela, gertakariak idazlearen nahiaren
arabera agertzen direla ematen baitu.
- Etxaide idazlea eta Etxaide nobelagilea bereizten ditu Mitxelenak eta aurrez
aurre jarri. Lehenengoa trebea delarik, bigarrena ez hainbeste:
«Labur esateko, eskasean aurkitzen dut Etxaide novelagillea Etxaide
idazlearen aldean.» (Mitxelena 1955, 70).
Eta ondorio moduan Etxaideri bigarren alderdi hori (nobelagilearena, alegia)
lantzea aholkatzen dio, eta irakurlea gogoan izan dezan:
«Euskera -ain eskuko duen euskera- alde batera utzirik, novela-aldera
zorroztu bear luke orain arreta Etxaide'k. Novela da, beste edozein
irakurgai baiño geiago, oraingo irakurle arruntaren janaria. Irakurlea
eduki bear gogoan, azken-itza -zuzen ala oker- bere baitu beti.»
(Mitxelena 1955, 70).
Filologizazioaren eraginpean garatzen ari den gure literatura honetan gaur
eguneko ideia dirudi Mitxelenak dioenak.
Eta Mitxelenak artikulu honetan dioenari buruzko azken komentarioak eginez,
aipagarria da kritikoari gustatu ez zaion beste osagai bat: Etxaidek hainbestetan eta
hainbestetan jartzen dituen orrialde barreneko oharrak. Izan ere, horien erabileraren
kontrakoa da Mitxelena, irakurleak ere bere baitatik zerbait jarri behar baitu libururen
bat irakurtzerakoan (Mitxelena 1955, 69-70). Eta aurreko orrialde batzuetan ikusi den
bezala, Etxaidek beste kritika guztiak onartu bazituen ere, azken hau ez zuen batere
gogokoa izan.
Ikus daitekeenez, Mitxelenak Etxaideren idazlana bere testuinguru egokian (erdi
mailako literaturaren esparruan, irakurle arrunten neurriko literaturarenean) jartzen du,
eta literaturaren ikuspuntutik funtsezkoa den bereizketa bat (idazlea eta nobelagilea
bereiztea, alegia) egiten du: Etxaideren literatura (eta, lehen esan dudan bezala, euskal
literatura osoa) ulertzeko oinarrizko zehaztapenak, hizkuntzari buruzko goraipamenetan
geratu nahi ez badugu.
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b) Mitxelenaren artikulu honekin batera, Yon Etxaideren nobela honek orain arte
merezi izan duen artikulu luzeena eta sakonena, Jon Kortazarrek 1986.ean A.S.J.U.
aldizkarian

"Jon

Etxaide:

Kontaketa

errealistaren

hasierak"

izenburuarekin

argitaratutakoa izan da.
Nobela historikoaren ikuspuntutik azalduta, Yon Etxaideren nobela hau
idealizazio bikoitzaren ondoriotzat ikusten du Kortazarrek.
Idealizazioaren lehenengo maila errealitatetik historiara daraman bidean
gauzatzen da. Idazleak lehenaldian orainaldian ez duena bilatzen duelarik, oraingo
errealitatearen aurreko babestoki bat bilatzen du historian:
«[...] atzera itzultzen gara gaurkoak ez digulako zirkinik egiten, pozik ez
gaudelako gure munduan itzultzen gara aintzinakotasunerako biderantz.»
(Kortazar 1986, 488).
Nobela historikoa egitea ihesbide moduan aurkezten zaigu honela, genero
honetaz hitz egitean aipatzen den planteamendua gogoratuz.
Baina idazleak lehenaldiko mundu horretan bere errealitateko egoera bera
aurkitzen du. Ihesbidean saiatu da, baina azken finean inora heldu gabe:
«Baina mundu horretan ere errealitatea berdina da, idazleak bizi duen
errealitate beraren aurrean aurkitzen du bere burua.» (Kortazar 1986,
489).
Horrexegatik behar du beste idealizazio bat idazleak. Bigarren idealizazio honek
historiatik kristautasunera eramango du idazlea:
«Beste idealizazio bat beharko du gure idazleak: "Beste mundua"
kristautasunaren mugetan aurkitu.» (Kortazar 1986, 489).
Etxaidek nobela historikoa erabiltzea idealizazio bikoitz honen arabera azaldu
eta gero, nobela honetan errealitateak eta asmamenak betetzen dituzten tokiak aipatzen
ditu Kortazarrek.
Yon Etxaidek errealitatetik Etxahun pertsonaia eta honi dagozkion gertakari
nagusiak hartzen ditu.
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«Zer hartu ote du errealitatetik? zerbait: nobelaren haria, Etxahunen
bizitzaren ingurukoak.» (Kortazar 1986, 491).
Dena dela, Etxahunen bizitzan oinarritzen bada ere Etxaideren nobela, gero
ikusiko dugun bezala (eta idazleak berak nobelaren bukaeran azaltzen duenez),
Etxahunen bizitzaren gorabeherak bere helburuen arabera erabili ditu. Hau da, ez dago
Etxahunen eta Etxaidek erakusten duen pertsonaiaren artean identifikazio osoa egiterik.
Errealitatean oinarritzen da idazlea, baina honekin batera bestelako osagaiez
hornitzen du bere istorioa. Kortazarrek sinboloen agindupean utzitako beste osagai
horien artean, bukaera melodramatikoa aipatzen du, Maiderren istorioaren inguruan
kontatutakoa (Kortazar 1986, 491).5
Beraz, errealitatea (historia) eta sinboloa (asmamenaren ondoriozkoa) agertzen
dira nobelan.
Gauzak honela, nobela historikoaren erabilera berezi honekin, errealismoranzko
urratsa eman du Etxaidek, ohiturazko literaturaren mugak bi puntutan gainditu baititu:
«1) Idealizazioa apurtuz, lehendabiziko maila batean behintzat. Ez da
gure arbasoen mundua guretik hain desberdindua, berdinak gaituzu
gizonak, lehen eta orain [...].
»2) Etxaideren helburua ez da ohiturak adieraztea, nahiz eta horretarako
ere oso hari mehea erabili.» (Kortazar 1986, 492).
Kortazarrek esandakoa laburbilduta, idealizazio bikoitzaren ondorioz sortutako
liburua, errealitatearen eta sinboloaren elkarketa, eta errealismorantz emandako urratsak
izango lirateke nobela honen alderdirik azpimarragarrienak.

c) Aipatutako bi artikulu hauez gainera, nobela lehenengoz argitaratu zen garaian
agertutako beste testu bi aipatuko ditut, Ibinagabeitiak 1955.ean Euzko-Gogoa-ren
orrialdeetan argitaratutako erreseina laburra eta G. Garrigak bi urte geroago B.I.A.E.V.-

5

Nobelaren bukaera dela-eta, hauxe azaltzen du Kortazarrek:
«Ez dago dudarik, bukaera hori nobelaren kanpotik dator, idazlearen
nortasunak erantsia dago [...]» (Kortazar 1986, 490)
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en gazteleraz idatzitako artikulua.6
Ibinagabeitiak idatzitako testu laburrean bi ideia agertzen dira: Etxaidek gai
egokia hautatu eta gai hori sakonki aztertu duela nobela egiterakoan, eta nobelak
arrakasta handia izan duela (Ibinagabeitia 1955, 143); azken hau, Mitxelenak
esandakoaren ildotik doan ideia, beraz.
Garrigaren artikulua luzeagoa da eta neurri batean behintzat jakitera ematen digu
zer-nolako zirrara eragin zion garai hartako euskal gizarte fededunari7 euskaraz
idatzitako nobela batean halako gai "lizunak" aipatzeak.
Garaiko literatur kritikan ohikoa denez, goraipamenak eta liburuaren
merezimenduak agertzen ditu Garrigak:
- Nobelan idazleak asmamenaren ondorio diren osagaiak badaude ere, nobelak
guztiz historikoa izateko itxura dauka:
«Contendrá, sin duda, detalles secundarios inventados por el autor para
totalizar la urdimbre del relato: pero así y todo, la impresión definitiva
del lector es la de haber asistido a un desgarrador espectáculo
rigurosamente histórico.» (Garriga 1957, 37).
- Baina oinarrian historiatik hartutako argumentua erabili arren, Etxaidek burutu
duen lanean nobelagile on baten merezimenduak ikusten ditu. Etxaideren lan egokia
Etxahunen bizitzaren pasarterik interesgarrienak hautatzean eta ongi lotzean,
pertsonaien izaera behar bezala aurkeztean eta elkarrizketak idaztean ikus daiteke
(Garriga 1957, 37-38). Azken honetaz ohar hau ematen du jakitera:
«Ahora bien: el diálogo constituye la mitad de Joanak-Joan por lo menos,
siendo ella la más preciosa y conmovedora porción del mismo.» (Garriga
1957, 38).
- Nobelaren osagaiei dagozkien aipamen hauez gainera, idazkera ere
6

Gazteleraz egindako artikulu honen euskal aldaera bat ere agertu zen aldizkari
berberean. Gaztelerazko testua osoagoa dela iruditzen zaidanez, honen arabera egingo
dira aipamenak.
7

"Garai hartako irakurle arruntei" ere esan genezakeela iruditzen zait... baldin-eta
kontzeptu hau garai hartako euskal literaturaren kasuan erabilgarria izango balitz.
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goraipagarria iruditzen zaio:
«Tiene la gran virtud de no ser pleonástico ni reiterativo, sino conciso
[...]; no es oscuro ni complicado sino transparente y fácil, rico en frases y
modismos; exacto en el uso de ciertas formas de subjuntivo [...],
retóricamente considerado, posee pluma fácil y acertada.» (Garriga 1957,
38).
Nobelaren eta hizkuntzaren aldetik egindako goraipamen hauen ondoren
Garrigak edukiaren gaiari heltzen dio. Alde honetatik, Garrigak dio pertsonaien ibilerek
eta jokaerek irakurlea eskandaliza lezaketela, moralaren ikuspuntutik guztiz
arbuiagarriak iruditzen baitzaizkio:
«Las semblanzas morales de Piarres, Allande, Xalbat y señaladamente
Engrazi,8 la esposa descaradamente infiel, nos asquean sin remedio a lo
largo del libro, y no solo asquear, sino escandalizar gradualmente hasta
sofocar el ánimo del lector que llega ya a las páginas finales sin
columbrar el desagravio...» (Garriga 1957, 38-39).
Protagonistaren atsekabeen eta beste pertsonaien jokaera maltzurren aurrean,
garaiko irakurle honek nolabaiteko konpentsazioa bilatzen bide zuen, justizia poetikoa
dei litekeen hura alegia: onak saritzen eta gaiztoak zigortzen dituen justizia bat. Baina
nobelan zehar ez dago halakorik... harik-eta Maiderren heriotza tragikoa gertatzen den
arte. Nobela osoan agertzen diren arazo moral hauek guztiek bere zentzua hartzen
baitute nobelaren bukaera heltzean, Garriga bezalako irakurleak bilatzen eta desiratzen
duen bezalako amaiera ikustean:
«[...] cuán intenso [ha de ser] el placer divino de presenciar la solución
feliz, con la muerte de Engrazi contrita y reconciliada, y la restitución a
Etxahun [...] de todos sus derechos y atribuciones paternos y
hereditarios.» (Garriga 1957, 39).
Izan ere, amaiera kristau erakusbidearen araberakoa baita oso, eta pertsonaien
atsekabeek eta gorabeherek, moralaren aldetik etsipena eta hustasuna erakuts
zitzaketenek, bukaera ortodoxo hori nabarmendu baino ez dute egiten.
8

Hauexek dira lehen argitarapenean erabiltzen diren pertsonaien izen bereziak.
Erabilitako argitarapenean, hauexek dira, hurrenez-hurren: Petiri (edo Pettiri), Allande,
Xalbador eta Xaxi.
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Garrigak aurkezten duen sentimendu hori, dirudienez, garaiko euskal irakurleen
artean nahiko zabaldua izan zenaren adibidetzat har dezakegula uste dut.

Hauxe da bibliografiak utzi digun irudia: garaiko kritikan goraipamenak,
hizkuntzaren aldetik batez ere, baina, batzuetan, baita nobela-teknika dei litekeen horren
aldetik ere; nobelaren garrantziaren eta arrakastaren konstatazioa; eta, baita ere, zenbait
alderdi ilun, batez ere, nobela honetaz idazten duenak idazlana perspektibarekin
ikusteko aukera duenean.
Edonola ere, euskal nobelagintzan aldaketa batzuk (txikiak artean) ematen ari
zirela ikusi ahal izan da nobela honi esker.
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B. ARGUMENTUAREN OSAKETA.

Joanak joan, Etxaideren literatur ibilbidean bigarren agertzen den nobela honen
argumentuaren ardatza, bere inguruan beste osagai guztiak biltzen dituena, Pierre TopetEtxahun bertsolariaren bizitza da. Baina testu honetan idazleak ez du biografia egin nahi
izan, egileak berak nobelaren bukaeran adierazten duen bezala; nobela bat egitea izan da
bere asmoa, helburu zehatz batzuk plazaratzeko burututako fikzio bat eskaintzea, alegia.
Mitxelenak nobela honetan kontatzen den istorioari tragedia deitzen dio, ironiapunttu batekin, nire ustez, hari buruz aritzen den artikulu aipatuan. Nobela honetan
"argi-ilunik" ez dagoela adierazi ondoren hitz hauek idazten ditu:
«Badakit orrelakoa dela tragedi-giroa, baiña tragedi-maillara eltzeko
besterik ere bear da.» (Mitxelena 1955, 70).
Zer du argumentu honek irakurleak tragediatzat-edo hartu ahal dezan? Bi gauza,
Mitxelenaren ustez: pertsonaia guztiak Petiriren aurka aritzen dira bera hondatu nahirik
eta Petirik ere bere burua hondatu nahi duela ematen du. Mitxelenaren hitzetan:
«[...] besteak Piarres galdu bearrean, bere burua ondatu bearrean Piarres
[...]» (Mitxelena 1955, 69-70).
Jon Kortazarrek, bestaldetik, bukaera melodramatikoari erreparatzen ziola ikusi
dugu (Kortazar 1986, 491).
Friedman-en intrigen sailkapenean horrela deitzen diren bi argumentu mota
(tragikoa eta melodramatikoa) aurki daitezke eta bi hauen arteko diferentzia nagusia
hauxe litzateke: intriga tragikoan protagonistak du berari gertatzen zaizkion atsekabeen
erantzukizuna (Garridok aipatua, 1996, 59). Bien arteko nahasketatzat har liteke, beraz,
nobela honetan, Mitxelenaren eta Kortazarren ideiak bilduta, bukaera melodramatikoa
duen argumentu tragikoa kontatzen dela esanez.
Jarraian argumentuaren eta honen osagaien azterketari ekingo diot, eta
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geroxeago argumentuaren aldetik Etxaideren pertsonaiaren eta Etxahun bertsolariaren
artean dauden desberdintasunak aipatuko ditut, Etxaidek berak esandakoaren gainean
oinarrituta, eta gertakariak marko historikoan nola integratzen diren azalduta.

1. Argumentua eta honen osagaiak.
a) Argumentua eta istorioaren gertakariak:
Etxahunen bizitzan oinarritu zen Etxaide argumentua osatzeko.
Argumentu honetan, Mitxelenak ironizatzen zuen moduan, ikusiko dugu nola
hondatzen den protagonistaren bizitza, bai bere ingurukoen eraginagatik bai
protagonistak berak hartutako erabakiengatik, pertsonaia honen inguruan tragediazko
sare bat osatuz. Hau kontatzeko idazleak hogeita bi ataleko nobela eraiki du.
Nobelan, beraz, pertsonaia baten bizitza kontatzen zaigu, baina nobelaren
argumentuan ez dira pertsonaia nagusiaren bizitzaren alderdi guztiak kontatzen. Alde
batetik, Etxahun bertsolariaren bizitza istorioaren abiapuntua bada ere, nobelan
pertsonaia honen bizitzaren atal bat kontatzen zaigu, luzea, baina bizitza osoa hartu
gabe: hamazortzi urte inguru dituela Otsoats-bordan lanean ikusten dugunetik, Xaxi
bere emaztearen heriotzaren momentura arte, Petiri orduan bueltatzen baita bere etxera,
berrogeita hamaika urte dituela. Epe honen barruan gertatutakoa kontatzen zaigu
nobelan.
Eta, bestaldetik, nobela osoa oinarrizko gertakari bakar baten inguruan biltzen
dela ere esan daiteke, nobelan erdigunea betetzen duen gertakari garrantzitsu eta
funtsezkoaren inguruan. Oinarrizko gertakari hori Petirik, Xaxik eta Xalbadorrek
gorrotoz eta amodioz osatzen duten triangelua da, nobelaren hamargarren atalean
osaturik agertzen dena.
Hamargarren atal horretara heldu arte, nobelan kontatzen zaizkigun gertakariek
triangelu horren osaketara daramate. Handik aurrera, triangelu horren ondorioak
kontatuko zaizkigu, baita triangelua nola desegiten den ere. Triangelua, beraz,
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argumentuan azaltzen diren gertakari guztiei ordena, zentzua eta balioa ematen dizkien
funtsezko elementua da, nire ustez. Nobelaren erdigunea, alegia.
Nahi bada, istorioa hiru zatitan banatuta ematen zaigula esan daiteke:
- Triangeluaren osaketa
- Triangeluaren ondorioak
- Triangeluaren desegitea
Eta nahitaez banaketa hirukoitz honek antzerki klasikoan gertatzen zen hura
dakar burura, hemen ere planteamendua, korapiloa eta irtenbidea ematen direla esan
baitaiteke, neurri batean behintzat.
Nobelaren abiapuntuan Petiri Otsoats-bordan lanean dagoela agertzen zaigu, iaia idilikoa (bukolikoa hobe) dirudien eszena batean. Petirik hamazortzi urte inguru ditu
momentu horretan eta gertagaraia XIX. mendearen hasiera da. Zoriontsua dirudien
egoera, dena dela, ez da batere zoriontsua.
I-IV. kapituluak: Lehenengo lau kapituluetan pertsonaien egoera eta aurkezpena
egiten zaigunean, ikusiko dugu nola arrazoi batengatik edo besterengatik (edota arrazoi
argirik egon gabe) Petiri, Graxi arrebarekin izan ezik, etxeko beste guztiekin
kontrajarrita dagoen, gurasoak, Marti anaia eta etxean beraiekin bizi den Allande osaba
etsaitzat aurkezten baitzaizkigu. Badirudi, funtsean, Etxahuniaren oinordekotza dela
arazo nagusia, euskal tradizioaren arabera Petiriri egokitu beharko bailitzaioke, etxeko
gehienek besterik nahi balute ere. Petiriri, horrela, Marti kontrajartzen zaio; baina baita
Allande osaba ere, honek familia burua ez bada ere, diruak ematen duen agintea baitu
Etxahunian. Eta badirudi Petirik ez duela aginte hori onartzen.
V-VII. kapituluak: Hurrengo hiru kapituluek Petiri eta Mayiren arteko
amodiozko istorioa dute erdigunean. Gazte hauek harremanetan hasten dira, eta Mayi
haurdun geldituko da. Dena dela, biek dakite Petiriren familiak oztopoa jarriko diola
harreman honi, diruaren aldetik gizarte-maila desberdinekoak baitira. Edonola ere,
Petirik zin egiten dio Mayiri berarekin jarraituko duela... Baina zinak ez du balio
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handirik Petiriren kasuan. Familiaren eraginagatik (Mayirekin jarraituz gero,
oinordekotza kenduko diotela mehatxatuta), Petiri familiak nahi duen emakumearekin
ezkonduko da, Xaxi hautatu baitiote emaztetzat.
VIII-X. kapituluak: Hiru kapitulu hauetan, Xaxi agertzen da Petiriren bizitzan,
gurasoek honekin ezkonarazi ondoren. Etxeko giroa gaiztotu egingo da eta Xaxi eta
Petiriren harremanek borrokak eta jipoiak ere ekarriko dituzte. Hamargarren
kapituluaren amaieran Xaxi Xalbadorrekin, Hegiaphaliako oinordekoarekin hasten da
harremanetan.
Puntu honetan, osatuta agertzen da triangelua. Xaxi eta Xalbador, biak
ezkonduta daude, baina harreman honen bidez, biek hausten dute ezkontzek suposatzen
duten fideltasuna. Hurrengo kapituluetan, triangelu hau sortzearen ondorioak agertuko
dira, Petiri, mendekua hartu nahirik, Xalbador hiltzen saiatuko baita.
XI-XII. kapituluak: Bi atal hauetan Xaxi eta Xalbadorren arteko harremanen
berria zabalduko da, Etxahuniako eta Hegiaphaliako guztiek gertatutakoa jakin arte. Iaia katea osatzen dute pertsonaiek atal hauetan batak besteari berria ematerakoan.
Gertatutakoa jakiten azkenak Petiri eta Mayalen, Xalbadorren emaztea, izango dira.
Engainatutakoak azkenak jabetzen, beraz.
XIII. kapitulua: Triangeluak bere lehenengo ondorio tragikoa dauka. Petirik
mendekua hartzeko asmoz Xalbador hil nahi duelarik, nahi gabe Miñiku bere adiskide
mina hiltzen du. Errugabe batek jasotzen du mendekuaren emaitza.
XIV-XVI. kapituluak: Gauza batek beste batera daramalarik, gertakarien soka
ezin hautsizkoa balitz bezala, hilketa honengatik Petiri atxilotu eta kartzelaratu egingo
dute.
XVII-XX. kapituluak: Kartzelatik irten eta gero, Petiri erromes ibiliko da
(Compostelan eta Erroman) eta denetariko lanak egingo ditu. Etxera bueltatzen ere
saiatzen da, hiru aldiz gainera, baina hiruretan zapuzten du Xaxik.
Bien bitartean, Etxahunia gainbehera hasiko da poliki-poliki, hustuz joango
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baita, Petiri ez ezik, Graxi, Marti eta Allande ere Etxahuniatik kanpora bizitzera doazeta.
Beraz, triangelu haren ondorioak errugabe baten hilketa eta etxea eta familia
galtzea izango dira Petirirentzat. Eta bien bitartean ere, triangelua desegitera eramango
duten gertakariak jazotzen hasten dira. Izan ere, kontuan hartu behar da nobela honetan,
geroxeago berriro adieraziko den moduan, Etxaidek askotan aldi berean gertatzen diren
bi hari narratibo eramaten dituela aurrera, eta hari batetik bestera pasatzen dela,
denboran atzerako eta aurrerako pausoak behin eta berriro emanez.
Triangelua desegitera eramango duten gertakari hauen artean garrantzitsuena
Maiderren jaiotza da: Xaxi eta Xalbadorren harremanen ondorioz jaioko baita neska
hau, hamaseigarren atalean kontatzen zaigun bezala. Hurrengo ataletan (hamazortzi eta
hemeretzigarrenetan batez ere) neska honek zer nolako eragina duen Xalbadorren
gainean ikusiko dugu, Xalbadorrek, neska horrekiko aita-sentimenduak ezkutatu
beharko baititu.
Baina atal horietan triangelua desegitera eraman zuten gertakariak prestatzen ari
baziren ere, hemeretzi eta hogeigarrenetan gertatuko da triangelua behin betiko
desegitera eramango duen elkartze bat: Petiri, hirugarren aldiz etxera bueltatzen denean,
Maiderrekin topatuko da eta horri esker Maiderrek familian gertatutakoa eta bere
jatorriaren misterioa jakin ahalko du.
Hogeigarren atalaren amaieran, Maider desagertuko da mendian, neguko egun
elurtsu batean galduta. Denak bere bila hasiko dira eta aurkitzen dutenean (XXI.
kapitulua), jakingo dute zergatik desagertu zen: ermita batera joan zen Jainkoari
familiakoengatik otoitz egitera. Maider hil egingo da eta Xalbadorrek bere damua
erakutsiko du.
Momentu honetan triangelua dagoeneko deseginda dago: Xaxik eta Xalbadorrek
hautsi dute aspaldian erdi hondatuta zegoen harremana. Eta harreman horren ondorioz
sortu zen neskatoa ere desagertu egin da. Neska errugabeak bere burua eskaini du
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bekatuaren bideetan aritzen zirenak bide zuzenera erakartzeko.
Dena dela, ez da nahikoa triangelua desegitea, nobelaren hari guztiak konpondu
eta Yon Etxaidek nahi zuen moduko amaiera eredugarria eskaintzeko. Izan ere, Xaxiren
eta Petiriren artekoa ere konpondu egin behar da, horrelako bukaera gertatuko bada.
Triangelua desegiteko Maiderren heriotza beharrezkoa zen bezala, Xaxiren eta Petiriren
arteko harremanak konpontzeko, Xaxiren heriotza nahitaezkoa izango da nobela
honetan: Xaxik oso gaixorik dagoelarik, hilzorian, eskatzen dio Petiriri etxera
itzultzeko, bakeak egin nahi ditu-eta. Petiri etxera bueltatu eta bertan biltzen diren
pertsonaia guztiek elkarri barkamena eskaini ondoren, Xaxi hil egingo da, bakean
(XXII. kapitulua).
Halaxe da argumentua, nire literatur trebezia eskasaren arabera birkontatua. Eta
beste maila batean sartu arren, honelako gertakariak interpreta daitezkeela uste dut.
Esandakoaren arabera erdiko gunean triangelua dugu. Hori baino lehen, triangelu
horren osaketara daramaten gertaerak: Etxahuniako egoera, familia barruko indarharremanak, ezkontza behartua, Xaxiren izaera...
Horren ondoren, ondorioak: errugabe baten hilketa, atxiloketa eta etxetik
urruntzea (Petiri, Mayik adierazten zuen amodioari uko eginda, Xaxirekin ezkondu da
Etxahuniaren jabe izateko, baina horren ondorioz amodiorik eta Etxahuniarik gabe
geratuko da), etxearen gain-beherakada...
Eta amaieran triangelua desegitea eta pertsonaien arteko harremanetan sortu
ziren arazoak konpontzea: Petiriri, Xalbadorrekiko sentitzen duen gorrotoa poliki-poliki
leunduko zaio egiten dituen erromesaldietan (Miñikuri zion zorragatik hasiko da
erromesaldia, beraz, Miñikuren hilketa gorrotoaren ondorioa izan zen neurri berberean,
gorrotoa leunduko dionaren kausa ere izango da), Xaxiren eta Xalbadorren artekoa
Maiderren heriotzak konponduko du; eta Xaxiren eta Petiriren artekoa, Xaxiren
heriotzarekin gaindituko da.
Triangeluak hiru erpin ditu: Xaxi, Xalbador eta Petiri. Eta erpin hauek lotzen
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dituzten hiru marrak (gorrotoa, mendeku nahia eta bekatuzko harremana) heriotza banak
konponduko ditu. Gradazio bat dago honetan:
- Miñikuren hilketa, errugabe baten hilketa da, baina errugabeak ez du bere
burua eskaini arazoa konpontzeko. Horrexegatik bere eragina zeharkakoa baizik ez da
izango Petirik Xalbadorrekiko sentitzen duen gorrotoa desagerrarazteko momentuan.
- Xaxiren heriotza, heriotza naturala da. Heriotza hau ere ez da sakrifizio bat.
Baina heriotzaz kontzienteak direlarik, heriotzaren presentziak barkamena eskatzera
daramatza pertsonaiak. Pertsonaien aldetik jarrera eraginkorra eskatzen du heriotzaren
presentziak, baina heriotzak berak, besterik gabe, ez du bekatuaren marka garbitzen;
haren aurrean, dena dela, pertsonaiak bultzatuta sentitzen dira barkamena galdetzera eta
eskaintzera.
- Maiderren heriotzarekin, bere burua eskaintzen duen pertsonaia baten sakrifizio
kontzientearen aurrean gaude. Izan ere, horrek berak bekatua garbitzeko adina indarra
dauka.
Izan ere, gradazio horrek (errugabe baten heriotzaren zeharkako eraginetik
Maiderren sakrifiziora daraman gradazio horrek) markatzen du Yon Etxaidek bere
nobelaren bidez plazaratu nahi zuen asmoa: esaldi bakar batean esateko (geroxeago
berriro ere gai honi eutsi beharko baitzaio), Maiderren sakrifizioak erakusten duen
maitasunak pertsonaiak aldatzeko eta ondorioz salbatzeko bezainbesteko indarra dauka.

b) Pertsonaiak:
Gertakariekin lotuta eta ia bereizi ezinik, pertsonaiak daude nobela batean,
ezinezkoa baita gertakariak gertakari horiek protagonizatzen dituen pertsonaiarik gabe
irudikatzea. Lotuta daudelarik, ikerlariaren ikuspuntua da, beraz, gertakariak eta
pertsonaiak bi atal desberdinetan aztertzeko aukera ematen duena.
Nobela honetan irakurleak pertsonaiaren irudia izateko honelako informazioak
balia ditzake:
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- lehenengo informazio iturria narratzaileak haiei buruz dioena izan daiteke, izan
ere, narratzaileak iritziak ematen dituenean (eta Yon Etxaideren kasuan halaxe da,
askotan gainera), iritzi horietako batzuk pertsonaien gainean izan daitezke;
- bigarren informazio iturria pertsonaiaren jokaera da, pertsonaiak egin eta esaten
duenaren bidez nolakoa den jakitera hel baitaiteke;
- hirugarren mailan, beste pertsonaiek esaten dituztenek ere informazioa eman
dezakete, batzuetan pertsonaiek beste bati buruz hitz egiten dutenean haren jokaera
kalifikatu egiten baitute; hirugarren kasu hau nobela honetan nabarmena da momentu
batzuetan.
Eta hiru informazio iturri hauekin batera, pertsonaia bakoitzak besteekiko duen
harremana ere nahitaez kontuan hartzeko datua da argumentuan betetzen duten lekua
jakiteko.
Honelako informazioekin pertsonaiaren irudia osatzen da, kasu honetan, lehen
Mitxelenaren hitzak komentatzean agertu zen bezala, pertsonaia zurrun batzuen irudia
emateko, gehiegitan, idazlearen nahierara mugitzen baitira, bai aldez aurretik
prestatutako argumentuak horretara behartzen dituelako, bai idazleak pertsonaiak bere
iritziak plazaratzeko erabiltzen dituelako.
Aurreko orrialdeetan ikusi den bezala, nobela honen argumentuaren erdigunean
Petirik, Xaxik eta Xalbadorrek osatzen duten triangelua jarri dut. Alde honetatik,
logikoa ematen du pertsonaiek osatzen duten eskema azaltzeko hiru hauek oinarrizko
tokia hartzeak, eta hauen inguruan besteak ikusteak.
Eta nobela honetan pertsonaia asko agertzen direlarik, egoera oso nahasia izan
daitekeelako itxura eman dezake koadro honek, berez hala ez bada ere.
Petiriren inguruan Etxahunian bizi direnak daude: gurasoak (Johañe eta
Kattalin), Marti anaia, Graxi arreba eta Allande osaba. Eta Etxahuniakoak alde batera
utzita, Petirirekin harreman zuzena duten beste batzuk aipagarriak dira: Miñiku
adiskidea eta Mayi lehen emaztegaia.
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Xalbadorren inguruan, Hegiaphaliako familiakoak agertzen zaizkigu: gurasoak
eta emaztea.
Triangeluaren hirugarren erpinean dagoen Xaxiren familiako pertsonaia
gehienek, ordea, oso parte txikia dute istorioan, Haritxabaleta haren osaba salbu,
pertsonaia honek Allanderekin duen harremanari esker (biak kontrabandoan aritzen
baitira) helduko baita Xaxi Etxahuniara.
Aipatutako hauek alde batera utzita, Maider dugu nobela honetan garrantzi
handieneko beste pertsonaia, berak betetzen duen funtzioari esker nobela esanahiz
hornitzen baita.
Eta amaitzeko, bigarren mailan gelditzen diren beste pertsonaia batzuk ere
agertzen dira (baserritarrak, Hegiaphaliako eta Etxahuniako seme-alabak, etab.).
Noizean behin aipamen hutsa baino zerbait gehiago dute nobelan, baina gehienetan
paisaiaren osagai batzuk izango balira bezala aurkeztuta egoten dira.
Jarraian, pertsonaiak banan banan azalduko dira, argumentua osatzeko
funtsezkoak direnei garrantzizko tokia utziz: triangelukoak; Etxahunian Petiriren kontra
nabarmentzen direnak (Allande eta Marti); Graxi, nolabaiteko bakezalea baita; eta
Maider. Hauexetaz arituko naiz gehienbat hurrengo orrialdeetan.
Hasi, bada, PETIRIrekin (edota “Pettiri”, bietan agertzen baita bere izena,
erabilitako argitarapenean) hasiko naiz, pertsonaia hau baita protagonista.
Nobelan Petiriren jatorriaz itzal bat agertzen da, Allande osabak zabaltzen duen
zurrumurru bezala aurkezten dena: horren arabera Petiriren aita ez litzateke Johañe.
Petirik honelaxe kontatzen du nola jakin duen Allandek zabaldutako itzala:
«Arrebak esanda zekiat, beronek entzundako hauxe: "Pettiri ez duk hire
seme! [...] Bai Johañe, emazteak behin eta berriz iruzur egin dik [...]"»
(JJ, 15).
Halako jatorri iluna duen pertsonaiak (egiazkoa zein Allandek zabaldutako
gezurra, nobelan ez baita hau argitzen) etxeko guztiei kontrajarrita agertzen da: Allande
osaba, Marti anaia eta gurasoak, eta geroxeago Xaxi, guztiak agertzen dira Petiriren
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aurka, nork bere arrazoiengatik, baldin-eta arrazoirik badute. Kontrajarpen sare honetan,
aldeko duen bakarra Graxi arreba da.
Pertsonaia honetaz deskribapen zehatza eskaintzen zaigu, Etxaidek honetarako
Etxahun bertsolaria ezagutu zuen lekuko baten testigantza baliaturik, errealitatea /
fikzioa desberdintasuna kolokan jarrita:
«Etxahuniako oinordekoa ezagutu zuèn baten aitorpenez dakigu, Petiri
"goitura urrikoa, sorbalda kuadratu zabalekoa, izaera hotz eta isilekoa"
zela. "Hitzez maxiatzaile eta burutsu, arimaz ordea, sentibera eta on;
kantari arrunta,9 baina koblakari bikaina". [...] Petiri dena zain eta giharra
zela, begi sutsubizikoa eta sudur-kokotsak zorrotz ebakiak [...]» (JJ, 2021).
Baina bere itxura baino gehiago, bere izaera eta izaera honen ondoriozko jokaera
garrantzitsuagoak dira.
Behin baino gehiagotan pertsonaia oldarkorra eta tenkorra dela esaten da,
batzuetan jokaera biolentokoa ere bai. Honela deskribatzen du narratzaileak
pertsonaiaren jarrera hura:
«Bere bideari xuxen jarraitu nahi dio saiheskeria eta makurkeria gabe eta
nahiago du bere burua hondatzeko arriskuan jarri, inoren borondatea eta
agindutara makurtu baino komenientzien eskabidez.» (JJ, 49).
Hasieran honelako jarrera duela badirudi ere, oinordekotza arriskuan ikusten
duenean bestelako jokaera erakusten du. Mayiri berarekin ezkonduko delako zina egin
dio, harekin hastean. Zin honekin batera, Petiriren lehentasuna maitasuna da, eta
bigarren mailan agertzen da dirua. Honelaxe azaltzen dio bere sentimendua Mayiri:
«- Mayi -esan zion Petirik pentsamendu nobleok gogamenean zerabiltzan
artean-, eduki ezazu nigan fede. Aberastasun guztiak baino maiteago
zaitut eta nik zin dagizut Etxahuniako oinordekotza lehenago galduko
dudala zeu utzi baino.» (JJ, 67).
Narratzaileak "pentsamendu noble" deitzen dituen hauek ordea ez dute luzaro
9

Nobela bukaeran, protagonistak berrogeita hamar urte dituenean, ordea, hauxe
azaltzen du narratzaileak:
«Ahotsa ere ez zuen lehen bezain zoli eta eder, eta kantari hasten zenean
eztarria urratuxe zeukala nabari zitzaion.» (JJ, 371).
Kontraesana dagoela ematen du.
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irauten. Hamalau hilabete soldadu pasatu eta gero, eta oinordekotza galtzeko arriskua
ikusten duenean, dudak sortzen zaizkio eta Mayiri eginiko zina hausten du.
Lehentasunen ordena aldatu egin da erabat:
«Horrela, bere baitan ondorengo pentsamolde hau indartzen ari zitzaion
egunez egun: edo gurasoek amore eman zezatela Mayiarekin Etxahuniara
ezkonduz gero edo, bestela, andregaiarekin behin betiko hautsi. Hots,
lehenbizi Etxahunia eta gero Mayia.» (JJ, 112).
Eta jarrera aldaketa hau hitz batez definitzen du narratzaileak: "koldarkeria" (JJ,
113).
Mayik aldaketa hau ikustean hitz gehiago erabiltzen ditu Petiri kalifikatzeko:
Petirik egiten diona koldarkeria ez ezik, makurkeria eta norberekeria ere baita (JJ, 126);
eta geroxeago hauxe diotsa:
«Zure bihotza orduko ustelak joa zegoen, diru goseak herdoitua eta ez
zezakeen fruitu onik eman. Orain, barruan gorderik zenuèn usteldura
guztia erakutsi besterik ez duzu egin, baina barruak zeriòn kiratsa ezin
estali zenuen, non-nahitik gainezka egiten baitzizun.» (JJ, 127).
Edonola ere, Petirik "ikaragarriak" deritze Mayiren hitz hauei, neska semetxo
batekin alde batera utzi badu ere.
Petirik jokaera biolentoa erakusten du askotan (Allanderekin eta Martirekin
borrokak ditu; Xaxi bitan jipoitzen du; Xalbador hiltzen saiatzen da). Baina
biolentziarako joera hau askotan jatorriarekin lotuta agertzen da. Graxiren bidez Xaxi
eta Xalbador harremanetan hasi direla jakin duenean, hauxe kontatzen du narratzaileak:
«Ez zuen gura baretu eta zentzatu: aitzitik, bere barruak zeriòn sua
bazkatuz zuen atsegin. Barkoxtar odola zeramanez "zorrogorri" zen eta
andreak adarrak jarri zizkionez gero, hartaz basakiro mendekatzea zen
bere burubide bakarra.» (JJ, 197).
Eta orrialde barreneko ohar batean azaltzen du "zorrogorri" horren esanahia,
esaera bat aipatuz:
«Herratsu, mendekati: "Barkoxtarrak, zorrogorri".» (JJ, 197; 14. oharra).
Izaera jatorriari lotuta, jokaera Barkoxtar odolarekin erlazionatuz gero, badirudi
pertsonaiaren erantzukizuna lausotuta gelditzen dela egiten dituenen aurrean. Pertsonaia
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egoeraren biktima bat da neurri batean (etxean denak ditu bere kontra), baina baita bere
buruaren biktima ere (jokaera jatorriaren menpe gelditzen da eta pertsonaiak ezin dio
bere jatorriari ihes egin). Planteamendu hau ikusita, esan daiteke fatalismo tragiko batek
daramala pertsonaia hondamendira, ezinbestean.
Baina oldarkorra eta mendekatia izateaz gain, pertsonaiak beste aurpegi bat
duela adierazi nahi digu narratzaileak, kasu honetan ia erakusten ez zaigun beste
aurpegia, narratzailearen hitzen erreferentzian baizik ez baitezakegu horrelakorik
aurkitu:
«Petiriren bihotza gogorra eta barkagaitza baldin bazen bere
etsaienganako, bihozbera eta esker onekoa zen berriz bere adiskide eta
ongileentzat.» (JJ, 286).
Nobelan, ordea, ez da pertsonaiaren bigarren alderdi hau garatzen. Mitxelenak
zioen moduan nobela honetan ez dago "argi-ilunik", nahiz eta Etxaidek bere
pertsonaiaren baitan bi alderdiak zeudela adierazi:
«Etxahuniako koblakariak, gizakume guztiak bezala, bere alderdi onak
eta alderdi txarrak zituen.» (JJ, 287).
Ideia hau, dena dela, balio orokorrekoa da Etxaideren nobelan, pertsonaia jakin
bati dagokion ezaugarria baino gehiago, eskema ideologiko baten aurkezpena baita. Izan
ere, Usoa Alostorreko nobelan agertu zen bezala, pertsonaiak jaiotzetik bertatik
markatuta daude. Eta pertsona guztiengan neurri batean edo bestean bi alderdi horiek
daudela adierazi ondoren, hauxe gaineratzen du:
«Batzuk, sortzez eta izatez dira onberak; bestetzuk, berriz, txarberak.
Jainkoak bakarrik daki gaitasunok zergatik banatu dituen gisa horretan
eta bakoitzari bere neurritan ezarri dizkion.» (JJ, 287).
Izaera lehenengo momentutik markatuta dago, eta pertsonaiek honetan ez dute
erantzukizunik. Baina joera hauez gain Jainkoak beste ezaugarri bat erantsi die
pertsonei:
«Alabaina, onerako eta txarrerako joera horiekin batean, beste dohain bat
ere erantsi dio gizonari, alegia, ona eta txarra bereizteko zuhurtasuna eta
Beragan fede eta uste duenari, garaziaren indarra eman ohi dio txarkeria
menderatuz eta grina txarrak heziz, bere burua bertutez apaintzeko.» (JJ,
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287).
Eta hemen ere, Etxaideren nobelagintza ulertzeko kontzeptu klabe bat agertzen
zaigu, grinak alegia, pertsonaien jokaera horren araberakoa baita: pertsonaiek tragediara
eraman dituen jokaera izan dute, grinak menperatzen jakin ez dutelako, Jainkoak
erakutsitako bidea behar bezala jarraitu ez dutelako. Honetan, ez bestetan, bide dago
pertsonaien erantzukizuna.
Bestaldetik, Petiriren beste alderdi bat erakusten saiatzen da nobelaren azken
ataletan, argumentu nagusiarekin loturik ez badago ere. Erromesaldietan eta egiten
dituen mota guztietako lanetan zenbait anekdotaren bidez (JJ, 362 eta h.) saiatzen da
erakusten Petirik boteretsuen aurkako eta apalen aldeko jarrera duela, eliza- zein herriagintarien aurkako eta berdintasunaren aldeko jarrera, alegia.
Petiriren bizitzan aldaketak daude: erromesaldietan erlijiozaletu egiten da eta
azken atalean Xaxiren heriotzaren aurrean barkamena eskatu eta eskaintzen du. Baina
pertsonaiaren izaera eta jokaera ez dira hainbeste aldatu, narratzailearen hitz hauek
erakusten duten bezala:
«Izan ere, bihotzondoz eta sentimenduz zeharo aldatua egon arren, Petiri,
zakarra, minbera, gozakaitza eta zima gaiztokoa izan zen hil
arterainokoan [...]» (JJ, 360).
Bere ibilbidearen amaieran, Jainkoaren legeak erakusten duena ikasi badu ere,
pertsonaiak izatez eta funtsean hasierako berbera izaten jarraitzen du. Aldaketa, beraz,
idazleak plazaratu nahi duen ideologiaren osagaia da, argumentuarena baino gehiago.
Edota, beste era batez esateko, puntu honi dagokionez argumentuaren ibilbidea
jakinarazi nahi den ideologiaren menpe utzi du idazleak. Alde honetatik, nabarmena
iruditzen zait pertsonaia honen eta Usoa Alostorreko-n agertzen zen Beltran-en arteko
paralelismoa.
Joanak joan nobelako protagonistaren aurrean Karlos Otegiren hitz hauek datoz
gogora, Pertsonaia euskal nobelagintzan liburuan agertuak, Etxaidek ere halako zerbait
egin nahi duela baitirudi:
«Nobelagile horiek [= XIX. mendeko idazle errealista-naturalistek], izen
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bat, bereizia, damaiote beren protagonistari; langintza jakin batetan
sarturik marrazten dute; gizarte ingurumari batetan kokatzen dute. Nor
bere famili historian aurkezten dute. Kontaketaren bilbakuntza
pertsonaiaren bizitza zehar gertatzen da, protagonistaren jaiotzetik
heriotzeraino borobiltzen delarik.» (Otegi 1976, 23-24).
XAXIk, nobela honetan Petirik beste garrantzi duen pertsonaiak, Etxaideren
literaturan askotan agertzen den emakume liluragarri eta gaiztoaren papera betetzen du.
Izan ere, Yon Etxaidek emakume onak eta gaiztoak desberdintzean, halako irudiak eman
ohi ditu: emakume onaren eredua pazientziaz sufritzen dakien ama izaten da askotan,
familiaren alde dena emateko prest dagoen etxekoandrea;10 emakume gaiztoa, ordea,
gehienetan gizonak erakartzen dituen emakume liluragarria izaten da, maitalea, alegia.
Amak eta maitaleak: topikoak topiko, hauexek izango lirateke Etxaideren literaturan
emakume helduak bana daitezkeen talde nagusiak.
Xaxi bezalako pertsonaia hauek itxura / barnea dikotomiaren inguruan azalduta
agertzen dira, zeren grinetara emanda dauden gizonak erakartzeko egokia den itxura
baten barruan alderdi txarrez betetako barnea baitute.
Emakume honek, beraz, itxura erakargarria du:
«[...] gorputz eder eta marduleko emakumea, mugimenduetan
nabarmena, maneretan irtena eta hitz egiten ausarta, zentzuzko pertsona
bati ez dagokion eran. Ez zen, inolaz ere, aurpegiaren samurtasun eta
emetasun goxoz gizonezkoen bihotzak amodioz ukitzekoa, baina bai,
ordea, haren begietan zeriotèn liluraz gizonik epelenaren haragi-grinak
kordokatzekoa.» (JJ, 142).
Halaxe deskribatzen du emakumea narratzaileak, eta hari buruz ematen dituen
beste informazioetan irudi honetan sakondu baino ez da egiten: adibidez, jakinaraziko
zaigu ez dela lotsatia (JJ, 142) eta bere akatsak ondo baino hobeto ezkutatzen dakiela
(JJ, 144).
Petiriren eta Beltranen arteko paralelismoa nabarmena den neurri berberean,
Xaxiren eta Otxandaren artekoa ere esanguratsua da, Etxaideren nobelagintza ulertzeko.

10

Nobela honetan, besteak beste, halaxe dago irudikatuta Mayalen, Xalbadorren
emaztea eta Xaxiren kontrapuntua.
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Halako emakume bat ikusita, hasieran Petirik berak erakargarria dela pentsatuko
du, nahiz eta geroxeago, azala ez baina barnea nabarmentzen denean, haien arteko
harremana apurtuko den:
«Bestalde, Xaxi artista gaitza zen gizonak erakartzeko dohainetan eta
esan daiteke, Petiri, maiteminduta ez bazegoen ere, liluratuta eta
gozapenak hartua zegoela [...]» (JJ, 144).
Eta gizonak erakartzeko artean hain trebea zen emakume hau ia deabruaren
laguntzailea izango balitz bezala agertzen da, Xalbadorri grina zaharrak berpizten
zaizkionean kontatzen den bezala. Izan ere, Xalbadorrek emakume onaren eredua zen
emaztea (Mayalen) zeukan, Xaxi aurrean agertu zitzaionean:
«Alabaina, "gizonaren etsaiak" nekez egiten du lo asperturik eta mugon
bat heldu zela etsi zuenean, Xalbadorri hilak zeuzkan grina zaharrak
piztarazten saiatu zen. Honetarako, emakume eder eta tentagarri bat ipini
zion auzoan eta bihotzondotik harenganako gogoa, amodioa eta haragi
lehia lizunkorra ernetzen hasi zitzaion.» (JJ, 177).
Deabruak honelako emakumea erabiltzen du gizonak tentatzeko.
Baina hasieran Petiri eta geroxeago Xalbador erakartzeaz gain, hirugarren gizon
bat ere erortzen da emakume honen sarean, Marti bera erakarrita sentitzen baita.
Xaxiren eta Xalbadorren arteko harremanen berria zabaldu ondoren, Allande eta Marti
Petiriren aurka konspiratzen hasten direnean, halaxe aitortzen dio Martik osabari:
«Xaxik liluraturik nauka eta urde horrek [= Xabaldorrek] aurrea hartu
dit.» (JJ, 185).
Honetan aurkituko du Martik beste arrazoi bat anaiaren kontra aritzeko, bere
makinazioen bidez, Petiri eta Xalbador, biak era batez edo bestez gal daitezen.
Zeharka bederen, bestelako datuak ematen zaizkigu emakume honi buruz: bi
familiak ezkontzarako tratuan hasten direnean, Xaxiren amak neskak gogoko mutil bat
duela azaltzen dio Petiriren aitari; familiari mutila ez zaio gustatzen ordea:
«[...] familiaz eta ondasunez ez baita gure mailakoa. Baina ez da hori
okerrena, ez baita oinordeko, kadet baizik, eta horrela ez da posible.» (JJ,
139).
Etxahuniakoek Mayi baztertzeko azaltzen zuten arrazoi berbera erakusten dute
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Palentuakoek Xaxiren gustuko mutila baztertzeko: ez da familiaren mailakoa.
Eta Etxahunian Petiriren eta Xaxiren arteko konfliktoa bere puntu gorenera
heltzen denean (Petirik Xaxi jotzen du, Xalbadorren maitalea dela dakienean), Graxi
izan ezik etxeko guztiak haren alde agertuko dira:
«[...] Xaxi, bitartean, Etxahuniako erregina bihurtu zen, zeren
mainadakoak oro, gure koblakariak bertso hunkigarri batean dioen
bezala, Jaun Domenixeren11 ilobaren alde jarri baitziren, Petirik bere
emazteari eman zion jipoiaren ondorenez.» (JJ, 205).
Xaxik, beraz, guztiak bere alde erakartzeko gaitasuna ere erakusten du.
Etxahuniako guztiak Xaxiren alde eta Petiriren kontra daude, Graxi izan ezik, eta
honen hitzetan aurki daitezke Xaxiren kontrako hitzik gogorrenak, narratzaileak ez ezik
pertsonaia honek ere argi baitu nolakoa den Xaxi. Etxahunian urtebete daramanean,
Graxik "emazteki ziztrin" hitzekin deskribatzen du Xaxi (JJ, 169), eta haren jokaeraren
berri ematen dio Mayaleni:
«[...] Xaxi ez da bere senarraren esanetara makurzale [...]» (JJ, 170).
Askoz zehatzago kalifikatzen du pertsonaia honek Xaxi, honek Xalbadorrekin
dituen harremanen berria zabaltzen denean: momentu horretan Xaxi "emagaldu likits,
ustel, urdanga" da Graxiren hitzetan (JJ, 195).
Edonola ere, denborak aldaketaren bat ekarriko du emakume honen jokaeran,
zeren denborarekin urrikia sentitzeko ahalmena duela erakutsiko baitu. Izan ere, Petiri
Etxahuniara bigarren aldiz bueltatzen denean, bi urte erromes ibili ondoren, Xaxiren
jokaeran halako posibilitatea dagoela irudikatzen da. Petiri aldatuta baitago, erromes
ibili ondoren, eta Xaxiren jokaera berria Petiriren aldaketaren islatzat ere har liteke:
«Xaxik, bere senarraz nolabait urrikaldurik (nolabait esan beharko,
Petiriren zoriona bere esku baitzuen eta haren eskariari entzungor egiten
baitzion), jantzi aldagarriz horni zuen eta egun hartako bazkari-afariak
zorro batean sartu zizkion.» (JJ, 303).
Aldaketa baino gehiago, aldaketa gerta litekeela erakusten duen aztarna bat,
11

Haritxabaleta, alegia.
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narratzaileak parentesian dioena kontuan hartuta. Benetako aldaketa gertatzeko, dena
dela, itxaron behar da, geroxeago gertatutakoak frogatzen duen bezala:
«Ondoren, aita zenez, seme-alabak ikus eta besarka zitzakeen galdetu
zion, baina Xaxi, egitate honek ekar zitzakeen ondorenez beldurturik, ez
zitzaion bihotz samurtu.» (JJ, 303).
Aldaketa, benetan aldaketa izena merezi duen zerbait gertatzeko, Maiderren
sakrifizioa lehenengo eta heriotzaren atarian aurkitzea geroago izango baitira
beharrezkoak. Orduan bai, nobelaren azken atalean, maitasunaren eta barkamenaren
balioak ezagutuko ditu.
Xaxi, Haritxabaletaren iloba da. Apaiz honek, euskal literaturan historiaren eta
mitoaren erdibidean gelditu den pertsonaiak,12 eta Xaxik elkarrizketa luzea burutuko
dute hamabigarren atalean, Xaxi, osaba bitartekari, Xalbadorrekin dituen harremanak
haustera bultzatu nahi baitute Palentuakoek. Ez naiz orain elkarrizketa honetaz
mintzatuko, beste momentu batean (ideologiaz eta gaiez hitz egiterakoan, hain zuzen)
elkarrizketa horretan esaten dena hizpide izango baita. Hemen, bakarrik, esango dut
elkarrizketa

horretan

agertzen

diren

argudioak

idazlearen

pentsamenduaren

desdoblamendua iruditu zaizkidala, bere nobeletan idazlea askotan, narratzailearen
hitzetan ez ezik, pertsonaia batzuen hitzetan ere islatuta ikus baitezakegu. Legea (zein
ere baita legeak hartzen duen forma) eta gizabanakoaren askatasuna kontrajarrita,
elkarrizketa honetan Xaxiz bestelako irudia ematen zaigu: askatasunaren sinboloa
baitirudi elkarrizketa honetan, ziur aski idazlearen asmoak gora-behera (JJ, 214 eta h.).
Triangeluaren hirugarren erpina XALBADOR da, Hegiaphaliako oinordekoa.
Nobelan definitzen duen ezaugarri nabarmenena Xaxirekin duen harremana da.
Edonola ere, Xaxirekin harremanak izateko arrazoien artean Xaxiren beraren
erakargarritasunaz gain, Xalbadorren izaera dagoela ikus dezakegu. Nobelan azaltzen
den bezala, Xalbadorrek horretarako joera bide zuen, lehen agertu den aipamen batean
12

Honetaz geroxeago hitz egingo dut, pertsonaia honen inguruan interpolazioen itxura
duten narrazio batzuk agertzen baitira nobela honen bigarren atalean.
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esan zenaren ildotik grina zaharrak berpiztu baitzitzaizkion, gazte denboran Xalbadorrek
bi neska haurdun utzi omen zituen-eta:
«Izan ere, mihi gaiztoek ziotenez -baina zoritxarrez egiari huts handirik
egin gabe-, bi neska izan omen ziren gutxienez katigu laga zituenak
ezkongai denboretan eta gero, gogokoak ez zituelako edo bere burua
inorekin lotu gura ez zuelako libertateaz gozatu nahi zuèn gaztezaro
ederrean, ezkontzera ukatu egin zen.» (JJ, 160).
Pertsonaiak, beraz, beste askoren kasuetan bezala, jatorrizko edo izaerazko
marka bat du, eta Xaxirekin topatzen denean marka hori berriro azaleratzen da,
Mayalenekin itxuraz zoriontsu ezkonduta egon arren. Eta Xaxiz hitz egitean ikusi den
bezala, gertakari hau dela-eta, deabruaren eskua aipatzen du narratzaileak.
Berpiztu zaion grina zaharraz asetzeko, prest dago Mayalenekin lotzen duen
ezkontza legez hausteko, aitarekin duen eztabaida batean adierazten duen moduan. Izan
ere, honetan Jainkoaren legea eta gizakien legea desberdina izanik, Xalbadorrek
gizakien legearen arabera egoera konpondu nahi du. Baina honetan konfliktoan agertzen
da bera aitarekiko: honek ezkontza legalki hautsiz gero, oinordekotza kentzeko prest
baitago (JJ, 248 eta h.), Petirirekin planteatzen zenaren egoera paralelo bat sortuz. Eta
paralelismoetan sakontzeko, esan daiteke aitaren eta Xalbadorren arteko elkarrizketa
hau eta lehen aipatu den Xaxiren eta Haritxabaletaren artekoa ere paraleloak direla
pertsonaia hauen barne-konfliktoak azaltzeko helburuan.
Maiderren jaiotzak, dena dela, aldatu egiten du Xalbador, batez ere Maiderren
aurrean ezin baitu aita bezala jokatu, haurrarekiko sentimenduak ezkutatu behar baititu:
«Une haietan bere aitatasuna aitortu nahi lioke bere bularrean amultsuki
estutuz eta musu-laztanka janaz, baina ez zezakeen halakorik egin,
bekatuaren fruitu baitzen eta gizartean nagusi dagoen lege zorrotzak
agintzen duenez, ez zitzaion zilegi haur hura berea bezala besarkatzea.»
(JJ, 307).
Maiderrekin, ordea, maitasunaren eta maitakeriaren arteko aldea ezagutuko du,
eta neskatoa hiltzen denean, errudun sentituko da. Sentimendu honen ondorioz,
barkamena eskatuko dio emazteari (JJ, 342-343). Errudun sentimenduak, damuak eta
aurretik zetorkion beldurrak bat egingo dute azken momentu horretan Xalbadorren
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jokaeran eta ondorioak fisikoak ere izango dira, makalaldiak jota geratuko baita (JJ,
354).
Narratzaileak zehaztasun handiz azaltzen du pertsonaia honek azken momentuan
duen aldaketa (JJ, 355-357), aldaketa horretan, neurri handi batean, Yon Etxaidek
nobelan azaldu nahi duen tesia aurkitzen baita eta tesian ezin gera baitaiteke inolako
dudarik.
Triangelua osatzen duten pertsonaia hauez gainera, eta hauen inguruan (batez ere
Petiriren inguruan) besteak agertzen dira.
Lehenengo eta behin, Etxahuniakoak dira aipagarri. Behin baino gehiagotan esan
dudan moduan, Etxahuniakoak arrazoi batengatik edo besterengatik Petiriren aurka
aritzen dira, Graxi izan ezik, eta, hain zuzen, azken pertsonaia honek azaltzen du zein
den etxean aurki daitekeen egoera Mayalenekin hitz egiten duen batean. Egoerari
buruzko xehetasunak azaldu ondoren, honela laburtzen dio Graxik Mayaleni zein den
etxean dagoen pertsonaien talde-banaketa:
«Gaitzerizkoa bihotzetan izekirik dago elkar irentsi beharrez. Osaba
Allande, Martti eta Xaxi batetik; Pettiri eta ni bestetik. Ama, Marttiren
alde eta besteen kontra, eta aita, berriz, Petteren kontra eta inoren alde.»
(JJ, 171).13
Argi dago, beraz, era batean edo bestean, etxean Petirik aurka dituela Allande,
Marti, ama eta aita. Eta Petiriren kontra aritze honetan osaba Allande eta Marti
nabarmentzen dira, biak elkartuta agertzen baitira jokaera honetan, beren indarrak
baturik.
ALLANDE osaba Petiriren aurkari moduan aurkezten da lehenengo
momentutik, eta honetan ez da inolako aldaketarik gertatuko Petiriri hamar urteko
kartzela zigorra ematen dioten arte, zigor horrekin Allanderen mendeku gosea aserik

13

Yon Etxaidek ez zuen ironiarako joera nabarmenik; beraz, ez dut uste honelako
aipamen batekin tragediarekin ironizatzeko asmorik zuenik. Dena dela, nahi gabe ere,
egoeraren deskribapen ironikoa utzi zigun idazleak hitz hauekin... harreraren estetikari
men eginez gero.
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gelditzen baita.
Ez dago argi lehenengo momentuetan zergatik dagoen bi pertsonaia hauen arteko
konfliktoa, konfliktoa lehenengo atalean bertan planteatuta agertu arren. Atal honetan
garrantzi gabeko eztabaida batengatik, Allandek eta Petirik borroka egiten dute eta
Petirik Allande jipoitu. Gertakari hau behin baino gehiagotan gogoratuko du Allandek,
Petirirekiko sentitzen duen gorrotoarekin lotuta.
Nobelaren hasieran, Miñikuren eta Petiriren arteko elkarrizketa batean osaba
Allande gizon gaiztoa dela adierazten zaio irakurleari. Miñikuk hauxe diotsa Petiriri:
«Aditzea diat gizon zitala eta gaizkina dela.» (JJ, 15).
Eta Petirik erantzun:
«Nirekin, berriz, inorekin baino zitalagoa. Enetzat gorrotoa eta ezin
ikusia besterik ez dik eta, txarragoa dena: aitari ere kaskoa neure kontra
berotu ziok.» (JJ, 15).
Eta azken esaldian pertsonaia honen beste ezaugarri baten erreferentzia egiten
da: manipulatzaile trebea da eta lortzen du besteak bere asmoetara jartzea.
Bestaldetik, pertsonaia aberatsa da, bere aberastasunaren iturri nagusia
kontrabandoa delarik. Gai honekin lotuta, nobelaren laugarren eta bosgarren ataletan
kontrabando istorio bat kontatzen da, non azaltzen zaigun gorabehera hauetan zer
nolako harremana dagoen Allanderen eta Haritxabaletaren artean. Pertsonaia honen
aberastasunen berri zehatza ere ematen da nobelan (JJ, 19; eta batez ere JJ, 69):
bizpahiru

baserri,

borda

batzuk

(Otsoats-borda,

haien

artean)

artaldeak-eta

("Etxahuniako eleak ere [...] erdiak baino gehiago Allanderenak ziren" -JJ, 69-)
Allanderen eskuetan daude. Honen ondorioa begi bistakoa da:
«Beraz, Etxahuniako donadoa14 gizon aberats eta boteretsu bat zen.» (JJ,
69).
Arrazoi honengatik hain bitxia da bere egoera Etxahunian: Allande ez da etxeko

14

Allande ezkongabea izanik, Etxahunian bizi baitzen, Etxahuniakoak egunen batean
Allanderen aberastasunekin geratuko zirelakoan.
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jauna, familiaren burua alegia, baina diruak ematen duen boterea dauka etxearen
barruan. Agintea gustatzen zaio (JJ, 71), eta gogorra eta samurtasunik gabea da (JJ, 70).
Laugarren atalean azaltzen dira nolakoak diren pertsonaia honek Etxahunian bizi
diren beste guztiekin dituen harremanak.
Allande eta Marti elkarturik agertzen dira gehienetan, halako moldez non
Allandek kontatzen baitizkio bere ilobari kontrabandoaren istorioaren gorabeherak (JJ,
72 eta h.). Bestaldetik, biak bat eginda agertzen dira Petiriren kontra aritzeko.
Baina Etxahuniako familiaren barruan ematen diren harremanik berezienak
Allanderen eta Johañeren artekoak dira, bata, Johañe, familia burua delarik, besteak,
Allandek, diruak ematen duen agintea baitu bere eskuetan. Egoera hau, bestaldetik,
denek onartzen dutela ematen du, denek, Petirik izan ezik. Eta honetan egon liteke Petiri
eta Allande pertsonaien kontrajarpenaren arrazoietako bat: Petirik ez du Allandek
suposatzen duen ordena (ordena aldrebestua, bestaldetik, zeren familia barruko ordena
naturala hautsi baitu) onartzen:
«Johañe, etxeko nagusia, nor izan balitz eta bere aginte eskubideari behar
bezala eutsi balio, Allandek etxetik alde egin beharra izango zuen,
sutondo batean ez baitaitezke bi buru elkarrekin ongi etorri. Horratik,
oraindainokoan behintzat, denak menderatu zitzaizkion Etxahunian,
denak... Petiri izan ezik.» (JJ, 71-72).
Egoera honetan Allandek "Jaungoiko txipi bailitzen" jokatzen du Etxahunian (JJ,
72).
Kattalinekin, Petiriren amarekin duen harremana ere ez da ona. Aipatu da,
dagoneko, nola Allandek Petiriren jatorriaz hitz egitean dudatan jartzen zuen nobelaren
protagonista Johañeren semea zenik, Kattalinek beste gizonen batekin harremanak izan
zituela adieraziz:
«Katirekin hitz gutxi izaten zuen, ez baitzuen bere begikoa, berak
zioenez haren ibilerak badaezpadakoak izan zirelako sasoi batean [...]»
(JJ, 70).
Baina hauek txarto konpontzeko benetako arrazoiak beste leku batean daudela
dirudi: Etxahuniaren benetako jabea Kattalin izanik (berau baitzen oinordekoa, eta
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Johañe Etxahuniara ezkondu baitzen), etxe-barruko agintearen inguruko beste ezkutuko
borroka baten aurrean gaudela ematen du.
Eta etxekoen aipamenekin amaitzeko Graxirekiko harremana komentagarria da:
«Graxiusaren baitan ere ez zuen sekula uste onik izan eta Petiriren alde
egiten zuela igarri zionez gero, desatsegin eta gaizkinahi bizia hartu
zion.» (JJ, 70).
Petiriren kasuan bezala, Allandek ere bere jatorriaren marka duela dirudi:
Barkoxtar jatorrian egongo litzateke gorrotorako eta mendekurako joera, nahiz eta bere
kasuan, joera honi "santagaztar kontrabandist eta salbaje" izaera ere erantsi (JJ, 92).
Allanderekin batera MARTI (edo Martti) dugu Petiriren aurka gehien
nabarmentzen den pertsonaia. Oinordekoa Petiri izanik, Martik ez du etorkizunik
Etxahunian. Kontrajarrita agertzen dira Petiri eta Marti hasieratik bertatik, eta
kontrajarpen honengatik borrokaren bat ere sortuko da (JJ, 58).
Petiriren eta Martiren arteko erlazio hauei, bestaldetik, paralelismo bibliko bat
bila dakieke, ezinbestean Kainen eta Abelen istorioa15 gogora ekartzen baitute.
Marti Petiriren aurka aritzean manipulatzailetzat deskribatuta dago nobelan:
batetik, Graxi erabiltzen du, hau konturatu gabe, Petirik Xaxiren eta Xalbadorren arteko
harremanen berri izan dezan (JJ, 192 eta h.); eta bestetik, Miñiku erabiltzen du, Petiri
Xalbadorren aurkako hilketa saioan bultzatzeko (JJ, 223 eta h.). Eta Xalbador bizirik
gelditu dela ikustean, berak antolatzen ditu herrian asto-lasterrak, Xalbadorren eta
Xaxiren arteko harremana hondatzeko asmoarekin (JJ, 255 eta h.).
Piztia balitz bezala ere deskribatzen du narratzaileak pertsonaia hau, Xaxiren eta
Petiriren arteko konfliktoa bere puntu gorenera heltzen denean erakusten duen
jokaeragatik: "apotzarra" eta "zirauna" dira Martiren jokaera azaltzen duten piztiak (JJ,
201).16
15

Nobelaren beste leku batean, honelako aipamen bat agertzen da, baina Miñikuz
aritzean.
16

Mikel Azurmendik behinola idatzitako Euskal nortasunaren animaliak deitutako
saiakeran (M. Azurmendi 1987) ez dut honelako animalien aipamenik aurkitu. Beraz,
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Anaien arteko borroka honek nobelan gertakarien maila gainditzen duela
iruditzen zait, sinboloaren mailan ere bere balioa baitauka: familiak errepresentatu
beharko lukeen ordena naturala hautsiz, arrazoi batengatik edo besterengatik elkarturik
egon behar zirenak banatuta eta kontrajarrita agertzen dira. Aldez edo moldez, halako
ideiak behin eta berriro errepikatzen dira Etxaideren literaturan.
Petiriren aurkarien artean, gurasoak ere badaude, JOHAÑE eta KATTALIN.
Hauen arteko harremanek senar-emazteen artekoak baino, botere-harremanak dirudite
gehiago, nork nor menperatuko lehian, eta lehia honetan badirudi Kattalin irabazle atera
dela (JJ, 7). Biek nahiago lukete Marti oinordeko izatea, baina lege bihurtutako ohiturari
amore emanez, seme zaharrena aukeratu dute oinordeko, beren nahietara makurtuz gero.
Gurasoen eta semearen arteko harremanak direla-eta, bestaldetik, Petiriren eta
Kattalinen artekoa era adierazgarri batez azaltzen du narratzaileak, harreman horretan
ama baten berezko izaeraren kontrako zerbait dagoelakoan:
«Amagan, orok itxaropen iturri duten ama maiteagan, ez zuen txerarik, ez
abegi gozorik aurkitu. Baldin osabak edo aitak ziporik egin edo irainik
jasotzen baldin bazioten, amak hauen alde egin ohi zuen eta haren
begietan ez zitzaion ez errukirik, ez seme-maitasunik17 nabaritzen.» (JJ,
53).
Aurkari hauen guztien artean, Petirik etxean duen aldeko bakarra GRAXI da,
arreba.
Pertsonaia hau etxean Petirik duen aldeko bakarra izateaz gain, bere
laguntzailearen eta aholkulariaren funtzioa ere betetzen du. Esate baterako, Petirik
Mayirekin zer egin behar duen ez dakielarik, Graxirekin hitz egiten du aholku eske (JJ,
99 eta h.). Graxik bertan pragmatismo itxura duen jarrera azaltzen du hasieran
(munduan nolakoa den ikusita, hoberena Mayi uztea izango litzatekeela pentsatzen baitu
Azurmendiren liburu horretan esaten dena "cum mica salis" ulertu behar bada ere,
suposatzekoa da Etxaidek egiten dituen animalien aipamen hauek ez direla "euskal"
tradizio batean sartzen.
17

"Semearenganako maitasunik" alegia; hau da, genitibo objektiboaren laburpena, ez
genitibo subjektiboarena.
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-JJ, 100-), baina Mayi haurdun dagoela jakitean, gurasoekin bitartekari lanak egiteko
prest dago.
Izan ere, bitartekaria izate horrek ere definitzen baitu Graxi, Petiriren eta honen
aurkakoen artean kokatzen baita behin baino gehiagotan, hasierako egoera horretan ikusi
den bezala. Eta bitartekari lan honetan pertsonaiak nobela historikoetan agertu ohi den
bakezalearen irudia gogora ekartzen du, erdibidean dagoen pertsonaia, konfliktoak
leuntzen saiatzen dena. Xaxiren eta Petiriren konfliktoaren goreneko puntuan, adibidez,
senar-emazteak horretaz hitz egitera doazenean, hauxe esaten du narratzaileak Graxik
elkartze horretan betetzen duen paperaz:
«Petirik andreari bertan itxoitea erabaki zuen eta Graxiusa berarekin
gelditu zen, zeren beldur baitzen bere anaiak astakeriaren bat eginen
zuela Xaxirekin bakarka utziz gero. Biek, senar-emazteek alegia, alde
egiteko eskatzen bazioten, joango zen, baina bitartean han iraungo zuen
bien artean onezkoak eginzale.» (JJ, 198).
Elkarrizketa honetan gelditzen da Graxi eta senar-emazteen eztabaidaren aurrean
hauxe zen bere jarrera:
«Graxiusak azkenenko [sic] ahalegina egin gura izan zuen senaremazteen konpongarri:
»- Tira, joanak joan, eta onezkoak egin itzazue, bizimodu berri bati
hasiera emanaz.» (JJ, 200).
Bitartekari lan honek ere huts egin, ordea.
Nobela bukaeran berriro agertuko zaigu Graxi bitartekari, Xaxi hilzorian
dagoelarik, haren bidez eskatzen baitiote Petiriri etxera bueltatzea (JJ, 372 eta h.).
Etxekoen eta Petiriren arteko zubia izateak ere ondorio kaltegarriak ekarriko
ditu, Graxik nahi gabe baina, Marti horretaz baliatuko baita Petirik Xaxiren eta
Xalbadorren erlazioen berri izan dezan.
Triangelua osatzen duten pertsonaiak eta Etxahuniakoak alde batera utzita,
badaude nobelan zehar hainbat eta hainbat pertsonaia:
- MIÑIKU: Petiriren adiskide zintzoa. Batetik, nahi gabe (Graxi bezala)
Martiren makinazioen lanabesa bihurtzen da eta, guztiz errugabe izanik ere, Petirik hil
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egingo du, Xalbador delakoan. Martiren makinazioen lanabesa eta biktima errugabea
dugu pertsonaia hau:
«Abel zuzena bezala sakrifikatua izan zen Miñiku gazte xaloa gizabihotzetan ernetzen diren grina gaiztoen erruz.» (JJ, 235).
- MAYI:18 Emaztegai zapuztua, Petirirekin seme bat izanda ere, honek berarekin
ezkonduko zela zin egin ondoren. Petirik zapuztu ondoren, nobelatik zeharo desagertzen
da pertsonaia hau, zazpigarren ataletik aurrera. Ez dugu honen eta izan zuen semearen
berri gehiagorik izango nobelan, azken atalean egiten den zeharkako aipamen txikia alde
batera utzita.
- HARITXABALETA: Mitoaren eta historiaren artean dagoen apaiz hau19
zuzen lotuta agertzen da Allanderekin, kontrabando lanetan dituzten harremanengatik.
Bestaldetik, Etxahuniakoak eta Xaxi lotzeko derrigorrezko pertsonaia da, bera baita
Xaxiren osaba. Pertsonaia moduan nobelan bestelako funtziorik betetzen ez badu ere,
geroago berriro aipatuko diren bi arrazoirengatik da seinalagarri: batetik, hari buruzko
kapitulu oso bat (bigarrena, alegia) dago nobelan, pertsonaia honek protagonizatutako
istorioak argumentuaren hariarekin zerikusi zuzenik izan gabe sartuta; bestaldetik,
Xaxirekin duen elkarrizketa batean nobela honetan plazaratu nahi diren arazoetako
batzuk planteatuta agertzen dira. Diskurtsoaren osaketaz eta gaiez hitz egiterakoan
berriro ekarriko dira hona pertsonaia honi dagozkion bi alderdi hauek.
- Baserritarrak-eta ere aipagarriak dira, batez ere Hegiaphaliako etxean bizi diren
aiton-amonak (Xalbadorren gurasoak, alegia). BEÑAT, aitona, eszenarik topikoenaren
bidez aurkezten zaigu (ipuin bat kontatzen die bilobei, bederatzigarren atalaren
hasieran). Eta pertsonaia hau gutxitan agertzen bada ere, Domingo Agirrek Garoa-n

18

Edo "Mayia", argitarapen honetan bietan agertzen baita haren izena. Aurreneko
argitarapenean, idazleak "Gaxuxa" izenaz bataiatu zuen, Marie Rospiderengan
oinarritutako pertsonaia hau.
19

Halako irudia uzten du Jean Baptiste Constantin-ek hari buruz 1926.ean
idatzitakoak (Constatin 1997).
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erakutsi zigun Joanes haren bikia ematen du, Etxaidek Domingo Agirreren
pertsonaiaren kasuan aipatzen zituen akatsak (egilearen ideiak azaltzeko asmoarekin
idealizatuegia izatea, alegia) eta guzti. Pertsonaia honengan Yon Etxaidek (idazleak, ez
narratzaileak) bere ideiak gauzatu nahi dituela dirudi. Eta Mitxelenak esandako hura ere
gogora daiteke (egilearen eskua nabarmenegia dela batzuetan -Mitxelena 1955, 70-),
pertsonaia hau dela-eta hitz hauek idazten baititu:
«Bere gizakiek diotena, onek [= egileak] erakutsi die esaten, ezpaitira
sarri bere baitatik mintzatzeko eta mugitzeko gauza. Zein euskalsukaldetan -enaiz kulpitoez ari- entzun da sekulan, adibidez, 100'gn.
orrialdean Eñaut20 zaarrak emazteari zuzentzen dion bezalako
predikurik?» (Mitxelena 1955, 70).
- MAYALEN ere aipagarria da. Xalbadorren emazteak etsipenez darama
senarraren eta Xaxiren arteko harremana eta azken honen kontrapuntutzat har liteke:
etxekoandre ona, ama eta sinestuna denez, familia eta fedea ditu bere euskarriak.
Bestaldetik, Graxiren adiskidea izanik, askotan bi hauen arteko elkarrizketak
baliagarriak zaizkio irakurleari zer gertatzen den Etxahunian jakiteko.
Orain arte, aipatu gabe utzi dut MAIDER. Pertsonaia honek ia ez du pertsonaia
izaerarik. Sinboloa zela adierazten zuen Kortazarrek, ideia baten errepresentazioa, azken
finean. Bekatutik jaiotako pertsonaia honek maitasunaren eta maitakeriaren ideien
arteko desberdintasuna nabarmentzeko erabiltzen da nobelan. Xaxik maitakeria
errepresentatzen duen moduan, Maider maitasun garbiaren irudia izango litzateke,
nobelan ia gorputzik ez duen izen batean gauzatua.
Xalbadorrek berarekin erakusten dituen sentimenduak honela azaltzen ditu
narratzaileak, pertsonaiaren ikuspuntua erakutsiz:
«Maiderren zentzumena oraindik haurtzaroan barrutikoa baldin bazen
ere, gaztealdiaren atari-atarian zegoen eta maitasunak eta maitakeriak
non duten muga zehatz ez jakin arren, berezko senak aditzera eman zion
Xalbadorrek eskaini ziòn maite-sukarra garbia zela, zinezko eta interes
20

"Eñaut", pertsonaia honek lehenengo argitarapenean zuen izena baita. Bestaldetik,
erabilitako edizioan, Mitxelenak aipatzen duen "prediku" hori 163. eta h. orrialdeetan
agertzen da.
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makurrik gabea, haren begietatik isuri ziren amodiozko malkoek ez
baitzezaketen gezurrik esan.» (JJ, 319).
Eta azken atalean Xalbadorren damuaren berri zehatza ematen denean argiago
azaltzen da hau:
«[...] Xalbadorri bi indar ari zitzaizkion bihotzean elkarren kontrako
borroka latzean: Maiderrenganako maitasuna eta Xaxirenganako
maitakeria [...]» (JJ, 355).
Honelako tesi-nobeletan pertsonaiek ideien errepresentazioa izateko joera dute,
kasu honetan pertsonaia jaiotzen den momentutik bere heriotza arte nabarmentzen den
bezala. Jaio, "Ama Birjina Agorrilekoaren egunez" (JJ, 265) jaio baitzen, eta umeaz hitz
egiteko "izartxo sortu berria" (JJ, 266) adierazpena erabiltzen da.
Maiderren heriotza sinboloaren esparrukoa da oso, Kortazarrek zioen bezala:
ermitara doalarik otoitz egitera, mendi elurtu batean hiltzen baita, guztiei bekatutik
alden daitezen eskatuz (JJ, 351 eta h.). Bere bizitza sakrifikatzean besteen bekatuen
zama bere gain hartu du pertsonaia errugabe honek.
Eta nobelan ez da inolako dudarik gelditzen beste pertsonaia guztiek ulertu
dutela errugabearen sakrifizioa.
Maiderrek, beraz, bitartekari funtzioak ere maila desberdinetan beteko lituzke
nobela honetan: pertsonaien artean, hauek bereizten dituzten aldeak leuntzen eta
desagerrarazten dituen neurrian; eta pertsonaiak bizi diren munduaren eta heriotzaz
haraindiko munduaren artean ere bai, haren bidez heriotzaz geroko paradisua hurbilago
baitute pertsonaiek.
Pertsonaia honek nobela historikoetan agertzen den bakezalearen funtzioa bete
zezakeen, baina bere izaera zerutiarregia da hala gertatzeko. Beste pertsonaien mundutik
urrunegi dago, berari esker sortzen diren pertsonaien arteko zubiak abstrakzio batzuen
errepresentazioak baino zerbait gehiago izateko.

Nobelako pertsonaia nagusiek, beraz, ia salbuespenik gabe besteekiko eta, batez
ere, Petirirekiko harremanen arabera hartzen dute bere balioa.
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Izan ere, Greimasek azaltzen zuen eredu aktantzialean oinarrituta baina bere
osotasunean planteatu gabe (Greimas 1976, 263-293),21 subjektua, objektua,
laguntzaileak eta aurkariak ahalegin handirik gabe bereiz daitezke nobela honetan. Eta
honelako eredu batean pertsonaiek beren lekua betetzen dute besteen aldekoak edo
kontrakoak diren heinean.
Salbuespena Maider da (neurri txikiago batean Mayalen era bai, baina pertsonaia
hau bigarren mailakoa da nobelan), kontrajarpenen egitura hau gainditzen baitu
aurkakotasunen gainetik kokaturik dago-eta.
Eta, bestaldetik, pertsonaia gehienengan mamitzen diren grinak, Renè Girard-ek
Mentira romántica y verdad novelesca liburuan (Girard 1985) nobelaren esparruko
egiatzat ematen dituen desirekin konpara daitezkeela uste dut. Yon Etxaideren liburu
honetan, ziur aski lehenengo aldiz euskal nobelagintzan, agertzen zaizkigu Girard-ek
azaltzen zituenak bezalako desira triangeluarren aztarnak: pertsonaia gehienek
desiratzen dutena, momentu batean lortu nahi dutena (objektua, Greimasen eredu
aktantzialean; nobela honetan, Etxahunia zein oinordekotza zein Xaxi), beti besteren
eskuetan baitago eta, horrexegatik ere, besterekin borrokatu behar baitute hura lortzeko.
Beraz, euskal nobelak erromantizismoarekin zituen lotura handiegiak apurtzeko
joeran pauso xume bat ikus liteke honetan. Errealismoranzko hurbilketa beste ikuspuntu
batetik ikusteko aukera.22

c) Denboraren tratamendua:
Nobela honetan egiten den denboraren tratamenduaren gaia dela-eta, nire ustez,
lau ezaugarri nabarmentzen dira. Hauexek dira:
21

Aktanteak eta pertsonaiak kategoria desberdinak izanik, ez dago haien artean
identifikazio osoa egiterik. Izan ere, aktanteak ez dira zertan pertsonaiak izan.
22

Eta ikerketarako bide bat ere bai. Ez naiz gehiago luzatuko Girard-en planteamendu
honetan, susmoa edota iradokizuna baizik ez baita, ikerketak irekita daudelako froga,
alegia.
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- Istorioaren eta diskurtsoaren denboren arteko desoreka.
- Zehaztapen kronologiko txikia, batez ere nobelaren hamalaugarren ataletik
aurrera.
- Denboraren igarotzea zeharka adierazten duten osagaien presentzia.
- Aldi bereko gertakariak kontatu behar dituelarik, denboraren linealtasuna
haustea, atzerako jauziak eginez.
Lehenengo hirurak iraupenari dagozkion ezaugarriak dira, eta funtsean, Usoa
Alostorreko nobelan agertzen zenaren antzeko erabilera erakusten dute nobela honetan
ere. Joanak joan-en, dena dela, erabilera hau esanahiz hornituago dago.
Laugarren ezaugarria ordenari lotuta dago, eta aurreneko nobelan noizean behin
horrelako zerbaiten aztarnak aurkitu badira ere, nobela honetan era ikusgarri eta
nabarmen batean agertzen da, halako moldez non irakurleak denboraren gainean
jasotzen duen inpresioa neurri batean ezaugarri honen menpe baitago.
Iraupenari dagozkion lehenengo hiru ezaugarriokin hasiko naiz.
Argumentuaren hasiera puntua 1804. urtean dago, Petiri hamazortzi urte
dituenean. Nobela Petirik berrogeita hamaika dituenean (beraz 1837. urte inguruan)
amaitzen da, etxera bueltatzen denean Xaxiren eskariz.
Hogeita hamahiru urteko epe horrek ez dauka beti isla bera nobelan bertan:
eszena itxurako pasarteak (askotan elkarrizketekin lotuta), elipsiak edota laburpen
handiak, eta gertakariak etenda gelditzen diren momentuak (digresioak, adibidez) dira
nobela honen lehen ezaugarritzat eman dudan desoreka erakusten duten osagaiak.
Datuak ikusgarriak dira:
- 1804-1814 urte-epea I-X. ataletan agertzen da azalduta, baina epe horren
barruan bi laburpen handi ematen dira, elipsiak ia, biak pertsonaia batzuk (Petiri eta
Marti) soldadu joatearekin lotuak: 1806-1807. urteetan Petiri hamalau hilabetez soldadu
doanean, gainetik baizik ez da azaltzen urte horietan gertatutakoa; eta berdin esan
daiteke 1809-1814. urte-epeaz, urte horietan Marti baitago soldadu. Urte horietan
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kontatutakoak

zerikusi

handiagoa

du

historiako

gertakariekin,

nobelaren

argumentuarekin baino.
- Hurrengo bost atalak (XI-XV) 1814.ko gertakarien inguruan kokatzen dira, hau
da, triangelua osatu eta Miñikuren hilketaren inguruan gelditzen da narrazioa atal
horietan.
- Azken ataletan (XVI-XXII) 1814-1837. urte epea kontatzen da, baina honetan
ere elipsiak edo elipsiaren mugan dauden laburpen handiak gertatzen dira: Petirik
kartzelan pasatzen dituen zazpi urte eta erdiak (XVI. atalean, gainetik kontatuak);
hiruzpalau urteko elipsia, hemeretzigarren atalean; edota honelako aipamenek adierazten
duten urteen igarotze zehaztugabea:
«Egunak joan, egunak etorri, Maltako mundu txipian ez zen
berrikuntzarik sumatzen.» (JJ, 317).
«Belhaudiko mendi-bazterrak utzi ondoren, zenbait urte Üñhürritze
mendiko Phixtako-olhan egin zuen udako partez [...]» (JJ, 359).
Denbora pasatzen da, bai, baina zehaztugabe gelditzen da zenbat denbora
pasatzen den.
Honek, beraz, bigarren ezaugarria dakar berarekin: kronologia zehatzari buruzko
aipamen gutxi agertzen dira nobelan, eta gehienak hasierako ataletan. Hauexek dira
nobelan aurkitzen diren aipamen zehatz bakarrak:
- 1804-1805. urte epea: hasierako gertakariak (JJ, 48).
- 1806-1807. urte epea: Petiri soldadutzan dago (JJ, 110-111).
- 1807-1808. urte epea: Xaxirekin ezkontza prestaketak eta ezteiak (JJ, 143-144).
- 1809-1814. urte epea: Marti soldadutzan dago; urte horietan gertatutako
zenbait aldaketen berri ere ematen da (JJ, 174-176).
- 1829. urtea: Pettiri hirugarren aldiz etxera bueltatzen denean, Maiderrekin
topatzen da. Hilabetea ere zehazten da kasu honetan ("1829ko abenduan gaude [...]" -JJ,
329-).
Aipamen hauek erakusten dutenez, desorekaren inpresioa ere indartzen da,
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1814.era arte zehatzago adierazten baita denbora; momentu horretatik aurrera, ordea,
aipamen zehatz bakarra dago.
Honek, dena dela, ez du esan nahi 1814.eko gertaeretatik aurrera denboraren
igarotzeari buruzko aipamenik ez dagoenik. Momentu horretatik aurrera bestelako
prozedurak nabarmentzen dira ideia hori eskaintzeko.
Besteak beste, nobela osoan zehar (eta ez bakarrik XV. ataletik aurrera), urtaroei
eta hilabeteei erreferentzia egiten dieten aipamenak daude. Askotan, urtaroaren edota
hilabetearen aipamen hutsa nahikoa izaten da denbora pasatu dela adierazteko.
Baina hamabosgarren atal horretatik nagusitzen diren aipamen motak pertsonaiei
(eta, batez ere, Petiriri) lotutakoak dira gehienbat. Zein urtetan gertatzen diren gauzak
azaldu beharrean, behin eta berriro erabiltzen dira era honetako zeharkako
erreferentziak: zenbat denbora pasatu den aurreko momentu jakin batetik; zenbat
denbora eman duen pertsonaiaren batek zerbait egiteko; edota zenbat urte dauzkaten
pertsonaiek nobelaren momentu horretan... Datu horiekin guztiekin, zehaztugabeak
badira ere, jarrai daiteke denboraren igarotzea, eta kronologiak ematen duen datuarekin
konparatuz gero (Petiri eta Maider 1829.ean topatzen dira), esan behar da Yon Etxaidek
koherentzia osoko sarea sortu duela. Izan ere, bi prozedurek puntu berberera
baitaramate.
Halaxe gertatzen da Petiriren ibilbidea aztertuz gero:
- 1814: Petiri kartzelan sartzen dute.
- Petirik zazpi urte eta erdi ematen du kartzelan eta aske gelditzen da [beraz,
1822. urtean] (JJ, 271). Momentu honetan etxera bueltatzen da lehenengo aldiz.
- Etxean onartzen ez dutenez, Petirik bi urte pasatzen du erromes
Compostelarako bidaian eta berriro bueltatzen da etxera [1824. urtea] (JJ, 299).
Aurrekoan bezala orduan ere ez dute etxean onartzen.
- Honen ondoren, bi urte morroi egon ondoren Erromara ere erromes joatea
erabakitzen du [1826. urtea] (JJ, 304).
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- Hiruzpalau urte pasatu dira aurretik kontatu diren gertakarietatik Petiri
hirugarren aldiz etxera bueltatzen denean [1829. edo 1830. urtea] (JJ, 310).
- Aipamen hau beste aipamen batekin indartzen da: sei bat urte pasatu dira
etxean azken aldiz egon denetik [1824. urtetik, esan berri den bezala] (JJ, 319).
- Eta urtea eta hilabetea zehazten zaigu [1829.eko abendua] (JJ, 329).
- Petirik momentu horretan duen adinarekin (berrogeita hiru urte ditu) eta
ezkondu denetik zenbat urte pasatu diren (hogeita bat) esatean egiazta daiteke
erreferentzia hura (JJ, 329).
- Azkenean, Petiri etxera azken aldiz bueltatzen denean berrogeita hamaika urte
dituela esaten zaigu (JJ, 371).
Petiriren ibilbideari jarraituz egin daiteke kronologia hau. Maiderren bizitzaren
zenbait datu ere erabil daitezke helburu berberarekin, Maiderren bizitzari buruzko
datuak askoz gutxiago badira ere:
- Xalbador eta Xaxi harremanetan hasi eta bi urtera edo jaiotzen da Maider
[1816. urtea] (JJ, 265).
- Maider hamar urte dituenean [1826. urtea] Xalbadorrekin topatzen da (JJ, 307).
Gertakari hau eta Petiri bi urte morroi izan ondoren Erromara erromes doanekoa aldi
berekotzat ematen dira nobelan.
Datu hauek guztiek interpretazio bat behar dute.
Nobelaren lehenengo ataletan (XV. ataleraino), denbora erreala gailentzen da,
kronologia zehatzak markatzen duen denbora materiala, historiaren denbora, nahi bada.
Momentu horretatik aurrera, denboraren igarotzea hautemateko, pertsonaiaren denbora
nagusi da: kanpoko gertakarietan oinarritutako denbora objektibo zehatz batetik
pertsonaiarengan finkatutako denbora subjektibo batera pasatu dela esan daiteke, baina
subjektibitate horren nagusitzeak ez du ekarri, inolaz ere, kronologiaren aldetiko
inkoherentziarik. Batari zein besteari jarraituta, biek puntu berberera (1829.eko
abendura, Petiri eta Maider topatzen diren momentura) daramate, puntu horrek
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denboraren aldetik fokalizazio berezi bat edukiko balu bezala. Eta, baiki, puntu horrek
berebiziko garrantzi du, azaldu den bezala: Petiriren eta Maiderren topaketa honen
ondorioz, Maiderrek bere jatorriaren berri eta familian gertatutakoaren berri jakingo du
eta familiaren bekatuak bere gain hartuta bere burua eskainiko du sakrifizioan.
Baina denbora objektiboa (Dostoievskiren nobelaren izenburua parafraseatuz,
hilketara eta zigorrera daraman denbora objektiboa) eta denbora subjektiboa
(maitasunera eta barkamenera daramana) alde batera utzita, urtaroek eta hilabeteek
markatzen duten hirugarren denbora hura dago, ziklikoa, baserri giroan kokatutako
nobela bati dagokionez naturalezaren zikloekin bat egiten duena, alegia.
Denbora desberdinen lehia agertzen da nobela honetan. Eta denboraren
igarotzeak zenbait aldaketa dakartza: batzuetan, heriotzarekin lotuta agertzen da
denboraren igarotzea, Herio eta Aldi pertsonifikazioan adibidez (JJ, 311); bestetan,
belaunaldien txandakatzean ere denboraren igarotzearen ondorioak ikus ditzakegu (JJ,
314-314). Baina, aldez edo moldez, ohikotasunarekin lotzen diren aldaketak ez dira
berrikuntzak; berrikuntzak hiriarekin identifikatzen dira, zeharka baizik iradokitzen ez
den kontrajarpen ezaguna (kalea / baserria) gogora ekarriz:
«Herri haundietako berrikuntzek ez zuten ezertan kutsatu ahal izan mendi
babesean gordetako auzo [= Malta] ameskor hura.» (JJ, 317-318).
Berrikuntzara daraman denbora linealak (progresoarekin lotuta agertu ohi dena)
ez dauka toki handirik ziklikotasunean (hilabeteek, urtaroek, belaunaldiek adierazten
dutena) murgildutako mundu batean. Dena dela, denbora igaro, igarotzen da, heriotzara
daramalarik.
Denbora mota desberdinak (objektiboa, subjektiboa, lineala, ziklikoa) agertzen
dira nobela honetan, momentu desberdinetan, halako denbora mota hautatzeak
kontatzen zaizkigun gertakariekin erlazio zuzena izango balu bezala.
Baina nobelan denboraren alorrean erreferentzia ziklikoak egiten dituzten
osagaiak aipatzeko joera egon arren, denbora hau ere ezin daiteke guztiz ziklikotzat
hartu. Izan ere, denbora honek ere muga bat dauka, baita ohikotasunean murgilduta
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dirudien munduan ere, pertsonaiek eta gertakariek helmuga zehatz batera jotzen baitute.
Denboren arteko lehia honetan, erlijiozko oinarriak dituen maitasunera eta
barkamenera daraman denbora, pertsonaiaren ibilbidean finkatua eta horren arabera
neurtua, gailentzen da nobelaren bigarren erdian.
Izan ere, denbora mota guztiak hiru multzotan bil ditzakegu: mitoaren denbora
ziklikoa, progresoaren denbora objektibo eta lineala, eta salbaziora daraman denbora
subjektiboa. Azken hau nabarmentzean esan daiteke erdibidean dagoen denbora mota
bat nagusitzen dela, mitoaren denbora ziklikotik eta progresoaren denbora lineal eta
objektibotik, bietatik zerbait duen denbora gelditzen dela nagusi. Zeren halako denborak
ziklo bakar bat osatzen duen denbora linealaren itxura baitauka, helmuga bat izanik,
baina helmuga hori, jatorrizko egoera batera bueltatzea bezala planteatuta dagoelarik.
Paradisua bukaeran eta abiapuntuan baitago, amaia hasiera da-eta.

Iraupenari dagozkion ezaugarri hauez gainera, denboraren tratamenduan,
laugarren ezaugarri bat aipatu dut, ordenari dagokion ezaugarria, narrazioaren
antolamenduarekin zerikusi zuzena duen ezaugarria. Kasu honetan galdera baten bidez
plantea daiteke ezaugarri honen nondik-norakoa: nola egiten dio aurre Yon Etxaidek
aldi bereko gertaerak kontatu beharrari?
Honela egin behar denean hizkuntzaren berezko ezintasun bati aurre egin behar
baitzaio: hizkuntza denboran lerro bakar batean kokatzen denez, ezin da batera bi
denbora-lerro desberdinetan jarri. Narrazioaren mailara eramanda, aldi berean gertatzen
diren bi gauza ezin daitezke inola ere batera kontatu, behintzat narrazio tradizionalaren
parametroetan.23 Honek esan nahi du aldi bereko gertakariak kontatzean derrigorrez
lehen batzuk eta gero besteak kontatu behar direla. Beraz, istorioaren mailan aldi
berekoak zirenak, diskurtsoan batzuk besteen atzetik agertu behar dira.

23

Agian, teknikaren aurrerapenak lagun, eta hipertestua bezalako kontzeptuetan
oinarrituta, bestelako posibilitateren bat plantea liteke.
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Honek Pelloren egia eman dezake, baina eragin ikaragarria izan dezake narrazio
batetik islatzen den denboraren inpresioa emateko. Izan ere, diskurtsoa aurrera doa,
istorioa ere aurrera doalarik; baina momentu batean atzera jo behar da istorioan,
argumentuan hari narratibo desberdinak sartu ahal izateko. Diskurtsoak, bitartean,
aurrera jarraitzen du.
Etxaideren nobela honetan honelako saltoak eman beharra askotan gertatzen da,
denboran atzera jo behar baitu, momentu batean moztuta utzi duen beste hari narratibo
bati jarraitzeko, edo aurreko epe batean gertatutakoa beste pertsonaia baten ikuspuntutik
kontatzeko.
Eta hau nabarmenago izango da nobelaren azken ataletan (hain zuzen ere,
denbora subjektiboa nagusitzen den ataletan, hamabosgarren ataletik aurrera). Atal
hauetan Petiri Etxahuniatik kanpoan dagoenez, Petiriren ibilerak kontatzeaz gain,
etxeetan geratutakoei gertatzen zaizkienak ere kontatu behar baititu, bi hari narratibo
desberdin sortuz. Eta bi hari horiek txandakatu egingo dira diskurtsoan.
Adibide batzuk azalduko ditut.
Ikusgarriena, nire ustez, Hegiaphalian gertatutako sutea azaltzen denekoa da:
Hamaseigarren atalean kontatzen zaigu nola Petiri zazpi urte eta erdi kartzelan egon
ondoren etxera bueltatzen den. Baina etxera ez da zuzen helduko. Zerbait gertatzen zaio
bidean. Baserri batean gaua pasatu du eta bertan Hegiaphaliakoen kontra mendekua
hartuko duela adierazten du mozkortuta. Gero berriro atxilotzen dute Hegiaphalian sute
bat egon delako, bi hilabeterako bakarrik, laster frogatzen baita ez delako erruduna izan
eta Petiri bi urtez joango da erromes. Hau guztia azaldu ondoren, berriro ere atzera
jotzen da narrazioan eta Petiriri gertatutako gorabeheren kontaera alde batera utzita,
bueltatzen da Hegiaphalian sutearen egunean zer gertatu zen kontatzera, denboran,
jakina, atzera jotzen. Eta gero, Hegiaphalian gertatutakoaren berri emateko, hari
horrekin jarraituko du hamazazpigarren atalean zehar.
Antzeko erabilera erakusten da, adibidez, Miñikuren hilketara eramaten duten
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gertakariak kontatzen direnean: hau guztia gertatu ondoren, Graxiren eta Mayalenen
elkarrizketa bat agertzen da, non Mayalenek bere senarraren infidelitatearen berri izango
duen. Eta hau jakina, Miñikuren hilketaren aurretik gertatu behar zen, Petirik Xaxi jo
ondoren Otsoats-bordan ezkutatzen den garaian (XIV. atala).
Bestetan, erabilera ez da hain nabarmena. 1809.etik 1814.era bitartean laburpen
handi batez etxean gertatu diren aldaketak azaldu ondoren, berriro bueltatzen da 1809.
urteak markatzen duen puntu horretara, epe horretan Martik soldadu zelarik bizi izan
zituen gorabehera historikoak kontatzeko (JJ, 174-177).
Bi hari narratibori jarraituz, aldi berean gertatzen direnak bata bestearen atzetik
kontatuta, berez, osagaien ordenari dagokion teknika bada ere, begi-bistako efektua du
iraupenaren hautematearen gainean. Diskurtsoa eta narrazioa aurrera doaz, baina
momentu batzuetan ezinezkoa da jakitea, zehazki, zein puntu kronologikotan gauden,
batez ere, denboraren igarotzea zeharkako erreferentzien bidez gauzatzen den
pasarteetan. Eta nobelaren azken ataletan, joera hau areagotu egiten da, Petiriren eta
Etxahunian geratutakoen narrazioak hirutan baizik ez baitute bat egiten, Petiri
Etxahuniara bueltatzen den hiru aldi horietan, hain zuzen. Izan ere, etxekoen bizitza eta
Petirirena paraleloan dauden bi lerro dira.

d) Espazioaren erabilera:
Espazioa, aurreko nobela azaltzerakoan adierazi zen bezala, askotan gertakari
batzuen marko fisikoa baino ez da izaten. Nobela honetan halaxe da gehienetan,
espazioa gertakariak kokatzen direneko izen geografiko batzuetara murriztuta agertzen
denean, Petiriren ibilbidearen berri emateko mugarri batzuk baizik ez balira bezala.
Alde honetatik, nobelan aipamen geografiko ugari agertzen dira, pertsonaia leku jakin
batean kokatzeko asmoz agertu ere.
Erabilera honetan, espazioa eta leku geografiko erreferentziala gauza bat bakarra
dira.
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Nobelaren esanahiari begira, dena dela, beste aipamen interesgarriagoak aurki
daitezkeela uste dut, eta hauetan arituko naiz hurrengo lerroetan: beste kasu hauetan,
espazioa kokapena ez ezik (eta batzuetan kokapen zehatza ere izan gabe),
sinbolizaziorako bidean sartuta ikus daiteke. Lau kasu interesgarri daude nire ustez:
- Baserriak inplikatzen duen erreferentzia- eta sinbolo-mundua.
- Pertsonaien izaerari lotutako eskualdearen aipamena.
- Otsoats-bordarekin batera agertzen den babeslekuaren ideia.
- Gertakari zehatz batzuetan paisaiak hartzen duen protagonismoa.
Hauetan garrantzitsuena, euskal literaturan izan duen erabilera eta nobela
honetan aurkezten dituen balio sinbolikoak kontuan hartuta, baserria da.
Baserriak euskal literaturan eta euskal mundu tradizionalaren iruditerian
funtsezko lekua du, halako moldez non gerra aurreko euskal nobelagintzaren kanona
izan zen Domingo Agirreren nobela nagusiaren argumentua horrelako marko batean
gauzatzen baita. Eta nahi izanez gero, atzera jo dezakegu euskal literaturaren historian
eta balio sinboliko bereko espazioaren erabilera Mogelen Peru Abarka-n ere aurki
daiteke. Izan ere, euskal mundu tradizionalaren sinboloa da baserria, fedea eta
euskaltasuna biltzen baititu.
Baserria eraikina baino zerbait gehiago da honelako ikuspuntu batetik begiratuz
gero, J.M. Barandiaranen hitz ezagun hauek, Mitología vasca deitu zen funtsezko liburu
horretan agertuek, adierazten duten bezala:
«El ETXE es tierra y albergue, templo y cementerio, soporte material,
símbolo y centro común de los miembros vivos y difuntos de una familia.
Es también la comunidad formada por sus actuales moradores y por sus
antepasados.» (Barandiaran 1979, 55-56).
Baserria, euskal etxe tradizionalaren eredua, alde batetik lekua da, baina bertan
bizi diren pertsonek ere osatzen dute.
Yon Etxaideren nobela honetan baserriaren adibide nagusi bi agertzen zaizkigu,
Etxahunia eta Hegiaphalia, ia-ia eredu bi.
Lehenengoak, protagonistaren etxea izanik, gertakari askoren erdigunean dago
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eta zehazki deskribatuta dago testuan (JJ, 16-18). Are gehiago, etxeaz hitz egitean
narratzaileak "NI" baten bidez adierazten du nolakoa zen baserria berak ezagutu
zuenean. Hau da, etxeaz hitz egitean, narratzailearen eta idazlearen arteko aldea
desagertu eta lehenaldia (argumentuaren garaia) eta orainaldia (idazketaren garaia)
elkartuta agertzen dira, denborak suposatzen duen endekatzea adierazteko:
«Nik ezagutu nuenean ijitoen bizileku zen; orain, teilatua galdurik eta
hormak erortzear edo eroriak, sasiz, osinez eta laharrez mukuru dago etxe
barru guztia.» (JJ, 16).
Baserri hau aberastasunari lotuta dago:
«Arto, gari, arbi, olo, artatxiki eta garagarra egiten zuten beronen soro
naro eta gizenetan. Honetaz gainera, abere, abelgorri eta artaldeak bazkan
edukitzeko nahiko zelairen jabe zen. Egurrik ere ez zuten falta [...]:
gaztainadi, pagadi eta harizti. Urte guztiko egurra, urdeentzako ezkurra
eta negualdian danbolinean erretzeko gaztaina bazuten, beraz, oparo.»
(JJ, 104).
Etxea, bestaldetik, familiari eta tradizioari lotuta agertzen da nobelan. Topetiaz
hitz egiten duen momentuetan, adibidez, familia du ardatz (JJ, 113-115). Eta etxearekin
lotuta agertzen da nobela honetan euskal gizarte tradizionalaren ordena mantentzen duen
tradizio garrantzitsuenetakoa (lege bihurtutako ohitura): etxea seme zaharrenari
oinordekotzan ematearena (JJ, 135).
Bestaldetik, Hegiaphalia aurkezten zaigunean (IX. atala), Domingo Agirre eta
honek idatzitako Garoa datoz burura hango giroa ikustean, egoera idealizatu batean
aitonak bilobei ipuin bat kontatzen diela erakustean.
Etxeak, beraz, ordena tradizional baten sinboloa eskaintzen digu nobela honetan.
Etxahunian, ordea, ordena tradizional hura ez da errespetatzen. Aipatua naiz nola
Etxahunian etxearen jabea, familiaren nagusia eta boterea duena hiru pertsona desberdin
direla: etxearen jabea Petiriren ama da, Kattalin; familiaren nagusia, Johañe da teorian;
eta benetako agintea duena, Allande. Hiru nagusi, etxe berberean, bat bakarra behar
zuenean. Gauzak honela, familia barruko ordena naturala aldrebestuta dagoelarik,
bertako pertsonaia batzuek, bertako giroa ezin jasanik, babesa etxetik kanpoan bilatzen
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dute: Graxik Etxahunia utziko du Maulera bizitzera joateko eta Petirik etxean ondo ez
dagoelarik, adiskideengan, Miñikurengan batez ere, bilatuko du etxean aurkitzen ez
duena:
«[...] Petiri, mainadako giroaz nazka-nazka eginda, etxetik kanpora hasi
zen bilatzen, ahal bestean, bihotz lasaitasuna.» (JJ, 61).
Eta etxearen barruan egon behar zen familia oreka apurtuta egoteaz gainera,
etxearen jabegoan ere ordena tradizional hura apurtzen dela ematen du. Patxi Juaristi
Larrinagak Euskaldunak eta ondasunak izeneko saiakeran (Juaristi Larrinaga 2001)24
azaldutakoa kontuan hartzen badugu, ikuspuntu tradizional batetik ikusita, etxeko
jaunak ondasun honekiko erakutsi behar duen harremana ardurarena da. Izan ere, jauna
etxeaz eta etxekoez arduratu behar da, eta hurrengo belaunaldiei etxea ahalik eta
egoerarik hoberenean pasatzea izan beharko litzateke bere helburua. Jabegoa,
bestaldetik, taldearena da, familiarena kasu honetan. Joera honek ordena tradizionala
islatzen badu, Etxahunian ez da ordena tradizional hori errespetatzen. Petirik etxearekin
erakusten duen gutizia jabearena baita, ez arduradunarena. Eta berdin esan liteke
Etxahunian bizi diren beste guztiez: aldez edo moldez, denek (Graxi izan ezik) besteren
batek duen ondasunaz jabetu nahi dute, aberastasuna helburu. Etxea, beraz, familiaren
aberastasuna izatetik norbanakoaren aberastasuna izatera pasatu da pertsonaia horien
jokaeran.
Familiaren egoeran eta etxearekiko harremanetan ere ohiturazko literaturan
agertzen zen konfliktorik gabeko mundu orekatu hura urratzen hasten da Yon
Etxaideren nobela honetan.
Baserriaren ondoan aipatutako beste leku horiek bigarren maila batean gelditzen
24

Liburu honetan Patxi Juaristi Larrinagak Justo Mokoroaren esamolde bilduman
oinarrituta aztertzen du zeintzuk izan diren euskaldunek ondasunekiko zituzten
harremanak. Ikerketaren ondorio gisa hiru ideia hauek plazaratzen ditu:
«-Ondasunak elkartekoak dira; etxeko eta herrikoak dira.
»-Propietate pribatuaren agerpena ahula da.
»-Ondasunekiko harremanetan ardura nagusitzen da.» (Juaristi Larrinaga
2001, 103; letra etzana egilearena da).
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dira, zenbaitetan balio sinbolikoz hornituta agertzen badira ere.
Bitan agertzen dira lotuta eskualdea eta pertsonaien izaera, pertsonaiez hitz
egitean ikusi den bezala: Petiriren eta Allanderen izaerak, neurri batean behintzat,
berdintsu azalduta agertzen dira "Barkoxtar zorrogorri" esaerak iradokitzen duenaren
arabera. Mendekati eta herratsu izatea eskualdeari zor baitiote pertsonaia hauek, izaerak
eta jatorriak bat egiten baitute pertsonaia hauen jokaeran. Eta honek, jakina, mugatzen
du pertsonaien erantzukizuna egiten dutenaren aurrean. Alde honetatik, esan daiteke
Yon Etxaideren literaturan pertsonaien nongotasuna garrantzitsua dela, pertsonaien
jokaera ere horren menpe egoten delako. Izan ere, jatorriak markatzen ditu pertsonaiak
eta hauek ezin diote horri itzul egin.
Otsoats-bordak, bestaldetik, erdibidean dagoen espazioa dirudi. Alde batetik,
etxeari dagokiola esan daiteke, etxearen luzapen bat izango balitz bezala. Otsoatsbordaren jabea Allande da, ordea. Bestetik, naturalezaren erdian dagoelarik, paisaia
naturalaren mugetan dagoela esan liteke. Edonola ere, Otsoats-borda, Petiriri
dagokionez, esparru barneratutzat har daiteke. Nobela honetan pertsonaiak bizi dituen
momentu zoriontsu bakarrak, nobelaren lehenengo atalean Petiriren bizitza ia koadro
bukoliko bat balitz bezala aurkezten denean, toki horri lotuta daude. Baina, borda hau
babeslekua ere izango da baserrian bizi den egoeraren aurrean. Izan ere, Xaxi jipoitu
ondoren, Petiri bordara joango da bere burua babesteko, jipoi horrengatik etor litezkeen
ondorioetatik ihes eginez. Txanponak, baina, bi alde ditu. Pertsonaia baserritik bordara
babes bila doalarik, Etxahuniatik urruntzean, bide errazagoa utziko die Xaxiri eta
Xalbadorri beren harremanekin jarraitzeko:
«[...] Petiriren mendiko egonaldiaz baliaturik, bi maitariak gero eta
nabarmenagotzen hasi ziren beren amodiozko ohituretan.» (JJ, 212).
Babes bila doa bordara, baina ez du babesik aurkituko, tragedian sakonago
amiltzeko bide bat baizik.
Laugarren espazioa mendiek sortzen duten paisaia da. Eta paisaia horrek ere
protagonismoa hartzen du gertakari jakin batzuetan.
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Nire ustez, bitan agertzen da gertakarien eta paisaiaren arteko sintonia nabarmen
hau.
Lehenengoz, Petirik Xalbador hil nahi duenean paisaiaren izaerak gertaera
tragiko baten aurrean gaudela irudikatu nahi duela ematen du: harkaitzek eta sastrakek,
bidezidorrek, gauaren presentziak berak arriskuaren eta heriotzaren aurkezpena egiten
duten elementuak dirudite Miñikuren heriotzara eramango duten gertakari horietan (JJ,
227-233).
Honekin batera, nobelaren azken kapituluetan ere, Maider mendian galduta
dagoelarik, antzeko aztarnak uzten ditu Maiderren bila doazenek igaro behar duten
paisaiak. Kasu honetan mendiek osatzen duten paisaia horri osagai berri bat gaineratzen
zaio, eguraldia:
«Eguraldiak, orduraino hotz idor eta gordinari amore emanik, epel antxa
hartu zuen eta luzaro gabe elur-malutak euren soinetan emeki kokatzen
hasiak ziren. Zeruak berunaren kolore hartu zuen [...]» (JJ, 341).
Eta eguraldia pixka bat leuntzen duenean, Maider aurkitzea lortzen dute. Ez
zaigu zehatz adierazten paisaia elurtu batean dagoen ala ez, atalaren izenburuak ("Elurra
bezain zuri" -JJ, 345-), dena dela, horrelako irudia uzten du irakurlearengan. Edonola
era neskatoa hotzagatik hilzorian dago:
«Haur gaixoak, esku-aurpegiak hotzez hanpatuak eta ubelduak zituen eta
behatzak erdi alderaino hormatuak; haren begi itxietan berriz, ez zen
bizirik nabari.» (JJ, 350).
Paisaia eta naturaleza erasokorra bi eszenetan agertzen zaigu. Bigarren honetan,
elurraren presentzia ere iradokitzen da. Eta elurrarekin batera, zuritasuna eta honek
inplikatzen duen sinbolismo bikoitza: heriotza25 eta errugabeari dagokion araztasuna.
25

Zuri kolorearen izaera bikoitza Chevalier eta Gheerbrant-en Diccionario de los
símbolos-en ikus daiteke (Chevalier, Gheerbrant 1999, 189-193). Besteak beste, hitz
hauek agertzen dira hiztegi honetan:
«En todo pensamiento simbólico, la muerte precede a la vida, ya que todo
nacimiento es un renacimiento. Por eso el blanco es el color de la muerte
y del duelo.» (Chevalier, Gheerbrant 1999, 190).
Eta La diosa blanca-ren hasieran agertzen den poeman irudi hau eskaini zigun
Robert Gravesek:
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Lau kasu hauetan izan ezik, lekua gertakariak gauzatzeko euskarria da, askotan
izen berezi bati lotua.
Noizean behin, lekuak aipatuak baino ez dira izaten, hau da, ez dira gertakari
batzuen markoa, baizik-eta arrazoi batengatik edo besterengatik egiten den zeharkako
aipamena. Hiria, adibidez, baserriari kontrajarrita agertzen da nobela honetan. Baserrian
bizitza aldaketa handirik gabe gertatzen da, "berrikuntzarik" gabe. Berrikuntzak, ordea,
"hiri handietan" ematen dira (JJ, 317). Hiri handiak, dena dela, aipatu baino ez dira
egiten nobela honetan, ez baitira argumentuaren osagai moduan agertzen.

2. Historia, Etxahunen biografia eta nobelaren argumentua.
Joanak joan nobela historikoa den aldetik, historiari ere tartetxo bat utzi behar
zaio argumentuan, tesi honen lehen atalean esandakoaren arabera, nobelan kontatzen
diren gertakarien markoan garai eta toki historikoki identifikagarriak aurkitzen diren
neurrian nobela bat historikotzat hartzen baita, erarik ahulenean bada ere.
Garaia, XIX. mendearen hasiera, eta lekua, Zuberoa, Barkoxe zehazki, dira
nobela honi marko historikoa osatzeko derrigorrezko lehen osagai hura.
Marko zehatz horrez gainera, historiako gertakari batzuen aipamenek ere,
batzuetan zeharka eta gehienetan argumentuan kontatzen denarekin erlazio zuzena izan
gabe, bere lekutxoa izango dute nobela honetan.
Aipamen historiko garrantzitsuenek, inolako dudarik gabe hala identifikatuta
ematen baitira, zerikusi zuzena dute pertsonaia batzuk soldadu joatearekin. Petirik 180607 urte-epean hamalau hilabete soldadutzan pasatzen dituenean, orrialde pare batean (JJ,
110-111) kontatzen zaigu nolakoak izan ziren Napoleonen ibilerak Europan zehar,
Prusia eta Polonia menperatu nahirik. Eta hau guzti hau Petirik garai hartako
kanpainetan parterik hartu ez zuela esateko asmoarekin agertzen da adierazita gehienbat:

«[...] aquella cuya frente ancha y alta era blanca como la del leproso [...]»
(Graves 1984, 8).

419

«Erreximendu gehienetan gudariak ez ziren etxeratzen gudaldi bat edo bi
egin gabe eta Petirirekin batean Bordeleko erreximenduan sartu zirenak
guduzelairik ezagutu gabe etxeratu ahal izan ziren.» (JJ, 110).
Napoleonen

gorabeherak

kontatzeko,

idazlearekin

identifika

daitekeen

narratzaileak beste maila batean sartzen delako kontzientzia osoa duela ematen du,
argumentuaren gorabeherak gainditu eta honekin lotura zuzenik ez duen beste maila
batean, hain zuzen. Izan ere, narratzaileak hauxe dio:
«Historiak dioenez, Frantziako buruzagiak bazituen urteotan [...]» (JJ,
110).
Narratzaileak, beraz, historiak dioena kontatzen du bere hitzen bidez,
errealitateari, egiari dagokion aldea, beraz. Pertsonaien gorabeherak, bien bitartean,
fikzioaren mailan daude.
Marti soldadu doanean ere, berriro historiako gertakarien aipamenarekin egiten
dugu topo (JJ, 174-176). Kasu honetan, Martik 1809.etik 1814.era bitartean eman zuen
bere soldadu-aroa eta, Petirik ez bezala, parte hartu behar izan zuen garai haietan
Napoleonek burutzen zituen kanpaina batzuetan: Marti Espainiako gerran arituko da
Napoleonen gudalosteetan eta zauritu ere bitan zaurituko dute gudaldi horietan; honen
ondoren Leipzig-era eraman zuten:
«[...] Napoleon garaitua izan zèn gudaldi sonatu honetan, 1813ko urrian
[...], behin bat gehiago Marti zaurtua izan zen, oraingoz beso batean.»
(JJ, 176).
1814.ean Napoleonek agintea utzi beharko du eta Luis XVIII erretaulkian
eseriko da. Hau kontatu ondoren, hauxe azaltzen da, gertakari hauek pertsonaiarengan
duten eraginaz:
«Marti, handik hilabete eta erdira lizentziaturik eta bere zauriaz zeharo
sendaturik etxeratu ahal izan zen bizimodu berri bati hasiera emateko.»
(JJ, 176).
Hauexek dira historiaz egiten diren erreferentzia zuzenak. Eta Martiren kasuan
behintzat, pertsonaia Europako historia markatu zuten gertakari garrantzitsu batzuetan
murgilduta egon arren, idazleak gainetik baino ez ditu kontatzen. Historiak soldadu
joatearekin eta gerrarekin zerikusi zuzena du nobela honetan, baina pertsonaientzat
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bizpahiru orrialde baino gehiago merezi ez duen parentesi moduko bat besterik ez da
izango, kontatu nahi dena pertsonaien bizitza pribatua baita, ez hauek gertakari publiko
batzuetan izan zuten partea.
Beste aipamenen bat agertzen da garaiko giro historikoari buruz, kasu honetan
orokorra eta data zehatzik eman gabe. Nobelaren azken aldean agertzen da hurrengo
aipamena. Petiri eliza-agintarien aurka zegoela azaltzeko kontatzen diren anekdoten
artean agertzen dira Petirik apez baten kontra egindako bertsoak, apezak herrian
pastorala egitea debekatu nahi zuelako. Bertsoak "Barkoxeko eliza" du izena. Honen
ondoren ematen diren azalpenen artean hauxe agertzen da Etxaideren nobelan:
«[...] aldi hartako integrismoak, jansenismoaz igarri gabe kutsaturik,
zenbait libertimendu txarkeriarik gabetan lasaikeria, paganismoa eta
bekatua ikusten baitzuen [...]» (JJ, 364).
Integrismoarekin batera jansenismoa aipatzen da era orokor batean aipatu ere,
zeren gertakari hau Etxaideren nobelan kontatu arren, Haritxelharrek Etxahunen bertso
hauek aztertzean ematen duen informazioaren arabera (Haritschelhar 1970, 472-495),
1859.ean kokatu behar dira, hau da, nobelan kontatzen diren gertakarien ondoren. Izan
ere, honelako anekdotak agertzean Yon Etxaidek Petiriren ibilerak era orokor batera
azaltzeko asmoa baino ez zuen, beren balio eredugarriak erakusteko, pertsonaiaren
jokaeraren adibidea eskainiz.
Eta azken honek esku ematen du atal honetan komentatu nahi dudan bigarren
puntuari heltzeko.
Nobelan gertakari historiko batzuk (gainetik eta labur) eta nobelako pertsonaia
batzuen gorabehera pribatuak kontatzen dira, nobela honek, nobela historikoari
dagokion moduan, bietatik, historiatik eta nobelatik, zerbait izan dezan. Nobelako
pertsonaiak berak ere historian du bere oinarria, idazleak Petiri deitzen duen pertsonaia
hau eraikitzeko Pierre Topet-Etxahunen bizitza izan baitzuen abiapuntu. Testua, hala
ere, ez da biografia, ez eta biografia nobelatua ere, pertsonaiarengan eta honen inguruan
fikziozko osagaiak txertatu baititu idazleak. Pertsonaia eraikitzean ere, honen baitan
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egiazko eta fikziozko osagaiak batu dira. Idazleak halaxe azaltzen du nobelaren
amaieran eskaintzen duen azalpenean:
«[...] eleberri kontakizunak, zenbait egiazko gertaeratan oinarrituak egon
arren, asmamenari ateak irekitzen baitizkio, nobelaren helburuari
jarraiki.» (JJ, 385).
Eta fikziozko osagaia (asmamena Etxaideren hitzetan) dela-eta, nobela baten
aurrean gaude. Izan ere, hitz horien ildotik, nobelak bere barruan hartzen duena
fikziozkoa da, K. Hamburger-en ideia dagoeneko aipatu hartan esaten zena gogoratuz.
Etxaidek halaxe azaltzen du:
«[...] eleberria ez baita, inondik ere, historia eta bertako esanak ez dira
egiatzat hartzekoak, nahiz eta ari diren pertsonaiak historikoak izan.» (JJ,
386).
Nobelako pertsonaiak fikziozko izakariak direla adierazteko asmoarekin,
errealitatetik hartu dituen pertsonaien izenak ere bere erara moldatu ditu Etxaidek. Izan
ere, euskal esaeran esaten den bezala, izenak izana dakar eta izena moldatuta (edota
aldatuta), pertsonaiaren izaera aldatzen da fikziozkoaren esparrura eramaten: Pierre
Topet-Etxahun benetakoa, beraz, fikziozko Petiri izango da; Engrâce edo Graxi, Xaxi;
Jean Hegobürü, Xalbador (JJ, 381-382); eta halaxe, pertsonaia guztiekin.
Haritxabaletari buruz nobelaren bigarren atalean kontatzen direnak26 Etxaideren
ustez irudimenezko kontakizunak dira, neurri batean behintzat:
«Baina istorio horiek zinez al dira historia? Parte handi bat, oinarrizkoa,
izan daiteke, baina beste parte handi bat ezetz esango nuke. Herriak
gerora leporatu dizkion kontakizunak dirateke [...]» (JJ, 383).
Zenbaitetan errealitatean oinarriren bat izan badu ere, Maiderren kasuan ez da
horrela gertatzen. Pertsonaia hau guztiz asmatua da, nobelak adierazi nahi duen
helburuaren neurrian sortutako izaki bat:
«[...] asmaketarik printzipalena, Maiderren sorraraztea da, hau hutsetik
ateratako pertsonaia baita, nire eleberriaren helburu betegarri.» (JJ, 386;
26

Constatin-en eta P. Lhanderen zenbait idatzietan agertzen denaren arabera daude
kontatuta pertsonaia honi buruzko anekdotak.
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6. oharra).
Etxahun bertsolariaren bizitzan oinarritu da Petiri pertsonaia sortzeko. Baina
haren biografian baino, ahoz-aho zabaldu den haren leiendan oinarritu da gehiago.
Gertakariak, herri tradizioan gorde diren moduan nahiago baititu Etxaidek nobela
egiteko, bertsolariaren biografiaren arabera kontatu baino:
«Gure partetik gainera dezagun nahiago izan dugula elezaharrean
oinarritu historian baino.» (JJ, 389).
Eta elezaharrak dio Etxahunek bere emaztearen maitalea hil nahi izatean bere
lagunik hoberena hil zuela, gertakariak, berez, hala gertatu ez baziren ere. Laguna
zauritu zen, bai, baina legez Etxahun aske geratu zen, ezin izan baitzioten hilketa saio
hura leporatu (JJ, 388-389).
Etxaidek Etxahunen bizitzaren gorabeherak hartu zituen eta nahi izan zuen
moduan moldatu, nobelaren argumentuan kontatzen dena Hamasei seme Euskalerriko-n
esaten denarekin konparatuz gero erraz ikus daitekeenez: Etxahun bertsolaria 1786-1862
urteen artean bizi izan zen arren, nobelan kontatzen direnak 1804.etik 1837.era bitartean
kokatuta daude, eta epe honen barruan, narrazioaren logikari jarraituz, Etxahunen
bizitzatik hartutako osagaiak sartzen dira, biografiaren arabera epe horretakoak diren ala
ez kontuan hartu gabe, idazleak azaltzen dituen motibazioak egiazkoak, biografiakoak
alegia, diren ala ez kezkatu gabe.
Momentu askotan ikus daiteke jokaera hau. Orain arte esandakoaz gain beste
kasu batzuk aipatzearren: laguna zauritu zuteneko urtea, adibidez, 1827.a izan zen (HSE
75; JJ, 388); nobelan, ordea, 1814. urte inguruan kokatuta daude gertakari hauek;
kartzelan arrazoi desberdinengatik egon zen Etxahun (adibidez, eztabaida batean Benito
Goihenetxe izeneko bat zauritu zuen aizkorakada batez, -HSE 72-; iruzurra egiteagatik
ere denboraldi bat pasatu behar izan zuen itzalpean -HSE 79 eta h.-); Etxaideren
nobelan, emaztearen amorantea hiltzen saiatzeagatik pasako ditu urte horiek kartzelan.
Hortaz, esan daiteke benetako bertsolariaren bizitzaren gorabeheren artean
hautatu eta horiekin fikziozko pertsonaia bat eraiki zuela Etxaidek.
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Nobelaren lehen argitarapena egin zuenean, 1955.ean, jakina, ezin izan zuen
erabili Haritxelharrek Etxahunez idatzitako biografia. Haritxelharren lana ezagutu
ondoren, Hamasei seme Euskalerriko liburuaren bigarren argitarapena Etxahuni
eskainitako atala (HSE 67-111) moldatzeko erabili zuen. Nobelaren argitarapen berriak
egiteko, ordea, ez zuen ia erabili informazio berri hura.
Haritxelharren biografian agertutakoaren ondorioz, aldaketa bakarra gauzatu
zuen nobelaren argumentuan: Mayiren eta Petiriren arteko harremanetatik haur bat
sortuko da:
«Lehendabiziko edizioan ez zen fruiturik sortu "Piarres"en eta
"Gaxuxa"ren amodio garbitik, Etxahunen izena zikintzeko beldurrez
frogarik ez zegoen bekatu batez. Bigarren eta hirugarren edizioetan
-Haritxelarrek frogatu baitu- amodioa fruitua dakar.» (JJ, 385).
Bestaldetik, hitz hauek iradokitzen dutenez, Yon Etxaidek behin eta berriro
nobela eta fikzioa parekatzen zituela esanda ere, batzuetan parekatze hura ez zegoen
hain argi idazlearen pentsamenduan, zeren arazo moral baten aurrean dagoelarik,
nobelako pertsonaia benetako Etxahun izango balitz bezala jokatzen baitu idazleak.
Beste gertakari zehatzetan ez zuen horrelako kezkarik aurkezten.
Beste pertsonaiei dagozkien gorabeherak asmatuak dira gehienetan, nobela
lehenengo aldiz idaztean ez baitzuen pertsonaia horien berri, eta gero informazio
gehiago izan arren, bere hartan utzi zuen argumentua. Halaxe gertatzen da Martirekin
eta

Allanderekin.

Hauei

dagozkien

gertakariak

asmatuak

dira,

errealitatean

gertatutakoarekin paralelismo xume bat badute ere.
Beraz, lehenengo argitarapena egitean Etxahunen bizitzari buruz informazio
gutxi zuen, datu orokorrak, herri tradizioa edota Etxahunek berak bere bertsoetan
zioena. Hurrengoak plazaratu zituenean, Haritxelharrek egindako lanaren berri bazuen,
Hamasei seme Euskalerriko berrargitaratzean ikus daitekeen bezala, liburu honetan
behin eta berriro aipatzen baitira Haritxelharrek emandako datuak. Datu berri hauek,
ordea, aipatutako salbuespenarekin, ez zituen erabili nobelaren argitarapen berrietan.
Beraz, pertsonaia eraikitzea bera nobela historikoan gertatzen denaren
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adibidetzat har dezakegu, egiazkoaren eta fikziozkoaren nahasketa horrekin (edota,
beste hitzetan esateko, egiazkoa fikziozko bihurtu arte aldatze horrekin).
Gauzak honela, Joanak joan ez da biografia, ezta biografia nobelatua ere, lehen
esan den moduan.
Nolabait definitzekotan, "fikziozko biografia nobelatua" izena egokiagoa izango
litzateke.
Baina honelako izena asmatzea, ziur aski, soberan dago, zeren hauxe baita
pertsonaia baten bizitza kontatu nahi duen edozein nobelatan egiten dena.
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C. DISKURTSOAREN OSAKETA.

Usoa

Alostorreko

aztertzean

esandakoa

behar

baino

gehiago

ez

errepikatzeagatik, Joanak joan-en irakurketa egiteko, bi ataltxotan banatuko dut
diskurtsoaren osaketari dagokion hau. Narratzailearen alorra eta diskurtsoaren ahotsaniztasunari dagokiona batera azalduko ditut, biak oso estu erlazionatuta baitaude.
Honez gainera, hizkuntzaz arituko naiz, argumentuak mugatzen duen markoan zer
nolako hizkuntz erabilera egiten den ikusteko.

1. Narratzailea eta diskurtsoa.
Narratzaileari dagokionez, funtsean nobela honetan agertzen den erabilera eta
Usoa Alostorreko-n agertu zitzaiguna beretsua da. Eta aurreneko nobela hura aztertzean
bezala hemen ere azalpena egiteko hiru osagai baizik ez ditut kontuan hartuko: idazlea,
narratzailea eta narratarioa.
Narratzailea, han bezala, orojakilea da. Bestaldetik, kontatzen duen istorioan
pertsonaiaren funtzioa betetzen ez duen aldetik, narrazio heterodiegetiko baten aurrean
gaude hemen ere. Bere buruaren aipamena gramatika pertsona baten bidez egin behar
duenean, halako narratzaileak "GU" baten bidez islatu ohi du bere presentzia. Nobelaren
hasieran agertzen den adibidea da hurrengo hau:
«Hemen ematen ditugun berriak hemeretzigarren mende hasierakoak
badira ere [...]» (JJ, 16).
Nobela honetan ere, "GU" hura agertzen den guztietan ez da narratzailearen
erreferentzia egiten. Batzuetan narratzailea eta narratarioa biak bilduta daudela ematen
du horrelako pertsona baten erabileran:
«[...] gogoan eduki dezagun gure kontrabandista urtetan aurreratu
samartua egon arren, dena zain eta giharra zenez, sasoi ederrean zegoela
oraindik [...]» (JJ, 68).
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Gramatika pertsona honen erabilerarekin, batzuetan, "euskaldunok" ere adierazi
nahi du Etxaidek:
«[...] aldi hartako gure arbasoek egin ohi zituztèn beste jolas ozpintsu
batzuen berri ematea [...]» (JJ, 255).
Eta aurreko nobelaren antzeko erabileraren adibideekin bukatzeko, hemen ere
batzuetan "GU" horrek "gizakiok" adierazi nahi du:
«Gizakumeok geronekin daramagun aberekoitasunak txarrera eragiten
gaitu [...]» (JJ, 287).
Orain arte esandakoan ez dago inolako aldaketarik aurreko nobelatik hona.
Dena dela, nobela honetan badaude lehenengo nobela hartan agertzen ez ziren bi
erabilera aipagarri:
- Kasuren batean, nobelaren testu nagusian (eta ez orrialde barreneko oharretan)
"NI" bat ere agertzen da narratzailearen hitzetan. Usoa Alostorreko-n behin ere ez zen
honelako erabilera gertatzen, nobela horretan "NI" agertu zen kasu urriak oharretan
ikusten baitziren.
- Narratzailearen hitzetan batzuetan aditz alokutibo batzuk agertzen dira, aditz
horietan narratarioaren presentzia erakutsiz.
Lehenengo erabilera berezia dela-eta, esan behar da oso gutxitan agertzen dela
"NI" hori testuan. Hona nobelan agertzen diren adibide gehienak:27
- Lehenengoa agertzen da Etxahunia deskribatzen zaigunean. Kasu honetan,
narratzaileak "NI" bat erabiltzen du, berak nola ikusi zuen baserri zaharra kontatzeko.
Aipamen honetan agertzen den "orain" hori, jakina, idazlearen garaiari dagokio. Hemen,
lehenengo pertsona honen bidez, idazleak berak hitz egiten duela ematen du. Nire ustez,
ez da honelako literatura historikoan agertu ohi den literatur topikoa:
«Nik ezagutu nuenean ijitoen bizileku zen; orain, teilatua galdurik eta
hormak erortzear edo eroriak, sasiz, osinez eta laharrez mukuru dago
barru guztia.» (JJ, 16).
27

Guztiak direla esango nuke; baina beti gera daiteke oharkabean pasatu zaidan baten

bat.
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- Bigarren adibidea, kontrabandoa dela-eta Allanderen eta Haritxabaletaren
ibilerak kontatzen direnekoa da:
«Zorionez, mugazainok Larrañekoak ziren eta ez zuten ezagutu Allande
Topet. Santa-Grazikoak izan balira, ez dut uste haien susmoetatik hain
erraz libratuko zenik.» (JJ, 84).
Lehenaldiko baldintza irrealaren azpian espekulazio bat egiten da hemen,
balizko aukera bat adierazteko. Narratzaile orojakile batek, ordea, ezin du inolako
dudarik eduki kontatzen duen gaiaren gainean, batzuetan hala irudikatu nahi badu ere.
Beraz, aukera honen aurrean dudak izan ditzakeen bakarra idazlea bera dateke, eta
kontatzen duenaren fikzioaren eta errealitatearen arteko mugak neutralizatu egiten
dituela dirudi. Kontatzen duena fikzioa da, jakina, baina fikziozko mundu horren
barruan espekulazioa egiazkoa izango balitz bezala aurkezten zaio irakurleari.
- Hurrengoan, esamoldeak behartutako erabilera dela iruditzen zait, beraz,
narrazioaren ikuspuntutik ez hain esanguratsua. Edonola ere, aurrekoan bezala,
narratzaile orojakile batek ezin eduki litzakeen dudak adierazten ditu esamolde horrek:
«[...] Ahuzkin, Nabolegin eta Arthanolatzen ere egon zen [Petiri]
nolanahiko kabalak zainduz eta nik ahal dakit zenbat toki gehiagotan
[...]» (JJ, 331).
- Azken kasu honetan, "NI" horrek diskurtsoaren idazketaz aritzen da (ez
istorioaren kontaketaz, "GU" erabiltzean batzuetan egiten zen bezala). Eta idatzi,
idazleak egiten du:
«[...] ez zuen kemenik eta ez borondaterik galbide liluragarriari
-"atsegingarria" esatera nindoan baina damutu egin naiz [...]» (JJ, 355356).
Ondorio moduan, iruditzen zait aurreko nobelan esandakoa indartu baino ez dela
egiten erabilera hauekin. Narratzailea orojakilea da eta bere burua aipatu behar duenean
"GU" erabiltzen du. "NI" erabiltzen bada, idazlea bera agertzen zaigu hor.
Edonola ere, badirudi idazleak bere kontamoldean sortzen ziren mugen aurrean
lehenengo pertsonan hitz egiten zuen narratzailearen beharra ikusten zuela. Narrazio
heterodigetikoa egiten zuen baina, eta horrelako narratzaile bat garatu gabe gelditzen da

428

Etxaideren literaturan.
Bestaldetik, nobela honetan narratarioaren erreferentzia egiten duten aditz
alokutiboen erabilera berezia agertzen da. Aditz alokutibo hauek ipar-ekialdeko
euskaran hain maiz agertu ohi diren kasuetakoak dira. Hona adibide batzuk, guztiak,
jakina, narratzailearen hitzetan agertuak:
«Etxean, mindura eztigarri, arrebatxo bat zizun soilki [...]» (JJ, 98).
«Ezin asmatu zizun erantzunik eta epe labur batez mutu gelditu zen.» (JJ,
116).
«Horrelakorik ez dizu egiten bere zentzuan dagoen inork.» (JJ, 124).
Euskaltzaindiaren gramatikan (Euskaltzaindia 1987, 387 eta h.) ematen diren
azalpenen arabera, forma hauen esanahia hauxe izango litzateke:
zizun = zuen + zurekin mintzo
ezin asmatu zizun = ezin asmatu zuen + zurekin mintzo
ez dizu egiten = ez du egiten + zurekin mintzo
Erabilera hau gutxitan agertzen da, eta nire ustez era aleatorioan agertu ere. Hau
da, ez dut arrazoirik ikusten hor agertzeko eta ez beste toki batzuetan, eta alderantziz
ere: erabili ezean, testuan ez litzateke aldaketa nabarmenik egongo. Hortaz, iruditzen
zait estilo kontua dela alokutiboen erabilera hau, testuari ipar-ekialdeko euskararen
kutsua emateko asmoz agertua. Alokutibo hauetan agertzen den narratarioaren
presentziak ez du nire ustez beste funtziorik.
Eta narratarioa aurkezteko beste era bat testuan "irakurle" hitza erabiltzean ikus
daiteke, "gure irakurleak" bezalako esamoldeetan (adibidez, JJ, 259).
Narratzailearen erabileran nobela honetan egiten dena eta Usoa Alostorreko-n
agertzen zena antzekoak diren bezala, diskurtsoaren testu aniztasunaz aipa daitezkeen
ezaugarriak ere berdintsuak dira. Joanak joan askoz nobela luzeago izanik (Usoa
Alostorreko halako lau), aurreko nobelan ia zirriborro batean bezala agertzen ziren
ezaugarrietako batzuk hemen era nabarmen eta ikusgarri batez aurkezten dira.
Aurreko nobela hartan bezala, narratzaileak istorio bat kontatzen du, lehenaldian
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gehienetan, nobelaren atal narratiboen ardura bere gain hartzen baitu.
Istorioa kontatzeaz gain, pertsonaiei txanda ematen die irakurleak hauen ahotsen
berri izan dezan. Izan ere, elkarrizketa nobelaren diskurtsoaren parte handi bat hartzen
du eta ikusi dugun bezala oso ondo baloratua agertzen da elkarrizketazko atal hau
Garrigaren hitzetan.
Honelako elkarrizketek, bestaldetik, funtzio desberdinak izan ditzakete.
Batetik, elkarrizketak berak argumentuaren osagaiak dira, bertan pertsonaien
arteko harremanak agertzen direlarik. Adibide bat ematearren, Petiri eta Xaxiren arteko
konfliktoak gainezka egiten duenean, konflikto honen lehertzea elkarrizketan gauzaturik
dago (JJ, 199 eta h.). Bestaldetik, pertsonaien arteko elkarrizketak narrazioan kontatu ez
den istorioaren pasarteren baten berri emateko erabiltzen dira. VIII. atalean, esate
baterako, Johañe eta Kattalin agertzen zaizkigu hizketan eta beraien hitzen bidez
irakurleak oinordekotzaren kontua nola konpondu duten jakin ahalko du, eta konponketa
honen ondorioz zer nolako haserrealdia izan duen Johañek Allanderekin (JJ, 133 eta h.).
Honen antzeko erabilera agertzen da Graxik Mayaleni etxeko giroaren berri ematen
dionean (JJ, 168). Honelako elkarrizketek pertsonaiek elkarri informazioaz emateaz
gain, irakurleek narratzailearen hitzetan agertu ez diren zenbait gertakariren berri izan
dezan erabiltzen dira.
Elkarrizketetan batzuetan nobelan azaldu nahi diren arazo moralak agertzen dira.
Kasu honetan elkarrizketaren bidez idazlearen ahotsaren bikoizketa bat gertatzen dela
esan liteke, pertsonaien bidez idazlea bera mintzo dela baitirudi, arazoaren
konplexutasuna azaltzeko. Halaxe agertzen zaigu IX. atalean, Hegiaphaliako biztanleak
aurkezten zaizkigunean: aiton-amonen elkarrizketan (JJ, 163 eta h.) Mitxelenak aipatzen
zuen prediku itxurako hitz haiek agertzen ziren, non maitasunaz eta ezkontzaz aritzen
diren. Dagoeneko aipatu dudan beste kasu batean ere halaxe gertatzen dela ematen du,
idazlearen presentzia agian hain nabarmena ez bada ere: Haritxabaletak eta Xaxik hitz
egiten dutenean (JJ, 214 eta h.), nobelan planteatzen diren arazo batzuen nondik-
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norakoak ere agertzen dira.
Beste batzuetan, elkarrizketa momentu horretara arte gertatutakoaren laburpena
egiteko erabiltzen da. Hori egiten du Petirik Maiderrekin topatzen denean nobelaren
amaiera aldera. Bere hitzetan nobelaren argumentu guztia laburtuta agertzen da (JJ, 327328). Eta, pertsonaiarekin batera, irakurleak ere gertatutako guztia gogora dezake
horrela.
Elkarrizketak, amaitzeko, pertsonaia batzuek beste pertsonaia batzuen gainean
eragina izateko erabiltzen dituzten tresnak dira. Adibidez, Xaxiren eta Xalbadorren
harremanen berria zabaltzen denean, Martik Graxi erabiltzen du, Petirik berria jakin
dezan (JJ, 193 eta h.). Eta antzera gertatzen da Petirik, Otsoats-bordan dagoenean,
harreman horiekin jarraitzen dutela jakin dezan, kasu honetan, Miñiku erabiliz (JJ, 227
eta h.). Kasu hauetan, elkarrizketa Martiren konspirazioaren bidea da.
Orain arte aipatu ditudan elkarrizketa hauek guztiak estilo zuzenean emandako
elkarrizketen kasuak dira. Hau da, narratzailearen ahotsa isildu eta pertsonaiak, nor bere
hitzekin, mintzo dira hemen.
Kasuren batean, oso gutxitan hala ere, zehar estiloan emandako elkarrizketekin
egin dezakegu topo nobela honetan. Graxik, nahi gabe Martiren konspirazioaren tresna
bihurtuta, Martik kontatutakoa Petiriri esan nahi dionean, bi hauen (Graxiren eta
Petiriren, alegia) arteko elkarrizketa era laburtu batez ematen da zehar estiloan (JJ, 197).
Jakina, hemen interesgarriena ez dira hitzak (irakurleak badaki kontatzen denaren
guztiaren berri), baizik-eta Petiriren erreakzioa eta horri ematen zaio garrantzirik
handiena pasarte honetan.
Miñikuren hilketaren ondoren, pertsonaiek jendarmeen aurrean egin behar
dituzten deklarazioak ere zehar estiloan emanda daude (JJ, 237-238). Bi arrazoi ikusten
ditut kasu zehatz honetan pertsonaien hitzak zehar estiloan agertzeko: testua ez luzatzea
(irakurleak aldez aurretik dakizkien gauza ezagunak errepikatzea izango baitzen) eta
elkarrizketa bera gauzatzen den hizkuntzaren gaineko zalantza. Izan ere, pentsa liteke
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deklarazio hauek frantsesez egin behar zirela eta, ziur aski, jendarmeekin egindako
deklarazio hauek euskaraz jarriz gero, testuak faltsu itxura hartuko zuela pentsatu ahal
izan zuen Etxaidek.28
Eta elkarrizketen alor honetan gaudelarik, ez da ahaztu behar, narratzailearen
hitzetan pertsonaien pentsamenduak ere islatuta aurki ditzakegula, askotan galdera
erretorikoak erabiliz. Kasu honetan, pertsonaiaren pentsamenduak agertzen badira ere,
hitzak narratzaile orojakilearen ahotsari dagozkio (adibidez, JJ, 122), dudak aurkezten
dituen subjektua eta hitzak erabiltzen dituen subjektua desberdinak direlarik.
Nobela batean agertu ohi den hirugarren testu mota deskribapena da. Etxahunia,
esate baterako, zehazki deskribatuta agertzen da (JJ, 17-18). Edonola ere, baserri honen
deskribapenak generikoa dirudi, hau da, Etxahunia deskribatzerakoan, Zuberoako
baserri tipiko bat deskribatzen zaigula ematen du, deskribapenaren hasierako hitz hauek
iradokitzen duten moduan:
«Zuberoako basetxeok ez dute, guretzat, Euskal Herriko beste
alderdikoen bizitasun eta apaingarririk eta nolabait ere, teilatu gorri ordez
estali beltzok ikustean, gure arimak tristuraz eta goibeltasunez janzten
dira.» (JJ, 17).
Nobela, bestaldetik, digresioz eta argumentuaren nondik-norakoarekin zeharka
baizik erlazionatuta ez dauden bestelako atalez ere osaturik dago. Hauek narratzailearen
hitzetan sarturik ikusten direlarik, honen eta idazlearen arteko aldea askotan
neutralizatzen dela esan daiteke.
Besteak beste, honelakoak agertzen dira:
a) Petiriren zenbait ibilera, argumentuarekin zerikusi zuzenik ez dutenak.
Honelako adibideak, batez ere, nobelaren amaieran ikus ditzakegu, esate
baterako, Petirik agintarien aurka zuen jarrera azaltzeko erabiltzen diren pasarteetan
agertzen zaigun bezala. Aipatu denez, honelako kontaerek Petiriren nortasuna azaltzeko
28

Gogora daiteke nola egin zion aurre Etxaidek honelako arazo bati Pedro Mari
izeneko antzerkian: argumentuaren arabera gazteleraz egindako elkarrizketak, gazteleraz
daude diskurtsoan (Pur-IV).
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balio dute eta nobelaren argumentuaren denbora-mugak gainditzen dituzte (JJ, 362 eta
h.).
b) Narratzaileak emandako iritziak, planteatzen diren arazo moralei buruz.
Zuzen edo zeharka, narratzaileak iritziak ematen ditu. Kasurik nabarmenena
nobelaren amaieran aurki daiteke, nobelaren bidez plazaratu nahi duen tesia argitu nahi
duenean, Xalbadorren damuaren berri jakitera emanez. Alde honetatik XXII. atalaren
zatirik handiena horrelako digresio batek osatzen du (JJ, 355 eta h.).
c) Etxahunen bertsoak.
Etxahunen bertsoen aipamena bi eratan egiten da nobela honetan. Lehenengoz,
bi kapituluetan (II eta XXI. kapituluetan) izan ezik, kapitulu bakoitzaren hasieran,
Etxahunen bertso bat agertzen da, osagai paratestual moduan, kapituluari dagokion
izenburuaren ondoren. Honelako ahapaldiez hauxe dio Etxaidek orrialde barreneko ohar
baten bidez:
«Esan beharrik ez da, kapitulu buruetan ezartzen ditugun ahapaldiok
sinboliko bezala interpretatu behar direla. Beraz, gure eleberriak ez dio
hitzez hitz jarraituko, inondik ere, beroietan dioenari.» (JJ, 88; 1. oharra).
Ez dut arrazoi argirik ikusten bi atal horien hasieran Etxahunen ahapaldirik ez
jartzeko. Bigarren atalean Haritxabaletaz aritzen da gehienbat, eta honi buruz esaten
dena nobelaren argumentuarekin zerikusi zuzenik ez badu ere, atalaren amaieran
Haritxabaletaren eta Petiriren arteko kontrajarpena egiten da. Hogeita batgarren atalean,
Maiderren heriotza kontatzen da, hau da, nobelagilearen asmamenetik sortutakoa. Kasu
honetan, nobelako pertsonaiak benetako bertsolariarekin inolako erlaziorik ez duenez
gero, arrazoi xume bat egon liteke hemen horrelako bertsorik ez jartzeko.
Bestaldetik, momentu batzuetan nobelaren testuan ere Etxahunen bertsoak
sartzen dira. Argumentuan kontatu den zenbait informazio zehazteko erabiltzen dira, eta
narratzaileak jarritako zita moduan agertzen dira. Hainbat adibide aipa litezke: Petiriren
erromesaldien berri ematean (JJ, 320); honek hainbat baserritan egin zituen lanei buruz
hitz egitean (JJ, 330 eta h.); boteretsuen aurkako jarrera azaltzean (JJ, 360 eta h.).
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Honelako bertsoak, dena dela, ez dira agertzen argumentuko osagai moduan testuan
integratuta, hau da, ez dira agertzen Petiriren ahotan eszena konkretu batean.
Etxahunen bertsoez aparte, bestetan ere bestelako bertsoak agertzen dira, ia-ia
balio etnografikoko azalpenak ematerakoan azalduta: Petiri eta Xaxi ezkontzen
direnean, ezkontzaren gorabeherak azaltzean, bertan kantatu ziren zenbait bertsoren
berri ematen dira, argumentuan egokitzeko beharrezkoak izan daitezkeen aldaketak
eginda (JJ, 148 eta h.); eta Martik herrian asto-lasterrak antolatzen dituenean ere, bertso
batzuk agertzen dira, asto-laster horietan kantatu omen zirenen adibide moduan (JJ, 259260).
d) Ohiturei buruzko erreferentziak (hiletak, ezkontzak, baserriaren antolaketa,
asto-lasterrak).
Bertsoez esandako azken hitz horietan iradokitzen den bezala, nobela honetan
zenbait pasartek euskal ohiturei buruzko azalpenak dirudite, nobela momentu batzuetan
ohiturazko literaturatik hurbil uzten dutenak. Osagai "tipiko" hauek eskaintzean,
Etxaidek, paradoxikoki, errealitatearen itxura eman nahi duela esango nuke. Izan ere,
kasu horietan, errealitateak singularra barik tipikoa dela baitirudi: bertsoez hitz egitean,
Petiriren eta Xaxiren ezkontza (JJ, 147 eta h.) eta Martik antolatutako asto-lasterrak (JJ,
257 eta h.) aipatu ditut; hauez gain, beste batzuk ere aurki daitezke nobela honetan,
baserriaren antolaketa eta bertan egiten diren lanak direla (baserriaren antolaketa -JJ,
89-; liho-lanak -JJ, 140-), Zuberoako herrietan dituzten ohitura batzuei buruzko
azalpenak direla (hiletak, adibidez -JJ, 85 eta JJ, 377 eta h.-).
e) Argumentuarekin erlazio zuzena ez duten bigarren mailako istorio batzuk
(Haritxabaletaren gorabeherak, ipuin miresgarria).
Batzuetan nobelaren barruan, itxuraz istorio interpolatuak diruditenak agertzen
dira. Goiko parentesian aipatzen diren bi kasu horietan behintzat, halaxe iruditzen zait
inolako dudarik gabe.
Bigarren atalean, Haritxabaleta agertzen zaigu. Momentu honetan irakurleak
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ezin du jakin nor den pertsonaia hau eta zer erlazio edukiko duen nobelaren
argumentuan kontatzen direnekin, lehenengo atalean hari buruz ezertxo ere esan ez
baita. Eta atalaren hasierak ere aparteko testua izateko itxura ematen dio:
«Nork ez daki Zuberoan, oraindik orain, Haritxabalet jaun apezaren
berri? Axularri, Pernando Amezketarrari eta beste zenbaiti bezala egin
zituenak eta ez zituenak erantsi dizkiote, kristaualdiko pertsonaia
mitologiko bihurtuz.
»Aspaldi hil zen, 1834. urtean [...]» (JJ, 33).
Itxura guztien arabera, nobelan kapitulu moduan sartutako testu autonomo bat da
hau. Eta badaude bi datu testu honen autonomia azpimarratzen dutenak.
Batetik, bertan kontatzen diren pasadizoak beste idazlan batzuetatik hartuta
daude, praktikan Etxaideren euskarara egokitutako zita luzeak bailiran. Etxaidek
honelako kasuetan inoiz ez baititu erabilitako iturriak ezkutatzen:
«Gure asmoaren betegarri [= Haritxabaletaren bizitzaren berri emateko]
bi iturritara jo dugu: Constantin jauna,29 santagraztar mediku euskaltzalea
eta Aita Lhande jesuita euskaltzaina.» (JJ, 36).
Eta honelako aipamenean ikus daitekeenez, narratzailearen eta idazlearen arteko
aldea ia desagertu egiten dela esan daiteke.
Baina testuaren itxurak ez ezik, beste datu batek ere ematen dio interpolazioa
izateko antza: Purra! Purra! bildumako argitarapen berriaren bosgarren alean "Musde
Haritxabalet" deitzen den testu bat agertzen da (Pur-V, 119-128), non, beteak beste,
Constantinen liburutik hartutako anekdota bera kontatzen den (meza erdian bertso
batzuk bota zituenekoa -JJ, 41; Pur-V, 124-125; Constatin 1997, 30-) eta Lhanderen
testu berbera transkribatzen den euskaraz (JJ, 43-44; Pur-V, 126-128).
Haritxabaletaren mentura ia mitikoak kontatzen diren kapitulu honez gainera,
nobelaren hurrengo ataletan Haritxabaleta eta Allande elkarturik ikusiko ditugu
kontrabando-mentura batzuetan (JJ, 76 eta h.). Honetan, dena dela, Haritxabaleta
29

Constantinek idatzitakoaren argitarapen berria aurki daiteke Haritchabaletaren
bizia. Don Juan eta bere adixkidiak deitutako liburuan (Constatin 1997).
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harremanetan.
Beste momentu batean, nobelan ipuin bat sartzen du idazleak. Dagoeneko aipatu
dut eszena topiko hura: Hegiaphalian aitonak bilobei ipuin bat kontatzen die (JJ, 155).
Ipuin hau "Ahüzkiko herensugea" izenburuarekin argitaratuta agertzen da Purra! Purra!
bilduma berriko bosgarren atalean (Pur-V, 105-111), eta ipuinaren aurkezpenari
dagozkionak alde batera utzita, testua bietan berdintsua da.
Nobelan, dena dela, testu hau aitonaren eta biloben arteko elkarrizketan sartuta
agertzen delarik, ipuina kontatzea bera harreman honen menpe agertzen da, bilobek
aitonari ipuinari buruzko galderak ere egiten baitizkiote edota ipuina kontatzean ahaztu
zaizkion datuak gogorarazten baitizkiote. Ipuina izaera autonomoko testua izan arren,
elkarrizketa batean agertzean argumentuan integratzen saiatu da idazlea.
f) Narratzaileak historiaz hitz egiten duen atalak ere, diskurtso-aniztasunaren
adibideak dira. Dagoeneko aipatuta daudenez, atal hauek erakusten dituzten bi ezaugarri
baizik ez ditut gogoratuko: pertsonaia batzuk (Petiri eta Marti) soldadu doazenean
agertzen dira honelako atalak; eta ez daukate zerikusi zuzenik argumentuan kontatzen
denarekin, marko historiko orokorra besterik ez baitute azaltzen. Nobela historiko
tradizionalean gertatu ohi denez, hemen ere narratzaileak bere gain hartzen du
Historiaren ahotsa.
Esan den bezala, nobelaren argumentuaren hariarekin zerikusi zuzena ez duten
honelako testuak agertzean iturria ere aipatzen da gehienetan, eta oso maiz testuan
bertan eta ez ohar batean. Kasu askotan testua zita moduan integratuta agertzen da.
Halakoetan, narratzailea eta idazlea elkarrengandik hurbil daude, haien arteko aldea ia-ia
desagertu arte, esan den bezala, eta, zenbaitetan behintzat, egia eta fikzioaren arteko
aldea ere aienatzen dela ematen du: zitan kontatzen dena (Constantinek Haritxabaletari
buruz dioena, adibidez) fikziozkoa izan daiteke neurri batean, baina zita bera ez da
fikziozkoa izango, egileak (ez narratzaileak) bere gain hartu behar duen egiaren ardura
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salbu gelditzen delarik.

Aurreko nobelan bezala, oraingoan ere nobela diskurtso tradizionala agertzen da,
beraz, narrazio heterodiegetikoa egiten duen narratzaile orojakilea erabiltzen duelarik.
Eta aurrekoan bezala, narrazioa lehenaldian kontatuta badago ere, noizean behin
orainaldira jotzen du narratzaileak. Batzuetan kontatzen den gaia idazketa garaitik nola
ikusten den azaltzen zaigu hauetan. Adibidez: Etxahunia nola ezagutu duen idazleak (JJ,
16); ohituren aldaketak, ezkontzak direla-eta (JJ, 148); edota bestelako aldaketak, XIX.
mendearen hasieran trenik ez egotea adibidez, aipamen honetan dagoen anakronismoak
nobela irakurleari ulergarriagoa egiteko funtzioa lukeelarik (JJ, 269).
Alde honetatik, Malta auzoa horrelaxe ikusten da idazketaren garaian,
gertagaraiaren egoera erreferentzia puntua delarik:
«Oraindik orain ez dio giza lanketak urratze handirik egin ahal izan,
zeren mendiak autobidetzen hasiak badira ere, oraindik ez dituzte etxetu
eta are gutxiago fabrikatu.» (JJ, 318).
Bestetan, narrazioa orainaldian agertzen da kontatzen denari bizitasuna eman
nahian. Petiriren eta Mayiren arteko maitasun harremanak kontatzean, adibidez,
honelakoak irakur ditzakegu:
«Bi gazteak eztitan doaz etxerabide Maltako ibar zoragarrian barrena [...]
haien bihotzetan amodioa lehenengoz loratzen hasirik dago [...]» (JJ, 65).
Bukatzeko, orainaldian idatzitako pasarteetan agertu ohi dira arazo moralei
buruzko aipamenak, horrelako hitzetan denboratik at dauden auziak plazaratzen
baitzaizkigu:
«Gizonaren baitan onerako eta txarrerako gurarien borroka latza sortzen
da eta gizakiak, honelakoetan, bere buruaren jabetasunaz baliatuz, ona
eta txarra bereizten jakin behar du.» (JJ, 287).

Laburbilduta esan daiteke nobela honetan, diskurtsoaren alorrean aurreko
nobelan planteatu ziren joeretan sakondu egiten dela, joera horiek nabarmenduz.
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2. Hizkuntzaren erabilera, argumentuak mugatzen duen markoan.
Atal honetan, jakina, ez naiz arituko Yon Etxaideren idazkerak dituen hizkuntz
ezaugarriez hizkuntzalaritzaren edota dialektologiaren ikuspuntutik. Hau egiteak beste
tesi bat, hizkuntzari buruzkoa eta ez literaturari buruzkoa, egitea suposatuko bailuke. Ez
dut idazkeraren ikerketa estilistikoa ere burutuko.
Atal honen planteamendua galdera baten bidez azal daiteke: Nola irudikatzen da,
irudikatzen baldin bada, pertsonaien hizkera Etxaideren nobelan? Hau da, zer nolako
presentzia du Zuberoako hizkera bereziak nobelaren testuan?
Nobela historikoan honelako arazoei aurre egin behar baitzaie, batez ere
aspaldiko garaien kutsua eman nahi bada hizkeran bertan. Nobela honetan arazoa ez da
hainbeste historiari, hizkuntzaren diakroniari dagokion kontua; hemen, batez ere, arazo
dialektalari egin behar zaio aurre. Eta honelakoetan hartzen diren erabakiak, gehienetan,
jakinaren gainean egiten dira, idazlea normalean ondo baino hobeto konturatzen baita
zer nolako arazoa duen aurrean.
Beraz, nobela honi dagokionez, gertaerak Zuberoan kokaturik daude eta
pertsonaia gehienak Zuberoakoak dira. Honek eragina du idazkeran?
Galdera honi erantzun laburra emanez, esan behar da eragin hori zeharkakoa
baino ez dela.
Bai narratzaileak bai pertsonaiek, Yon Etxaiderengan ohikoa den hizkera
erabiltzen baitute, tesi honen beste atal batean esan denaren ildotik, "lapurteraz
kutsatutako gipuzkera osotua edo euskara batua" bezala defini litekeen hizkera hura.30
Eta estiloaren ikuspuntu zehatzetik ikusita, hizkera aberatsa, zehatz eta malgua,
Mitxelenaren hitzetan behin baino gehiagotan agertu den bezala.
Hizkera honetan, dena dela, Zuberoako dialektoaren presentziarekin egin daiteke
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Etxaideren hizkeran diferentzia, praktikan, ortografikoa eta, neurri txikiago batean,
aditzaren morfologiakoa baita, hizkuntzaren estandarizazioaren ondorioa, alegia.
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topo, baina oso era apal batean, eta ez du hizkera horren izaera aldatzeko adinako
indarrik.
Zubereraren presentzia era nabarmen batez agertzen da toki, baserri eta pertsona
izen berezietan, halako moldez, non esparru hau baita halako hizkera nagusia deneko
bakarra: toki izenak Zuberoako tradizioan agertzen diren bezala transkribatzen dira
nobela honetan eta Etxaidek Zuberoako mapa bat eta guzti eskaintzen du (JJ, 34-35)
irakurleak izen horiek kokatzeko inolako arazorik izan ez dezan.
Baserrien izenak ere Zuberoako tradizioaren arabera agertzen dira nobela
honetan; bi adibiderik inportanteenak aipatzeko, "Etxahunia" eta "Hegiaphalia" dira
Petiriren eta Xalbadorren baserrien izenak, hango ohiturari jarraituz.
Pertsona izenak direla-eta, zerbait gehiago dago komentatzeko. Bigarren
argitarapena egiterakoan, pertsona izenak ("ponte-izenak") aldatu egin baitzituen
idazleak, Zuberoako kutsua emateko eta, beraz, egiantza handiagoa izan zezan nobelak.
Hauxe dio Etxaidek nobelaren "Gibel azalpena" deritzan atalean:
«Eleberri honen lehenengo iraztaldian ezer gutxi arduratu bainintzen nire
kontakizunari zuberotar kutsua erasten [...]» (JJ, 379).
Lehen idatzaldian "iparraldeko" eta Zuberoako hizkera bat bakarra baitzen
Etxaiderentzat:
«Aldi hartan, Bidasoaz bestekoa edo Zuberoakoa antzeko gauza zen
niretzat, eta uste izan nuen "beste aldean" erabiltzen den euskal izen bat
hautatuz gero, Zuberoarako baliagarri zela.» (JJ, 379).
Izenak izana dakar, eta kasu honetan pertsonaien izenak haien fikziozko izaera
adierazteko ez ezik, haien jatorriaren berri emateko ere erabili zituen Etxaidek hurrengo
argitarapenetan, nik aipamenak egiteko erabili dudan honetan ere bai. Piarres, Petiri;
Juanes, Johañe; Engrazi, Xaxi; Sebastian, Miñiku; Xalbat, Xalbador: hauexek dira egin
zituen aldaketetako batzuk, askotan Txomin Peillenen aholkuei eta oharrei jarraituz.
Izan ere, Zuberoako kutsua ematea da kontua eta ez Zuberoako hizkera
imitatzea, irakurlea nolabait beste mundu batera eramango duelako itxurak egitea. Zeren
hauxe baita literaturak egin ohi duena, Fernando Pessoaren hitz ezagunetan azaltzen

439

zenaren ildotik ("El poeta es un fingidor", alegia).
Badaude beste hizkuntz osagai batzuk, halako kutsua emateko ere erabiltzen
direnak. Narratarioaz hitz egitean honen presentzia salatzen duten aditz alokutiboak
aipatu dira. Aditz hauen erabilerak, adibidez, "ipar-ekialdeko" hizkera gogora ekartzen
du.
Hiztegian ere halako osagaien presentzia aurki daiteke, baina honetan beste
zertzelada bat gaineratu behar da: Zuberoako kutsu nabarmena duten hitzak erabiltzen
direnean, era markatu batean hitzen bidez Zuberoako presentzia irudikatu nahi denean,
hiztegi hori balio etnografikoz zipriztinduta dagoela iruditzen zait. Hitzekin batera,
eskualde baten presentzia bere ezaugarri tipikoenetan irudikatzen da horrelakoetan,
hurrengo kasuetan ikus daitekeenez.
Hileta baten berri ematen denean, adibidez (Zuberoako ohituren berri ematen
duen digresio etnografikotzat har daitekeen pasarte batean, beraz), hitz hauek agertzen
dira, kakotxoen artean agertu ere: "aholkia", "hilbide", "elizalte". Narratzailearen
hitzetan ere argi dago erabilera markatu baten aurrean gaudela:
«Dolutalde edo "aholkia", zuberotarrek esaten dutenez, [...]» (JJ, 85).
Xaxiren eta Petiriren ezkontzaren berri ematean, bestaldetik, janariak aipatzen
dira, aurrekoan bezala kokatxoen artean: "gasnak", "pastizak", "ardu" (JJ, 147).
Bestetan ere, Zuberoako bizimoduari buruzko daturen bat ematerakoan horrelako
hitzen baten presentzia suma daiteke, beti ere, kakotxoen artean, erabilera markatua dela
adierazteko: Petirik Otsoats-bordan egiten dituen lanak aipatzean "builta" agertzen zaigu
(JJ, 13); edota, artzaintzari lotuta hau ere, zuberotarrentzat "txotx" bat zer den azaltzen
denean (JJ, 12).
Noizean behin esalditxo bat ere agertzen da zubereraz, baina era guztiz
marjinalean, esklamazioetan-eta:
«Pri, no, aigü!» (JJ, 13).
«Debrien zikhirua» (JJ, 15).
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Eta bestetan bezala, testuan kakotxoen artean eta orrialde barreneko ohar batean
azalduta.
Zubererari uzten zaion lekurik handiena, Etxahunen bertsoen aipamena da
dudarik gabe: honetan idazleak testua jasotzen baitu zubereraz (eta orrialde barrenean
ohar baten bidez, berak egindako gipuzkera-batuerazko itzulpena, Etxahunen bertsoak
gipuzkeratzerakoan egin zuenaren antzera).
Constatinen idazkietatik Haritxabaletaren berri emateko hartu dituen atal batzuk
ere zubereraz emanda daude, jaso bezala alegia, baina kasu honetan zuberera
pertsonaien hitzetan bakarrik agertzen da, ez narratzaileari dagozkion hitzetan (JJ, 3741).
Erabilera hauek guztiek leku berberera jotzen dute: hizkuntzaren bidez, marko
geografikoa irudikatu nahi du idazleak, gertakariak Zuberoan kokatu behar direla
adierazi nahi du. Errealitatearen antza irudikatu nahi honetan tipikoarekin parekatzen du
egiantzekoa.
Zubereraren erabilera hauek alde batera utzita, badago hizkuntzaren alorrean
liburu honetan deigarria izan daiteke beste kasu bat, idazleak berak zehazki azaltzen dueta: nola erabiltzen diren hilabeteen izenak. Euskaltzaindiak agindutakoa edota
aholkatua gora-behera, kasu honetan Etxaidek euskal jatorrizko hitzak hobesten baititu:
«Ez dut arrazoirik ikusten epaila, jorraila eta agorrila izen jatorrak
baztertzeko eta martxoa, apirila eta abuztua haien ordez erabiltzeko. [...]
Zer eskubidez sartu nahi dizkigute, orduan, Euskaltzaindiaren izenean,
martxoa, apirila eta abuztua bezalako zelebrekeriak? Begoz naturaren
erakusgarri diren euskal izen jatorrak eta bihoaz atzerrira atzerritik etorri
zaizkigunak. Betoz erdal jatorriko hitzak barra-barra euskararen
hutsuneak betetzeko, baina utikan! bere beharrik ez dagoenean.» (JJ, 195;
12. oharra).
Ikus daitekeenez, gehienetan Euskaltzaindiari autoritatea aitortu arren,
momenturen batean Yon Etxaidek ere Euskaltzaindiaren izenpean datorrena arbuiatzeko
joera izan du, batez ere, handik bultzatutako erabilera, bere ustez, jatorri jatorra islatzen
duen tradizioaren aurka dagoenean.
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D. NOBELAREN TESIA ETA BESTE GAI BATZUK.

1. Nobelaren tesia eta egilearen asmoa.
Argumentuaren osagaiak ikertzean behin baino gehiagotan azaldu da honelako
ideia bat: idazleak errealitatetik (kasu honetan Etxahunen biografiatik) hartzen dituen
datuak aldatu egiten dituela, nobelaren bidez helburu bat iristeko. Idazlearen hitzetan
adierazteko:
«[...] eleberri kontakizunak, zenbait egiazko gertaeratan oinarrituak egon
arren, asmamenari ateak irekitzen baitizkio nobelaren helburuari
jarraiki.» (JJ, 385).
Eta esaldi honetan agertzen zaigun nobelaren helburua bi zentzutan ulertu behar
da: argumentuaren ibilbidea bideratzen baitu, batetik; eta nobelaren bidez jakinarazi
nahi baitu tesi bat, bestetik.
Argumentuaren nondik-norakoak dagoeneko aztertu direlarik, hemen nobela
honen tesia zein den zehazteko momentua heldu da. Izan ere, Yon Etxaideren nobelak
"tesidun" nobelak dira, idazleak ere adierazten duenez:
«Eleberri hau mamitu nuenean, nire asmoa tesidun nobela bat egitea izan
zen.» (JJ, 387).
Argi dago, beraz, ideologikotzat har daitekeen helburu bat plazaratzeko
asmoarekin idatzi zuela nobela hau. Helburu ideologiko hau, bestaldetik, lotuta dago
Etxaidek kristautasunaz duen ideiarekin:
«Nire helburua eleberri hau mamitzean, egiazko erlijioaren sustraia, erroa
eta funtsa maitasuna dela adieraztea izan zen.» (JJ, 387).
Maitasun honen objektuak ez dira adiskideak bakarrik, honetan ez baitago
inolako meriturik. Etxaidek erakutsi nahi digun maitasuna neurrigabea da, Jesukristoren
irakaspenetatik datorrena:
«[...] gure Jesus Jaunak gurutzetik erakutsi ziguna, etsaia barkatzen eta
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etsaia maitatzen -hau ia ezinezkoa gizonarentzat- dakien amodioa.» (JJ,
387).
Nobelaren bukaeran ikusten da hoberen, maitasun honen agerpena, akatsak
akats, nobelako pertsonaiak fededunak baitira:
«[...] gure eleberriko pertsonaiak ere, beren Jaun eta Maisua eredutzat
hartuz, beren etsaiei barkapen oso bat opaz amaitzen dute.» (JJ, 387).
Horrexegatik nobela honi "eleberri giristinoa" deitura jarri zion Etxaidek (JJ,
387).31
Helburu nagusi honekin batera, Yon Etxaideren pentsamenduaren ardatza eta
gunea suposatzen duen tesiarekin batera, bestelako ideiak ere plazaratu nahi dira nobela
honen bidez. Besteon artean, Etxaidek hauxe aipatzen du:
«Eta, bestalde, gaineratu dezagun irakurgai honek argi eta garbi aditzera
ematen duela ere ezkontza bortxatuek, gehiago edo gutxiago behartuek
alegia, zeinen ondoren kaltegarriak dakartzaten.» (JJ, 387).

Jarraian, helburu nagusi hura, erlijioaren oinarrian dagoen maitasunaren legea
erakustea alegia, nola gauzatzen den azalduko da.

Esan daiteke nobelan ongiaren eta gaizkiaren arteko lehia erakusten dela. Lehia,
batetik, pertsonaia desberdinen artean ematen da, batzuek ongirako joera eta bestetzuek
gaizkirako joera dutelarik. Baina lehia hau, batez ere, pertsonaia bakoitzaren baitan
ematen da, hitz hauetan islatzen den planteamenduan ikus daitekeen bezala:
«Etxahuniako koblakariak, gizakume guztiak bezala, bere alderdi onak
eta alderdi txarrak zituen. Izan ere, ez baita munduan ontasun hutsezko
gizakirik eta, halaber, gaitzerako grinak soilki eragiten dionik. Gizonaren
baitan onerako eta txarrerako gurarien borroka latza sortzen da eta
gizakiak, horrelakoetan, bere buruaren jabetasunaz baliatuz ona eta txarra
bereizten jakin behar du.» (JJ, 287).
Baina gizaki guztiengan bi alderdi horiek badira ere, bata bestearen gainean
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Erabili dudan argitarapenean (1999.ekoan), baina, ez da horrelako deiturarik
agertzen izenburuaren ondoren.
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gailendu ohi da, ongia eta gaizkia bakoitzaren baitan egon arren ere, bataz bestekoa
desberdina baita gizakitik gizakira. Desberdintasun hauen arrazoiak Jainkoak baizik ez
dakizki, Jainkoak ezaugarri hauek gizakien artean bere asmoen arabera banatu baititu,
Biblian aipatzen diren talentuak bezala:
«Batzuk, sortzez eta izatez dira onberak; bestetzuk, berriz, txarberak.
Jaungoikoak bakarrik daki gaitasunok zergatik banatu dituen gisa
horretan eta bakoitzari zer neurritan ezarri dizkion.» (JJ, 287).
Gauzak honela, bakoitzak ez du izaten bere joeraren gainean erantzukizunik,
gaitasunak halaxe banatu dizkiolako Jainkoak. Gizakien erantzukizuna beste lekuren
batean bilatu behar da:
«Alabaina, onerako eta txarrerako joera horiekin batean, beste dohain bat
ere erantsi dio gizonari, alegia, ona eta txarra bereizteko zuhurtasuna eta
Beragan fede eta uste duenari, garaziaren indarra eman ohi dio txarkeria
menderatuz eta grina txarrak heziz, bere burua bertutez apaintzeko.» (JJ,
287).
Fedea izanez gero, grinak menperatzeko indarra izango baitu gizakiak, Jainkoak
emanda. Eta honi kontrajarrita, "aberekoitasuna" agertzen da:
«Gizakumeok geronekin daramagun aberekoitasunak txarrera eragiten
gaitu [...]» (JJ, 287).
Ongia eta gaizkia daude gizaki guztiengan, eta honekin batera, fedea eta
aberekoitasuna, hau da, gizakien alderdi espirituala eta alderdi materiala. Eta gizakien
alderdi espirituala nagusi den bitartean, ongia nagusituko da.
Nobelan erakusten zaigu zer gertatzen den pertsonaia batzuekin gizakien alderdi
material hura nagusituz gero, gizakiek beren grinei mugak jartzen ez badizkiete. Hau
gertatuz gero, pertsonaiek helburu materialak izango dituzte bizitzan (dirua, boterea,
maitakeria) eta helburu material hauetatik haien arteko konfliktoak sortuko dira. R.
Girard aipatu dut aurreko orrialde batean (Girard 1985), eta komenigarria izan liteke
berriro gogoratzea: maila material horretan desiratzen dena, desio triangeluar batean
sartu ohi da eta honek, nahitaez, triangelu horretako bi erpinen arteko kontrajarpena
dakar, lehia, alegia, helburu berbera lortu nahi duten subjektuen artean.
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Petiriren ibilbidearekin horixe erakutsi nahi duela esan daiteke: pertsonaia honek
oinordekoa izan nahi du, helburu hau edozein baloreren gainetik jarrita.32 Benetako
amodioari (Mayiri, balore espiritualari) uko egin dio, eta Xaxirekin (grinaren eredua den
pertsonaiarekin) ezkondu egin da, helburu horretara heltzeko. Bizitzaren helburu
moduan alderdi materiala jarrita konflikto guztiek leher egiten dute.
Bide honetatik jarraituta, Petiri tragedian murgilduko da. Honen ondorioz,
baloreen aldaketa gertatzen hasiko da, Petiri erlijiozaletu eta alderdi materiala alde
batera uzten duenean. Erromesaldien eraginez, familiak alde batera utzi duenean eta
kartzelaldiak

suposatzen

duen

infernurako

jaitsieraren ondoren, pertsonaiaren

esanahiaren eta funtzioaren aldetik Petiri berri baten aurrean gaudela esan liteke:
«Orduantxe, bere bihotza Jaungoikoarengana jasoaz, gizonaren egiazko
bizitza mundu zital honetakoa ez dela ezagutu zuen.» (JJ, 300).
Benetako bizitza mundu espiritualari baitagokio. Eta Maiderrekin hitz egiten
duenean hauxe diotsa Petirik:
«Estanpatxo hori zinez maite duenak zeruetako erresuma berekin dauka,
eta dirua maite duenak, ostera, ez du izanen mundu honetakoa baizik.
Mundu zoroak, ordea, ez dio horrela irizten. Ni neu ere munduko
ondasunen atzetik ibilia nauzu gizonek ate guztiak itxi dizkidaten arte.»
(JJ, 323).
Alderdi espirituala nagusitzen denean, ordea, konfliktoa bera desagertu egiten
da, kontrajarritako aldeek kontrajarrita egoteari uzten baitiote. Beraz, ez gaude
planteamendu dialektikoetan agertzen diren alderdi desberdinen arteko sintesi moduko
baten aurrean. Alderdi espirituala nagusitzeak edozein planteamendu dialektiko
deuseztatzen baitu, alderdi espirituala nagusitzearekin dialektikak inplikatzen duen
kontrajarpenak zentzurik ez baitu.
Hori erakustea da Maider bezalako pertsonaia baten funtzioa. Bera alderdien
arteko mediadorea da, baina berak lortzen duena ez da alderdien artean erdibideko

32

Eta ikusi den bezala, tradizioak markatzen duen ondasunekiko harremana ere alde
batera utzita.
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konponketa bat, planteamendu dialektiko batean gerta litekeen bezala, eta, bide batez
esanda, nobela historikoetan agertzen den pertsonaia bakezaleak egin ohi duen moduan,
alderdi desberdinik ez egotea baizik.
G. Durand-ek iruditeriaren egitura antropologikoak aztertzean egiten duen
sailkapena gogoratuta (Durand 1981), gaueko erregimenaren barruan agertzen diren
egitura mistikoak deitzen dituenak aurkezten dira irtenbide moduan, honelako
pertsonaia baten presentziarekin: alderdi batek ez du bestea suntsitzen (eguneko
erregimena, egitura diairetikoak); eta ez da bi alderdiren arteko erdibide bat proposatzen
(gaueko erregimena, egitura sintetikoak). Alderdi biek bat egiten dute beraien arteko
konfliktoen arrazoiak (bizitzaren alderdi materialak) desagerrarazten direnean. Hauxe da
irtenbidea, Maider pertsonaiarengan sinbolizatua, Kortazarrek aipatzen zuen bigarren
idealizazioaren ondorioa izan zen pertsonaia honen bidez.
Pertsonaia honek markatzen du nobelaren bukaera, Xalbadorren ibilbidean ikus
daitekeen moduan. Maiderri esker, Xalbadorrek maitasunaren eta maitakeriaren arteko
desberdintasuna ulertuko baitu. Maiderren eragina jasan aurretik, Xalbadorren eta
Xaxiren arteko harremanak erdi hondatuta zeuden, baina horretara eraman zituen damua
beldurrean zuen oinarri, hau da, harreman horietatik kalteren bat sortuko zitzaielakoan:
«Xalbador eta Xaxi zenbait aldiz egon ziren beren harremanak hautsi ala
ez hautsi, baina beti arriskua ondoan sumatzen zutenean, eta beren arteko
amodioa sendotzen zen galzoria pasatzen zenean; beraz, sekula ez zien
maite-damuak eragin, beldur-damuak baizik.» (JJ, 356).
Izan ere, hiru beldurren menpe bizi zen Xalbador:
«Petiriren beldur, hilko ote zuen kezkatan; aitaren beldur, baserriko
jabegaitasuna kenduko zion zalantzan; eta azkenik, herri-beldur, zeren
liztorrik ez baita munduan eztena hain sakona eta mingarria duenik.»33
(JJ, 357).
Egoera honetan Maiderren eragina jasango du, maitasuna errepresentatzen duen
pertsonaiak aldaraziko baitu Xalbador. Maiderrenganako "maitasuna" pertsonaiaren
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bihotzean sartu ahala, Xaxirenganako "maitakeria" alde batera utziko du, biak
inkonpatibleak baitira.
Ikus daitekeenez, idazleak Xalbadorren aldaketa honi garrantzia handia ematen
dio, argi eta garbi azaltzen baititu bere aldaketaren arrazoiak, bertan baitago nobelak
azaldu nahi duen tesiaren alde handia.
Maitasunaren balorea, sakrifizioarekin lotuta, beste pertsonaia batzuengan
(Hegiaphaliako aiton-amonak, Mayalen) gauzatuta ikusten bada ere, Maiderrengan bere
puntu gorenera heltzen da.
Eta nobelaren bukaeran Xaxi eta Petiri berriro elkartzen direnean, maitasunaren
garaipena ikusiko dugu: bizitza osoan zehar etsaiak izan direnak barkatzera daraman
maitasuna pertsonaia guztiengana hedatuko da. Xaxik eta Petirik elkarri barkatuko diote.
Baina, honez gainera Allande eta Marti ere agertuko dira, Petirirekin onezkoak egin
nahirik. Honen erantzunak ez du dudarik uzten:
«Berak prest baldin badaude, nik ez dut oztoporik jarriko, giristinoa
bainaiz eta barkatzea zor baitut.» (JJ, 376).
Eta Xaxi hiltzera doanean, Maider zeruan ikustea espero du. Petirik hauxe diotsa
orduan:
«Hari [= Maiderri] zor diogu, noski, azken une honetan gu biok eta
mainada guztia elkartzea, eta ziur nahiz [sic] haren heriotzaren bitartez
denok han goian elkar ikusteko zoriona izanen dugula.» (JJ, 377).
Narratzailearen ahotik mintzo zaigun idazleak, bestaldetik, honela laburtzen du
bere nobelan gertatutakoa:
«Barkatu eta maitatu! Ba ote da ederragorik txarkeriaz lohitutako mundu
bihurri honetan? Eta sarritan zenbat luzatzen dugun barkatzen! Bizitza
oso bat! Heriotzaren atzaparrak gure lepoetan ito beharrez sumatzen
ditugun arte.» (JJ, 378).
Maitasunarekin, beraz, barkamena dator, konfliktoen desagertzea, maitasunak
alderdi espiritualaren garaipena baitakar. Hauxe erakutsi nahi du Etxaidek, bizitzan
zehar kontrakoa egiten duten pertsonaia batzuei gertatzen zaiena erakutsiz.
Eta ideia hauek ikerketa lan honen hasieratik aipatu dudan tesi nagusiarekin
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erlazionatuta, esan daiteke Etxaidek lehenaldira jotzen duela horrelako irtenbide bat
errealitate hurbilenean gertatzen diren konfliktoetan gauzatuta aurkezteak faltsua izateko
arriskua izango zuelako: errealitateak erakusten baitu irtenbide horiek idealizazioen
ondorioak direla, egilearen baitatik sortzen diren proposamenak. Halako irtenbide batek
bakarrik dauka zentzua errealitate hurbilenetik aldenduz gero. Gertakariek irakurleen
orainalditik urrunduta, balizko proposamenak izaten jarrai baitezakete; hurbileko
errealitatean gauzatuta, ordea, ezinezko irtenbide utopikoak baino ez lirateke izango,
hurbileko errealitate honetan bizitzaren alderdi materiala ez baita lehenaldian
kokatutako literatur lan batean bezain erraz gainditzen. Hau da: orainaldian kokatuta,
planteatzen diren konfliktoei ezin eman ziezaiekeen halako irtenbide bat, idazleak nahi
zukeen gutxieneko egiantzarekin.

2. Nobelan azaltzen diren beste gai batzuk.
Aurreko orrialdeetan azaldu dudan tesi nagusi honekin batera, badago bigarren
gai nagusi bat, idazleak berak adierazitakoaren arabera: ezkontza behartuen kontua. Eta
honekin batera, Etxaideren literaturan askotan errepikatzen diren beste gai batzuk ere:
zinaren garrantzia, justiziaren arloa, Jainkoaren parte-hartzea. Gehienetan, azaldu nahi
duen tesi nagusiarekin lotuta agertzen dira beste gai hauek.
Zina dela-eta, nobela honetan behin baino gehiagotan ikusten dugu Petiri zinak
egiten. Mayiri esango dio amodioagatik prest dagoela aberastasunak alde batera uzteko:
«[...] eta zin dagizut Etxahuniako oinordekotza lehenago galduko dudala
zeu utzi baino.» (JJ, 67).
Egoera honetan egindako zinak, ordea, ez du balio gehiegi, soldadutzatik
bueltatu ondoren Petiriren lehentasunak aldatu egin baitira:
«[...] eta hamaika aldiz damutu zitzaion beroaldi batean egin zion zina,
bere agintzari haragiz haragi egindako zigilua ezarriz gerora. Azken
hauxe zen txarrena, zalantzarik gabe, zeren amodiozko berotasun batean
egindako zinak ez baitu baretasunean egindako zinaren erantzukizuna.»
(JJ, 112).
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Gauzak honela, Petirik ez du inolako arazorik izango bere zina apurtzeko, haren
pentsamenduaren arabera ez baita benetako zina izan.
Aitari ere zin egiten dio Petirik, ez dela berriro Mayirekin ibiliko. Aurretik
pertsonaiaren jokaeran aurreikusten zen zinismo puntuak orain gainezka egiten du:
Mayiri egindako zina, aitari egindako beste zin batekin hausten baitu (JJ, 118).
Beraz, Petirik berak kentzen dio berak egindako zinari edozein balio:
«Zinak ez zion hainbesteko buruko minik ematen, zeren itsukeriazko une
batean egina izan zelako sasi-zin baten pareko jo baitzitekeen.» (JJ, 123).
Mayiri egindako zina "itsukeriazko" momentu batean egin bazuen, aitari
egindakoa behartua izan da, oinordekotzarik gabe gera baitzitekeen.
Hitza hain era nabarmen batean jatea, jakina, Petirik bere gain hartu behar duen
beste erru baten erakuspena da, zinak inplikatzen dituen baloreen artean "euskaldunaren
hitza" idatzizko ituna bezain baliotsua izatearena baita. Izan ere, Petirik zina haustean
bere jatorriari ere uko egiten dio nolabait.
Justiziaren gaia dela-eta, gogoratu behar da orain arte behin baino gehiagotan
azaldu den ideia hori: Etxaideren ustez, justizia, benetako justizia, Jainkoaren eskuetan
baizik ez dago. Gizakien eskuetan dagoena, gehienetan, sasi-justiziaren itxurapean
egiten den mendekua izaten da.
Nobela honetan ere justizia eta Jainkoa elkarturik agertzen zaizkigu. Petirik
Mayi alde batera uzten duenean, Mayik honelako hitz profetikoak jaulkitzen dizkio:
«Baina argi ibili, zuk gaur ni baztertu eta zokoratu nauzun bezala, zure
etsaiek hankapera eta zanpa ez zaitzaten egunen batean. Jainkoa izan
baitaiteke berankor, baina ez ahazkor.» (JJ, 128).
Gauzak horrela, gizakiei gertatzen zaizkien zorigaitzak ere Jainkoaren zigorraren
adibideak izan daitezke, batez ere jende ezjakinen ustetan, beste gertakari bat dela-eta
narratzaileak adierazten duenez:
«[...] jende ezjakinek batik bat, zorigaitz guztietan Ahalguztidunaren
zigorra ikusten baitzuten.» (JJ, 265).
Baina Jainkoaren eskuetan dagoen honelako justiziaz gain, gizakien mailako
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justizia dago. Nork bere eskuen bidez justizia egin nahi badu, mendekua baino ez da
izango, eta espero ez litezkeen ondorioak izango ditu. Halaxe gertatzen da Petirik
Xalbador hil nahi duenean: berari egindako kalte baten ordaintzat aurkeztu nahi du
(justizia, nolabait) baina hau itxura baino ez da, mendeku bihurtuta agertzen baita
ekintza hau.
Hirugarren maila bat dago Jainkoaren justiziaren eta gizabanakoaren
mendekuaren artean: gizarte-legearen izenpean agintariek burutzen dutena. Honelako
legea, dena dela, mesfidantzaz ikusten dute pertsonaiek nobela honetan. Petiri ihesean
dabilenean, jende askok jakin arren nor zen bera, ez dute salatzen:
«Inork ez zuen salatu hala ere, euskaldunentzat gauza makurragorik ez
baitago inori salaketarik egitea baino, legez kanpora dabilenak errurik
beltzena bere gain eraman arren.» (JJ, 245).
Eta, atxilotzen dutenean, narratzaileak, kontu handiz, ez du justizia aipatzen,
legea baizik:
«Legeak bere eginkizuna bete zuen kriminal periltsutzat zeukàn gizona
atxilotzen eta Mauleko ziega beltzetara kateaturik ematen.» (JJ, 245).
Justiziaren eta legearen arteko desberdintasun hau berriro agertzen da azalduta,
salatarien kontrako hurrengo hitzetan. Izan ere, salatariek legea bete dadin laguntzen
dute, baina laguntza hau era negatibo batez aurkeztuta dago. Baten batek jendarmeei
Petiri non zegoen esan ziela adierazi ondoren, hauxe dio narratzaileak:
«Tristea da aitortzen baina gure mendietan ere perretxiku salatariak
sortzen dira han-hemenka.» (JJ, 279).
Badirudi idazlearen pentsamenduan honelako planteamendua dagoela: gizakien
mailako justiziaren ordezkoa legea izan daiteke, baina nobela honetan agertzen den lege
hau ez da euskaldunen neurriko legea. "Arrotzek" inposatutako legea da, lege frantsesa.
Beraz, euskaldunek ezin dute berena ez den legea begi onez onartu, eta mesfidantzaz
ikusten dute. Horrexegatik, salatariez gaizki hitz egitea.34 Alde nabarmena dago nobela
34

Eta honelakoak kontatzean, beharbada, idazleak pertsonaien garaia baino, berari
bizitzea tokatu zitzaion garaia eduki lezake gogoan, nobela historikoetan hainbestetan
gertatzen den bezala.
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honetan agertzen diren legea betearazteko erakundeetatik hurrengo nobelan (Gorrotoa
lege-n) agertzen direnetara, bere momentuan ikusiko den bezala.
Justizia, benetako justizia, onak saritzen eta gaiztoak zigortzen dituen guztizko
justizia egiten duen Jainko horren ondoan, Etxaideren planteamenduen erdigunean
dagoen ideia errepikatuz, maitasunaren eta barkamenaren adibidea den Jesukristo
jartzen da kontrapuntu moduan. Honek erakutsitako bideak gizakiek jarraitu behar
zituzketenak baitira, gizakientzat ia ezinezkoak badira ere. Haritxabaletak Xaxiri
erakutsi nahi dionean beste bide batzuetatik joan behar duela, hauxe dio narratzaileak,
Haritxabaletak erabilitako argumentuak azalduz:
«Musde Haritxabaletak ahalegin guztiak eginen zituen erlijio erakusbidez
bere iloba bide onera erakartzeko. Lehenengo Jesukristo gure Jaunak
bere heriotza lazgarriaren bitartez agertu zigun maitasun neurrigabea
aditzera emanik, eta maite-damurik sortzen ez bazitzaion bekatuan
txarkeriaz dirautenei Jaungoikoak iragarri dien suzko zigorraz mehatxu
eginik [...]» (JJ, 213).
Jainkoak argumentuaren ibilbidea markatzen duten zenbait mugarritan ere badu
parterik: pertsonaien izaera markatzen duten ongirako eta gaizkirako joerak banatzean,
adibidez. Eta zenbaitetan, jende ezjakinaren ustez Jainkoaren eskua azaltzen da gizakiei
gertatzen zaizkien zenbait zorigaitzetan, arestion esan den bezala.
Nobelan, honez gainera, beste gertakari bat aipatzen da Jainkoaren asmoaren
ondoriozkoa izango balitz bezala: nobela bukaeran gertatzen den Petiriren eta Maiderren
topaketa:
«Jaungoikoak, bere asmoen betegarri, elkartu nahi izan zituen noski,
bekatu bat zela medio, lorrez zamaturik zeudèn bi izaki errukarri haiek.
Zergatik eta zertarako? Ez da erraza erantzuten.» (JJ, 325).
Izan ere, Jainkoak gizakiei ezaugarri batzuk eman dizkie. Eta batzuetan haien
arteko topaketak antolatzen ditu, jolasean ibiliko balitz bezala, Eguna-ko elkarrizketan
esandakoaren ildotik.
Aipamenak, ordea, kutsu erretorikoa du eta ez dirudi nobelan kontatzen duenaz
ari denik (edota ez horretaz bakarrik), narratzailearen hitzek honela jarraitzen dute-eta,
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aditzen denbora lehenalditik orainaldira pasatuta:
«Jaungoikoak bere bideak ditu gizonak ezin konpreni ditzakeenak.
Batzuetan geroak ematen digu azalpena, besteetan betiko ezkutuan
gelditzen dira hainbat eta hainbat gertakari, eta geuk gizakiok espero
dugun bizi berri batek bakarrik argi diezazkiguke.» (JJ, 325).
Nobelaren argumentuari zegokion azalpen honek nobelaren mugak gainditzen
ditu. Izan ere, argi dago nobelaren barruan zergatik elkartu diren Petiri eta Maider
momentu horretan: Maiderren sakrifizioari eta ondorioz amodio eta barkamenari ateak
irekitzeko. Aipamenean, ordea, narratzaileak jokatu nahi du hori jakingo ez balu bezala,
esaldiari balio orokorra emanez. Handik, bada, aipamenaren bigarren zatia orainaldian
egotea: gizakiei buruz ari da, ez nobelako pertsonaiei buruz; errealitateaz mintzo zaigu
idazlea, ez fikziozko pertsonaiez narratzailea.
Beste munduan duen itxaropena islatu nahi dio irakurleari idazleak.

Honelako gaiekin batera, nobelan, Etxaidek, "Gibel azalpena" izenburua duen
atalean esaten zuenez, ezkontza behartuen gaiaz ere aritu nahi izan du bereziki.
Ezkontza, Etxaideren literaturan agertzen den motiborik nagusienetako bat da,
honen bidez pertsonaiak elkartu eta tragediei bideak irekitzen baitzaizkie, Usoa
Alostorreko-n eta Joanak joan-en gertatu den bezala. Baina gaia harantzago doa:
ezkontzak, pertsonaiak ezkontzarekin zerikusirik ez duten beste helburuak lortzeko
dituzten lanabesak izaten dira, Petiriren kasuan gertatzen den bezala (eta Gorrotoa legen gaia politikaren alorrera eramanda era nabarmen batez gertatzen den bezala). Baina
ezkontza beste interes batzuen menpean jartzen bada, berezko balioa galtzen du,
ezkontza amodioan eta askatasunean oinarritu behar baita.
Petiri eta Xaxi ezkontzen direnean, biek maite dute beste pertsona bana. Baina
beste horiek ez dira familiek nahi luketen mailakoak. Xaxiren maiteaz honela hitz egiten
du bere amak:
«Aspaldi honetan bat badabilkio ondotik Xaxik gogoko duena, eta ez
alfroja delako, mutikoa saiatua, maratza eta galanta baita, baina ez da
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gure gustukoa, familiaz eta ondasunez ez baita gure maila egiten.» (JJ,
139).
Horrexegatik maitasuna errepresentatzen duten beste pertsonaiak utzi eta
elkarrekin ezkontzera behartzen dituzte. Ezkontza, ezkontzen diren pertsonaiei dagokien
esparru pribatuko elkarketa bat izatetik taldeen (familien) elkarketa bat izatera pasatzen
baita, askotan esparru publikokoa, Gorrotoa lege-n gertatuko den bezala.
Nobela honetan, ezkontza oinordekoa (eta, beraz, aberatsa) izatearekin lotuta
agertzen da, gurasoek Petiriri egiten dioten txantaje moduko horretan ikus daitekeenez.
Ezkontza, gizarte mailarekin lotuta dago eta aberastasunean goi mailan daudenek ez
dute onartzen bere taldekideek behe mailakoekin elkartzea.35 Ezkontzaren bidez
pertsonak ez, familiak lotzen baitira, halakoen ustetan. Allandek hauxe diotsa Marti bere
ilobari:
«Hire gurasoek, Pettiri eta Xaxi ezkondu beharrean Etxahunia eta
Pelentua ezkondu nahi izan ditek, gazteen sentimenduen gainetik beren
interesak jarriz.» (JJ, 189).
Gauzak horrela, bi familiak tratuetan hasten direnean ezkontza prestatzeko,
merkataritza-tratu baten aurrean gaudela ematen du. Gurasoek antolatzen dute elkar
ezagutzen ez duten bi gazteen ezkontza, hauek zer nahi duten benetan kontuan hartu
gabe. Izan ere, Johañek dioen moduan:
«Ezkontza batean printzipalena ez da amodioa eta are gutxiago adina,
baizik bi familien arteko komenentzia.» (JJ, 139).
Petiriren eta Xaxiren gurasoen jokaera honi, Hegiaphaliako aiton-amonena
kontrajarri behar zaio. Xalbadorren gurasoek, semearen ibilaldiak gora-behera (gogoratu
Xalbador gazte denboran gonazale moduan aurkeztuta dagoela), maitasunaren legea
erabili izan dute beti etxean. Beñatek emazteari adierazten dionez:
«Maitasunak [...] akar eta errietak baino indar gehiago du bai haurrak bai
haziak oneratzeko. Gurean maitasuna jarri izan dut bizi-lege eta ez naiz
sekulan damutu.» (JJ, 163).
35

Halaxe gertatzen zen Markes baten alaba izeneko antzerki lanean ere; hau dela-eta,
antzerki lan horren eta nobela honen arteko beste erlazio puntu bat ikus daiteke.
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Eta semearen ibilaldi haiek zirela-eta, erabaki bat hartu zuten gurasoek: ez
behartzea semea bere nahiaren kontra ezkontzera, semearen ibilaldiek asko sufriarazten
zituzten arren:
«Jainkoak bakarrik daki nik jasan nuèn oinazea, neure barruan eraman
nuèn lor astuna bi izorraketa lotsagarri haiek bide zirela. Alabaina, ez
nezakeen ezkontzera bortxa bere gogoaren kontra.» (JJ, 165).
Eta geroxeago hauxe gaineratzen du:
«Xalba lehenengo neskatxarekin edo bigarrenarekin ezkontarazi bagenu,
premugoa kentzeko mehatxuz, esate baterako, ez dakigu etxe honetan
orain dugun bakea eta zoriona izanen genukeen.» (JJ, 165).36
Baina auzi honek alderdi asko dauzka eta ez da paralelismo honek (Xaxiren eta
Petiriren familiek eta Xalbadorren familiak planteatzen duten paralelismoak) irudikatu
nahi duen bezain argia.
Haritxabaletak Xaxirekin hitz egiten duenean emakumeak Xalbadorrekiko duen
harremana hauts dezan, bestelako zertzeladak gaineratzen zaizkio arazoari.
Xaxi Petirirekin ezkonduta dago. Ezkontza behartua izan arren, harreman hau
ezin hautsizkoa da Haritxabaletaren planteamenduan eta Xaxik Xalbadorrekin dituen
harremanetan bekatua baino ez du ikusten.
Gauzak honela, Xaxik arazoaz beste ikuspuntu bat erakutsi nahi duela ematen
du, hitz hauek esaten dituenean:
«Bekatua zer den eta zer ez den inork ez daki.» (JJ, 214).
Elizak gauza bat esan arren, elizgizonek berek batzuetan ez dute betetzen
agindutakoa:
«Elizak prediku ederrak egiten ditu, baina haren esanak ez ditu inork
betetzen eta sarritan elizgizonak izan ohi dira pulpiturikan oihukatzen
dituzten legeen lehendabiziko urratzaileak. Hobe genuke, guztiok ere,
36

Eta nago idazleari oharkabean pasatu zaiola honelako adierazpenei darien ironia,
argumentuan kontatuko duena ikusita. Amodioz jokatuta eta semeari ezkontzeko
askatasun osoa emanda, Hegiaphalian bakean bizi dira, harik-eta Xaxi Xalbadorren
bidean gurutzatzen den arte. Grinak, Xaxi bezalako pertsonaiarengan irudikatuak,
amodio eta askatasun horiek guztiak baino indartsuagoak izango baitira, azken finean.
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"zu bekataria" esan baino, "ni bekataria" esaten ikasten.» (JJ, 215).
Hitz hauek balore orokorrekotzat hartu behar badira ere, nobelaren
argumentuaren markoan irakurrita, Haritxabaletari egindako gaitzespentzat ere har
daitezke, Haritxabaletak nolabaiteko partea izan baitu Xaxiren zorigabeko ezkontzan.
Familiaren ohorea eta eskandalua aipatzen dizkio Haritxabaletak. Baina Xaxik
ezkontza behartua izan dela gogorarazten dio. Beraz, bekatuaren eta eskandaluaren
lehenengo bultzatzaileak ezkontza horretara behartu zutenak izango lirateke, ez bera:
«Zergatik ezkontarazi ninduzuen, bada, Petirirekin? Bortxatu ez
baninduzue harekin ezkontzera, ez nuke gaur zertan bekatu eginik eta
zertan inor eskandalu bidean jarririk.» (JJ, 216).
Haritxabaletak Xaxiren eta Xalbadorren arteko harremanetan grinak baino ez
ditu ikusten, ez maitasuna.
Hauxe gaineratzen du:
«Jaungoikoak gizonaren saihets-hezurretik egin zuen emaztekia eta
honekin aditzera eman gura izan zuen gizonaren mendeko zela eta haren
esanetara egotea zor zuela.» (JJ, 217).
Elkarrizketa osoan zehar, Xaxik bere askatasuna aldarrikatu nahi duen pertsona
moduan aurkezten du bere burua. Berak egindakoa, agian, bekatua izan liteke, baina
bekatu honen jatorrian besteek hartutako erabakiak daudela adierazi nahi du. Honen
aurrean argumentu bat bakarra du Haritxabaletak: "legea" (kasu honetan Elizak
inposatzen duen legea) bete egin behar da.
Nahi gabe ere, Xaxi bezalako pertsonaia honekin, gizabanakoaren askatasunaren
eta legearen auzia planteatzen zaigu hemen, irtenbiderik gabeko polemika bat balitz
bezala, bakoitzaren ikuspuntutik ikusita, biek ala biek arrazoia baitute.
Izan ere, irteerarik gabeko zirkulu batean bezala, egoera osoak paradoxa baten
aurrean gaudela erakusten digu: legea bete behar hori, legea betetzera behartuta dagoen
pertsonaiari egindako bidegabekeria baten ondorioa baita. Xaxik legea ez betetzea
ikusten du irtenbide bezala; Haritxabaletak legea nahitaez bete behar dela adierazten
dio, honek bidegabekeria onartzea suposatzen duen arren.
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Irtenbide bakarra, nobela honetan planteatzen diren konflikto guztiekin gertatzen
den bezala, konfliktoan dauden aldeen gainetik jarri eta alderdi espirituala gailentzean
datza: kasu honetan, kristau etsipena Xaxiren aldetik, bere kontrapuntua den Mayalenek
erakusten duen bezala.
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VI. ATALA: GORROTOA LEGE:
GERRAZ ETA DEMOKRAZIAZ.
A. ATARIKOA.

Joanak joan izeneko nobelarekin, Yon Etxaidek Usoa Alostorreko-n
zirriborratzen zituen planteamenduek garapen ia osoa hartzen zuten: lehen aldian mintzo
den narratzaile orojakilea; fikzioa heterodiegetikoa; narrazioa lehenaldi historiko batean
kokatzea; konfliktoan dauden alderdi batzuen presentzia; konflikto honi erlijioan
oinarritutako irtenbidea ematea; errealitatetik hartutako datuak nobelaren asmoaren
arabera aldatzea; behin eta berriro errepikatzen diren gai eta motiboak (justiziarena,
ezkontzarena, grinarena...).
Honelako osagaiak agertzen dira Etxaideren nobeletan eta haien arabera defini
daiteke bere nobelagintza.
Gorrotoa lege deitzen den hirugarren nobela honekin idazleak beste pauso bat
ematen du bere nobelagintzan. Ziur aski diskurtsoari dagokionez, urrats honek ez du
funtsezko aldaketarik suposatzen, honetan ere aldaketa interesgarriren bat suma
badaiteke ere. Gaian, ordea, aldaketa nabarmena ikusten dut nobela honetan, eta
hurrengo orrialdeetan Gorrotoa lege-z hitz egitean, puntu honetan oinarrituko naiz
gehienbat, dagoeneko esanda dagoena gehiegi ez errepikatzeko asmoarekin.
Honela labur liteke aldaketa hau zertan datzan:
Aurreneko bi nobeletan, konfliktoak pertsonaien esparru pribatuan gertatzen
ziren, familia halako konfliktoak agertzeko marko pribilegiatua zelarik. Nobelak
historikotzat defini zitezkeen, gertakariak lehenaldi identifikagarri batean kokaturik
zeuden aldetik, tesi honen lehen atalean egin den bezala. Historiak, dena dela, eragin
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txikia zuen pertsonaiei gertatzen zitzaizkien gauzetan eta, edonola ere, eragin hau
zeharkakoa izaten zen beti. Gorrotoa lege-rekin, ordea, konfliktoak esparru pribatu
horretatik esparru publikora lerratzen dira, historia gertakarien markoa izatetik, kontagai
izatera pasatu baita. Eta, bestaldetik, Euskal Herriaren lehenaldiaz hitz egiten den
aldetik, kontagaia politizatu egiten da neurri batean. Izan ere, Yon Etxaidek bere nobela
XV. mendean kokatzen du, banderizoen gerren erdian, 1448.ean Arrasate erretzera
eramango zuten gertakariak kontatzeko. Eta idazlea Erdi Aroaz aritzen bada ere, zeharka
bere garaiari begira dagoela esan daiteke.
Nobela honek 1962.ean irabazi zuen Euskaltzaindiak Domingo Agirreren
omenez antolatutako nobela lehiaketa. Eta 1964.ean argitaratu zen lehenengoz.
Hurrengo argitarapena handik hogei urtera agertu zen 1984.ean. Lerro hauek idazteko
momentuan, 1998.ean agertu zena da azken argitarapena, idazlea hil baino zenbait
hilabete lehenago plazaratua, beraz.1
Nobela honekin praktikan, idazlearen literatur ibilbidea amaitzen da, honen
ondoren berrargitarapenak eta itzulpenak izan ezik, bi obra berri bakarrik argitaratu
baitzituen: Etxaide jauna saiakera eta Eneko Agerroa izeneko nobela, nobelagintzaren
aldetik, idazlearen literatur ibilbidean gauza berri handirik eskaintzen ez duen huts
egindako testua, hurrengo atal batean, laburki bederen, erakusten saiatuko naizen bezala.
1962. urtean, nobela honekin saria irabazitakoan egindako elkarrizketan (Egan
aldizkariaren orrialdeetan agertu zen elkarrizketa hartan), Etxaidek laburtzen du zein
den bere nobelaren nondik-norakoa. Lehenengo eta behin Erdi Aroa garai erakargarria
iruditzen zaiola adierazi ondoren, idazleak adierazten du garai hartan Euskal Herrian
zehar gertatu ziren banderizoen guduek literatur lan jaso bat merezi zutela, "poema
epiku bat", berak dioen moduan (XX 1962, 186). Gaiarekin gora-behera asko ibili
1

Azken honi jarraituta egiten dira aipamenak, GL siglak erabiliz. Berrargitarapen hau
dela-eta, hauxe adierazi zuen X. Mendiguren Elizegi argitaratzaileak:
«Saiatu gara ediziorik ahalik eta txukunena egiten, eta egileak nahi zituen
aldaketa guztiak egin ditugu.» (Ubedak aipatua, 1998).
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ondoren, lortu zuen azkenean halako gai bati nobela historikoaren forma ematea:
«Baiñan ene asmoa aurrera eramateko gogoa zirika ari zitzaidan etengabe
eta, egia esan, estuasun galantak pasa ondoren, lortu nuen gai nagusi bat
bilbatzea, izaki bizidunak eta irudimenekoak enegixa erabillirik,
eleberriaren jo-mugari begira beti.» (XX 1962, 186).
Bere nobelagintzan ohikoa den prozedura da aipatutako hau, Joanak joan-en
ikusi den bezala. Bestaldetik, nobela honen protagonistaren papera ere aipatzen du
idazleak:
«[...] Jaun Matxin Olasoko'k bi taldeen arteko pakea eta adiskidetasuna
bilatzen du, zaldunen ohorezko legeak mespreziatuz eta apaltasun
izpiritu aundi batez Ebanjelioaren Argiari atxiki.» (XX 1962, 186).
Habe aldizkarirako egindako elkarrizketan, bestaldetik, Gorrotoa lege eta D.
Agirreren literaturaren arteko paralelismoa aipatzen da, bere idazlana Agirrek bukatzerik
izan ez zuen Ni ta ni izeneko nobelaren ordezko apaltzat eskaintzean (XX 1984, 10).
Eta, lan honen kalitateaz, aipatu dut dagoeneko zein izan zen idazleak bere idazlanaz
Eguna-ko elkarrizketan egiten duen balorazioa, Z. Oldenbourg-en La piedra angular
izeneko nobelarekin konparatzen duelarik: idazleak ezin izan zuen inola ere lortu bere
gustukoa zen nobela haren maila iristerik (Etxarri 1999, 26).
Idazleak berak egindako iruzkin hauek alde batera utzita, nobela honetaz
bibliografian aurki daitekeena komentatuko dut jarraian, aurreko nobeletan egin dudan
bezala. Eta horietan egin dudan bezala, lan orokorretan agertua eta berari propio
emandako bibliografia bereiztuko ditut.
Lan orokorretan agertzen diren aipamen txikietan, honelako ideiak agertzen
zaizkigu:
- Ibon Sarasolaren ustez, nobela hau idazleak idatzitako nobelarik hoberena da.
Hizkuntzaren alorrean, alde batera utzi ditu hasierako aurreiritzi garbizaleak (Sarasola
1976, 100). Eta nobelaz hitz egiteko erabiltzen dituen hitz urrietan, idazlearen
heldutasuna aipatzen du:
«[...] índice de la madurez novelística alcanzada por su autor.» (Sarasola
1976, 158).
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- Jon Kortazarrek espazio handiagoa eskaintzen dio nobela honi. Etxaidek
nobela honetan kontatzen dituen banderizoen guda horietan 36ko gerra zibilaren
transposizioa eta gerra horrek ekarritako urraduren gaineko gogoeta ikus daitezkeela
adierazten du Kortazarrek (Kortazar 2000, 136-137). Izan ere, Erdi Aroaz mintzo den
arren, idazleak bere garaiko Euskal Herria (eta berak gerra zibilean bizi izandako barne
tragedia) zuen buruan.
Bibliografia orokorraren arloak ez du gehiagorik eskaintzen. Honez gainera,
nobela honi buruzko bibliografia zehatza ere aurki daiteke, eta nik jasotako aipamenetan
ikus daitekeenez, itxura guztien arabera nobela honen argitarapenak egin ziren urteen
inguruan argitaratuak agertzen dira honi buruzko erreferentziak: nobela 1964.ean
argitaratu zen lehenengoz eta 1965.ean Mitxelenak idatzitako artikulua agertu Egan-en;
hurrengo urtean Jakin-en ere erreseina bat argitaratu zen egilearen aipamenik jarri gabe;
1984.eko argitarapen inguruan I. Caminok idatzi zuen erreseina bat Argia-n; eta
1998.ean nobelaren argitarapen berria plazaratu zenean, idazleari egin zitzaion
omenaldiaren berri aurki daiteke Euskaldunon Egunkaria-n, urte hartako maiatzeko
lehen egunetan. Idazlea bi hilabete geroxeago hilko zen.
Kronologikoki ikusita ere, beraz, Mitxelenaren artikulua agertzen zaigu
lehenengo tokian.
Mitxelenak Etxaideren literaturaz hitz egin duen guztietan bezala, artikulu
honetan ere idazlearen hizkera goraipatzen du:
«Leku berezia du aspaldian Jon Etxaideko'k euskal-idazleen artean,
edozeiñek ikus dezakean bezala. Euskeraz egungo egunean iñork gutxik
bezala dakielako, eta jakite ori, jakite utsa ez ezik, mintzatzen jakitea
delako.» (Mitxelena 1965, 159).
Erabiltzen duen hizkera definitzean, alde batetik, "sendoa" eta "trinkoa"
iruditzen zaio, baina, baita ere, "biguna" eta "malgua" (Mitxelena 1965, 159).
Kasu honetan, ordea, Mitxelenak pentsatzen du baten bati ohi baino zailagoa
irudituko zaiola Etxaidek erabiltzen duen hizkuntza. Izan ere, nobela honetan euskara
"aberatsa eta oi baiño ugariagoa" da, Mitxelenaren ustez (Mitxelena 1965, 160).
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Mitxelenak zailtasun hau, edonola ere, irakurlearen limitazioetan ikusten du gehiago
Etxaidek erabiltzen duen hizkeran baino.
Mitxelenak eredu bat aurkitu du Etxaideren lan honetarako: A. Campión.
Aipamenean, ordea, ez zait argi geratzen Campión eredutzat hartu duela esatean,
nobelagileaz ala historialariaz ari den:
«Bera [= Etxaide] historiolaria ez delarik, Campión artu du eredu eta,
onen antzera, aztertu ditu Erdi-Aroaren azken aldeko ixtillu eta katazka
larrietan aztertu bear zirenak.» (Mitxelena 1965, 160).
Etxaidek garai hartako giroa berpizteko egin duen ahalegina ere aipagarri
iruditzen zaio Mitxelenari: kanta zaharren aipamenak eta pertsona- eta toki-izenak
euskal itxuran agertzea horren lekuko izango lirateke (Mitxelena 1965, 160).
Honen ondoren, Mitxelenak nobela historikoaren generoaz aritzen da, honi
buruzko datu eta iritzi zenbait emanez.
Lehenengoz, garaiko literaturan, 60ko hamarkadaren erdialdean, alegia, nobela
historikoak betetzen duen tokiaren berri ematen du. Izan ere, artikulua idatzi zuenean
(Etxaidek bere nobela argitaratu zuenean), nobela historikoaren garaia iragan zela
ematen zuen:
«Orain goi maillako literatur-mota bezala beintzat zertxobait baztertua
dagoen eleberri historikoak edo histori-novelak ez du asierako bere artan
iraun.» (Mitxelena 1965, 160).
Baina nobela historikoa goi mailako literaturatik behintzat zertxobait baztertuta
badago, horrek berorrek esan nahi du "erdi mailako literatura" dei litekeen horretan ez
dela zertan baztertuta egon: kontsumoko literaturan, irakurle arrunten mailako
literaturan, bere tokia edukitzen jarraitzen du nobela historikoak. Eta Mitxelenak Joanak
joan-ez hitz egitean argi adierazi zuenez, horrekin parekatu beharko litzateke Etxaideren
literatura.
Eta, bestaldetik, nobela historikoak izan duen bilakaera ere aipatzen du, A.
Alonsoren lanetan oinarrituta dirudien iritzi bat eskainiz, baina A. Alonsoren ideiak
osatuz. Izan ere, nobela historikoaren bilakaeraren mugarri hauek aipatzen ditu
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Mitxelenak:
«Axalaren lillura zen baitipat lehenbiziko erromantikoentzat -Manzoni
eta besteren bat kendu ezkero, agian-; pintura betea gero, arkeologiaren
bidez erdietsia, Flaubert'entzat eta; azkenik, berriz historiaren oiñarriak
eta indar eragileak obeki ezagutu naiak sarbide berriak sortu-ala,
ondoraiño eta ondarreraiño murgildu nai lukean egitekoa [...]»
(Mitxelena 1965, 160).
Hiru multzo aipatzen ditu Mitxelenak, bilakaeraren ideia ematen dutenak:
erromantizismoan oinarritutako nobela; nobela arkeologikoa; eta historiaren hariak
aztertu nahi dituen nobela modernoagoa.2
Eta Etxaidek azken honetan aritu nahi izan badu ere, Mitxelenaren ustez ez du
behar bezala lortu. Azalean gertatzen diren datuak agertzen baitira, baina azpian zer
dagoen argitu gabe gelditzen da. Banderizoen gerren arrazoiak ezkutuan geratu dira:
«Baiña gaiñaldeko txingurritegi urduri orren azpian zer dagoen, ze indar
izkutuk eragiten dien txingurriei orren itxuragabeko elkar-ilkintzan
abiatzeko, ez da erraz esaten.» (Mitxelena 1965, 160).
Dena dela, Etxaideri ezin zaio halako huts bat leporatu, azken finean nobelagilea
baita, ez historialaria (Mitxelena 1965, 161).
Izan ere, puntu hau nabarmen gelditzen da Etxaideren nobela irakurtzean,
gainetiko irakurketan gelditu nahi ez duenarentzat. Nobela honetan oiñaztarrak eta
ganboarrak elkar suntsitzeko lehian ikusiko ditugu, baina ez da agertzen, itxuraz
behintzat, inolako kausa materialik halako gertaeretan murgiltzeko. Borrokan aritzen
dira, besterik egiten jakingo ez balute bezala, edota haien izaeraren ezaugarria baizik
izango ez balitz bezala. Arrazoi historiko sakonak lausoturik gelditzen dira.
Mitxelenaren artikulua amaitzen da Etxaideri egiten dion aholku baten bidez:
dagoeneko aipatu da nola hitz horietan kritikoa baino gehiago adiskidea den Mitxelenak

2

Lehenengo biek gogora ekartzen dute, iradoki den bezala, A. Alonsoren bereizketa
(Alonso 1982). Hirugarren moduaren adibidetzat Howard Fast-en Spartacus eta A.
Koestler-en The Gradiators aipatzen dira. Espartakoren gaia, antza, erromatarren
garaian kokatzen diren nobela historikoen artean oso maiz erabilia izan da, Román
Álvarez-ek kontatzen duenaren arabera (Álvarez 1983, 138).
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hurbileko gauzez idazteko aholkua egiten dion Etxaideri (Mitxelena 1965, 161).
Mitxelenak Egan-en artikulu hau plazaratu eta hurrengo urtean, Jakin
aldizkarian agertu zen Etxaideren nobelari buruzko erreseina bat, artikuluaren egilea nor
zen adierazi gabe.3
Testu honetan, hasteko, goraipamenak deigarriak dira. "Lan sakon eta bikaina"
da Etxaideren liburu hau. Eta bestetan ez bezala, goraipamenak ez dira hizkuntzaren
alorrera mugatzen, nobelagintzaren aldetik ere erreseinaren egileari nobela goraipatzeko
duin iruditzen baitzaio:
«Ats aundiko liburua egin bait digu; azal eta mamiz aberatsa, bizi ta
txairo idatzia, euskera oparoan, zailtasunik gabe, eta novelistikari buruz
ederki tajutu ta borobildua.» (XX 1966).
Honelako lan bat egiteko idazle berezia behar zen, eta honetan ere
artikulugilearen laudorio gehiago agertzen dira:
«Etxaide bezalako langille purrukatu ta burutsua bear da onelako eleberri
giartsu ta jantzia agertu arazteko.» (XX 1966).
Bestaldetik, Etxaidek nobela egiteko Campión gidaritzat hartu duela adierazten
du, Mitxelenak egin zuen moduan, eta nobela W. Scott-en nobela eredugarri batekin
konparatzen du:
«Euskaldunen Walter Scott deitu genezaioke ta Gorrotoa lege eleberriari
"Ivanhoe"'n tankera ematen diot.» (XX 1965).
Eta egia da Gorrotoa lege-k Erdi Aroan kokatzen den nobela historikoa den
aldetik, Ivanhoe-ren zenbait ezaugarri aurkezten duela, geroxeago, generoaren
kanonarekin konparatzean ikusiko den bezala.
Jakin-eko artikulu honetan ere ilunak diruditen hitz batzuk agertzen dira, agian
garaiko kultur tirabiren berri ematen dutenak. Etxaideren nobela hau, gutxienez, erdaraz
dauden nobelen mailan dagoela adierazi ondoren (non ez dagoen gorago), hauxe
agertzen da:
3

Jakin aldizkariko aurkibideetan "Zuzendaritza" agertzen da egiletzat (XX 1981,
331).
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«Gure arteko musin batzuek ez uste arren. Eta erderaz itzulita ez luke
ezer galduko ta Literatura maillan onenak aiñkoa [sic] da.» (XX 1966).
Luis Mitxelena, eta honek esandakoak, zituen buruan hitz hauek idatzi zituenak?
Artikulu hauek lehenengo argitarapenaren garaian agertu ziren. Hurrengo
argitarapena 1984.ean egin zen eta urte horretan bertan agertu zen I. Caminok sinatutako
erreseina bat Argia aldizkarian. Hogei urte pasatu dira nobela lehenengo aldiz argitaratu
denetik eta euskal kulturan ere aldaketa asko gertatu dira. Artikulu honek aldaketa hauen
berri ematen du, Etxaideren lana baloratzerakoan bestelako ikuspegia aurkezten baitu.
Nobelaren argumentua laburtu ondoren, erreseinaren egileak hauxe dio
Etxaideren estiloaz:
«Guzti hau Etxaidek hain maitea duen estilo goratsu eta apainean emana,
barrokoa batzutan, garaiko tresna eta gazteluen euskal izena eta guzti.»
(Camino 1984).
Bere garaiko euskal irakurleengandik urrun ikusten du nobela, generoa bera
zaharkitua delako eta Etxaiderentzat funtsezkoak diren oinarri moralak gizartearen zati
handi batean kolokan daudelako:
«Zer esanik ez, 400 orrialde4 dituen elaberri historikoa ez da egun euskal
irakurleak maiteen duen gaia, ezin ahaztu gainera Etxaidek lan honetan
sartzen duen moralismoak gaur egun habe sendoenak ere lur joak
dauzkala euskal gizartearen zati handi batean.» (Camino 1984).
Eta idaztankera ere ez du baloratzen aurreneko aldiz argitaratu zenean aho batez
onartzen zen bezala: Yon Etxaideren idaztankera "koipetsua" izenondoaren bidez
azaltzen baitu, eta honekin zehazki zer esan nahi duen argi ez badago ere, halako
aipamenak gutxienez gaitzespen kutxua duela ematen du.
Caminok esaldi honekin bukatzen du bere artikulua:
«Egungo literatur beharrei zuzenki erantzuten ez dien elaberri hau izan
4

Dirudienez, nobela batek orrialde asko edukitzea txarto ikusita dago zenbait euskal
kultur girotan. Ez hain aspaldian, gure idazle saritu batek ere antzeko zerbait aditzera
ematen zuen, Günter Grass-en nobela bati luzeegi iritzirik. Eta kontrako kasua ere topa
dezakegu: orain dela gutxi argitaratutako nobela historiko bat dela-eta, argitaletxearen
propagandan meritu moduan agertzen zen euskaraz inoiz argitaratu den nobelarik
mardulena zela.
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bedi, bederen, Jon Etxaide, euskal narratibak egundo izan duen idazle
ugarienaren lan agergarri.» (Camino 1984).
Edonola era, gaiaz, ikuspuntu moralaz eta idazkeraz ere, Etxaideren nobela
aspaldiko zerbait izango balitz bezala aurkezten du, ia euskal kulturaren datu
arkeologiko bat.
Nobelaren azken argitarapena agertu zenean, idazleari eskainitako omenaldi
moduko hitzaldiak-eta antolatu ziren, Euskaldunon Egunkaria-n 1998.eko maiatzaren
lehen egunetan agertu ziren erreferentzietan ikus daitekeenez. Berrargitarapenari
buruzko erreportaje bat (Ubeda 1998), horren inguruan egin ziren hitzaldien berri5
ematen duen beste erreportaje bat (Iban 1998b) eta Txillardegik idatzitako artikulu bat
(1998) agertu ziren egun horietan. Euskaltzaleari egindako omenalditzat hartu behar dira
hor esan ziren gauza guztiak, eta ez da helburu hau begi-bistatik kendu behar bertan
esaten diren gauza asko bere neurri egokian hartzeko.
Informazio eta artikulu hauetan agertu zirenetatik nik bi aipamen baino ez ditut
hona ekarriko.
Joxi Ubedak sinatutako erreportajean hurrengo hitz hauek agertzen dira,
kakotxoen artean; beraz, beste batek esandakoa transkribatzen duten hitzak dira.
Testuan, baina, ez da zehazten nork esan zituen:
«Gorrotoa lege oso eleberri garrantzitsua izan da Euskal Herriko
literaturaren historian [...] Jon Etxaideren lanak izan ziren hauspo bat,
bultzada bat, euskara jaso, dotorea eta eleberri ondo umoak asmatu eta
burutu zituelako.» (Ubeda 1998).
Hauxe da gehienetan, Etxaideren literaturatik gelditzen den irudia: gabezien
garai batean idazle garrantzitsua, batez ere hizkuntzaren bidez bestek ezin egin
zezaketena egiteko gai zelako. 50ko hamarkadako idazle bati, edonola ere, kentzerik ez
dagoen merezimendua.
Hurrengo hitzak Maider Etxaiderenak dira, idazlearen alabarenak alegia, eta A.
5

J.M. Torrealdai, A. Urretabizkaia, J. Azurmendi, Xabier Etxaide (idazlearen anaia)
eta Maider Etxaide (idazlearen alaba) izan ziren hitzaldi hauetan parte hartu zutenak, A.
Ibanek sinatutako erreportajetik ondoriozta daitekeenez (Iban 1998b).
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Ibanek sinatutako erreportajean agertu ziren:
«Uste dut bere bizitzan halako bi etapa izan direla. Bata garai ausarta eta
emankor hura, eta bestea, bere psikologiatik edo, barnera bildu eta autoexiliatu zenekoa da.» (Iban 1998b).
Erreportajean ez da gehiago azaltzen M. Etxaideren aipamena, baina literatur
sormenari dagokionez, argi dago inflexio puntu hori Gorrotoa lege-n eman zela,
praktikan liburu honekin amaitzen baita Yon Etxaide nobelagilearen ibilbidea.
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B. ARGUMENTUAREN OSAKETA.

1. Argumentua eta honen osagaiak.
a) Argumentua eta istorioaren gertakariak:
Erdi Aroan kokatutako nobela historikoa da Gorrotoa lege eta ahaide nagusiek,
Oiñaz eta Ganboa taldeetan banatuta, XV. mendean zehar burututako zenbait gudutan
oinarritu da egilea argumentua osatzeko. Izan ere, nobela honetan, gertakari historikoak
pertsonaiek egiten dutenerako markoa ez ezik, kontatu nahi den gaiaren funtsezko
osagaiak ere badira. Kasu honetan nobelan 1448. urtean Arrasate erretzera eramango
zuten gertakarien berri eman nahi du idazleak. Gertakari berezia, dudarik gabe, horretaz
literatur lan bat egiteko. L. Mitxelenak, Textos arcaicos vascos-en dioen bezala:
«El incendio de Mondragón por los gamboínos con Pero Vélez de
Guevara al frente el día 23 de junio de 1448, el intento de salida de los
oñacinos cercados, su derrota y la muerte de Gómez González de Butrón,
de su hijo Juan, su sobrino Presebal y otros muchos, constituyen el punto
culminante de las luchas de bandos en nuestro país.» (Mitxelena 1964,
81).
Puntu goren hori zuen istorioa kontatzeko, Yon Etxaidek hogeita hamaika
kapituluko nobela bat idatzi du.
Lehenengo ataletan (I-IX. ataletan), Matxin Ganboa Olasoko da gertakarien
ardatza. Pertsonaia honek, deiturak dioen bezala ganboarren taldeko kideak eta talde
horren buruzagien ondorengo zuzenak, gonbidazio bat jaso du Elgoibarko bere etxean,
Gomiz Onzalutx bisitatzera joan dadin, Butroeko gaztelura. Gomiz Onzalutx
(Mitxelenaren aipamenean "Gómez Gónzalez de Butrón"), oiñaztarren buruzagia izanik,
gonbidazioa etsaiengandik datorkio Matxin Ganboari. Amak mesfidantzaz ikusten badu
ere, Matxin Ganboak erabakiko du Butroeko gaztelura joatea, bakea helburu. Lehenengo
atal hauetan, Butroera egiten duen bidaia kontatzen da eta bidaia egin ahala, tokiak
(Bizkaia, Gernika, Mungia, Butroe), pertsonaiak (batez ere, Gomiz Onzalutxen
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familiakoak eta taldekoak) eta aurrekari historikoak aurkezten dira. Beraz, Matxin
Ganboak Butroerako bidaia egiten duen bitartean, irakurleak XV. mendeko historian
zehar egingo du bidaia paralelo bat, Erdi Aroko banderizoen guduez behar duen
informazioa izan dezan. Irakurleak, bestaldetik, jakingo du zeintzuk izan diren Gomiz
Onzalutxen asmoak gonbidazio hori egin duenean: Matxin bere taldera, oiñaztarren
taldera, alegia, erakarri nahi du eta horretarako Oneka bere alaba harekin ezkonarazi
nahi luke. Matxin Ganboak egiten duen bidaia hau ezkontza honen bidez zigilatuko den
itunarekin amaitzen da.
Hurrengo zazpi kapituluetan (X-XVI), Gomiz Onzalutx eta Peru Abendañoko
buru diren bi taldeen arteko guduen berri emango zaigu, mendekuek eta traizioek
osatzen duten amaigabeko kate batean, Peru Abendañoko Aramaioz jabetzen den arte.
Aipatzen diren gertakari odoltsuen hasiera Peru Abendañokok burutu nahi duen
mendekuan dago, Gomiz Onzalutxek ezkontzen bidez bere taldera erakarri baititu
zenbait zaldun ganboar. Mendeku honetan Gomiz Onzalutxen seme bat hiltzen da. Eta
mendeku honi Gomiz Onzalutxek beste mendeku batekin erantzun dio, etengabeko
katea sortuz. Atal hauetan, oso garrantzitsua da Otxoa, Gomiz Onzalutxen semearen
ibilbidea: aitari bere mendekua burutzen lagundu ondoren, aitaren aurka altxatzen da,
honek ez diolako berak nahi lukeen ordaina (Aramaio) ematen; aitak orduan semea
hiltzeko agindua ematen du baina hilketa hau gertatu ahal izan baino lehen, semeak ihes
egitea lortzen du, Peru Abendañokorekin elkartzeko; dena dela, etsaiarekin
elkartzekotan zegoela zirudienean, Peru Abendañokok traizionatu egingo du eta
hilaraziko; eta gertakari hauen ondoren pizten den gudan Aramaioz jabetzea lortuko du.
Ikusten denez, Otxoak egindako traizioari beste traizio batez ordaintzen zaio.
Gertakari hau pertsonaia jakin bati momentu zehatz batean gertatzen bazaio ere,
eredugarri bihurtuko da nobelan, ahaide nagusien jokaeren berri (eta bide batez,
honelako pertsonaiek aipatzen duten "ohorearen" adibide) emango baitu.
Hurrengo ataletan (XVII-XXIV. ataletan) gertakarien kokagunea aldatzen da:
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Arrasate hirian gertatzen direnak kontatzen dira atal horietan. Arrasate hiriaren egoera
bereziaren berri eman ondoren, eta mendekuen katea hausten ez delarik, hiria
ganboarren eskuetatik oiñaztarren eskuetara pasatuko da (XVII-XIX. atalak).
Honen ondoren nobelan zehaztasun handiz kontatuko da nola ganboarrek hiriaz
jabetzeko ahalegin berria egingo duten eta horretarako hiria erreko (XX-XXIV. atalak).
Nobelaren azken kapituluetan (XXV-XXXI. ataletan), gertakari hauen ondorioak
ikusiko dira. Arrasaten egindako erasoan oiñaztar asko, haien artean beren buruzagia,
hilko dira eta Eneko Muxikako, Gomiz Onzalutxen seme gehiena, jarriko da taldearen
buruan. Bestaldetik, ganboarrak garaile gertatu arren, Tolosan egingo den epaiketan
erantzun beharko dute egindako sarraskiagatik eta honek haien gain-beherakada
ekarriko du. Traizio eta mendeku kate berri baten ondorioz, Joan Latz izeneko
pertsonaiak Eneko Muxikako hilko du, harekin elkartu ondoren, eta Aramaioren jabe
egiten saiatuko da. Azkenean, Matxin Ganboak Madaleni (Eneko Muxikakoren
alargunari) lagunduko dio berez dagokion eskualde hura, Aramaio, berreskuratzen, eta
berreskuratze honekin amaitzen da nobela.
Gertakari nagusi hauekin batera, bigarren maila batean, pertsonaiei dagozkien
istorioak ere kontatzen dira: Matxin eta Onekaren amodiozko istorioa, Gomiz
Onzalutxen eta Eneko Muxikakoren maitaleen istorioak, edota Otxoaren traizioak eta
Joan Latzek egindakoak, nahiko zehatz azaltzen dira, ia-ia istorio enmarkatuak izango
balira bezala. Baina pertsonaia nagusi hauen istorio bereziak, argumentuaren
ibilbidearekin zerikusiren bat izan dezaketenak, kontatzeaz gain, nobela honetan
edozein momentu izan daiteke egokia pertsonaia baten istorioa kontatzeko, haren istorio
bereziak argumentuko hari nagusiarekin lotura zuzenik izan ez arren. Idazleak behin eta
berriro ematen baititu pertsonaien eta gertakarien aurrekariak.
Argumentu honetan, gertakari askoren arteko paralelismoa nabarmentzen da,
batzuk besteen oihartzunak edo islak izango balira bezala: adibidez, Matxin Butroera
doan bezala, Otxoa Peru Abendañokorengana joango da (helburua desberdina delarik
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ordea, batek bakea nahi badu, besteak traizioa burutzen baitu); Otxoaren hilketak (bide
bakarti batean hilko dute, traizioz) honelako hilketen eredu dirudi eta beste bitan
gutxienez azalduko zaigu halako gertakari bat Otxoarekin gertatutakoaren errepikapena
izango balitz bezala (Joan Latz bide batean zauritzen dutenean, adibidez); Gomiz
Onzalutx eta Eneko Muxikakoren artean ere begi-bistako paralelismoa dago: semeak
aitaren lekua betetzen duenean, maitale bat hartuko du Aramaion, aitak egin zuen
bezalaxe, eta, paralelismoan sakontzeko, Eneko Muxikakoren maitalea, aitaren
maitalearen alaba izango da.
Gertakari zehatz batzuk dira kontatzen direnak, Erdi Aroaren bukaerakoak eta
Arrasateren erreketaren ingurukoak. Baina gertakari hauen aurrean badirudi ahaide
nagusiek beren aurrekoen ekintzak berberak errepikatzen dituztela, irteerarik gabeko
zirkulu batean sartuta egongo balira bezala. Eta beren arbasoengan ez ezik, etsaiengan
ere beren jokaerarako ereduak aurkitzen dituzte.
Enfrentamenduen jatorria, ordea, ulertu ere ez dute egiten, horretaz ematen den
arrazoi bakarra, ipuin ezaguna baita. Izan ere, amak Matxin Ganboari azaltzen zionean
oiñaztarren eta ganboarren enfrentamenduaren arrazoia, Uribarriko elizara egindako
prozesioaren istoriotxoa kontatzen zion (GL, 43).
Gauzak honela, eta orain arte esandakoa laburbilduz, nobelak hiru zati nabarmen
hauek ditu istorioaren garapenean:
a) Matxin Ganboaren bidaiaren inguruan ardaztutakoa, pertsonaien eta
gertakarien aurkezpena eta aurrekari historikoak azaltzen dituena (I-IX. atalak).
b) Ganboarren eta oiñaztarren arteko gudak, hasieran Aramaioz jabetzeko, gero
Arrasatez jabetzeko (X-XXIV. atalak).
c) Gerra hauen ondorioak: ahaide nagusien gain-beherakada (Butroeko gehienak
hilda daude, Oneka izan ezik; ganboar gehienak atxilotuak edota ezkutuan, Matxin
Ganboa izan ezik) eta Aramaio berez dagokionari berreskuratzea (XXV-XXXI. atalak).
Aramaiorekin gertatzen dena ikusita, amaierak hasierako egoerara bidaltzen du
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irakurlea. Aramaio, hainbat eskutatik eta hainbat borrokaren kokagunea izan ondoren,
berez zegokion taldearen eskuetan gelditzen da, Butroeko nagusiaren eskuetan. Baina
aldaketa batekin, Gomiz Onzalutxen familiako gehienak hilda daude, eta Butroen buru
gelditu dena seme nagusiaren alarguna da. Hasierako egoerara bueltatzen da amaieran,
baina alderdi biek elkar suntsitu eta deuseztatu ondoren.
Izan ere, Matxin Ganboak bakea nahi zuen bi taldeen artean. Horrexegatik joan
zen bere taldekideen etsairik nagusienarengana. Matxinek Onekarekin amodiozko
ezkontzan elkartzean, bi taldeek bat egitea nahi luke, gerraren ordez, bakea nagusi izan
ledin. Taldeek, ordea, elkar suntsitzea beste legerik ez dute onartzen eta azkenean,
taldeak berak desagertu arte ez da bakerik izango, Matxinen eta Onekaren ezkontzan
sinbolizatzen den bezala. Taldeen ordenarekin (ordena feudalarekin) jarraitu nahi zuten
ahaide nagusi guztiek porrot egiten dute beren asmoetan. Taldeen alderdikeriaren
gainetik jarri diren pertsonaiak nagusi agertzen dira nobela amaieran, eta haien legea,
enfrentamenduaren eta ahaide nagusiek aldarrikatzen duten ohorearen ordez, batasuna
eta kristautasuna izango da.
Bestaldetik, gertakari publikoak kontatzen dira gehienbat nobela honetan. Eta
gertakari pribatuak diruditenak agertzen direnean (aita eta semearen arteko
kontrajarpena, Gomiz Onzalutxen eta Otxoaren kasuan bezala), hauek ere ondorioak eta
islak izango dituzte gertakari publikoetan. Biek, publikoak eta pribatuak, bat egiten dute
nobela honetan bereizi ezinak izan arte.
Gauzak honela, publikoa alde guztietara zabaltze honekin, nobelaren
politizazioaren beste arrasto bat aurki daiteke. Ahaide nagusiek burutzen dituzten
mendekuek (publikoak eta pribatuak, bereizi ezinak baitira) Matxin Ganboaren jarreran
kontrapuntu bat izango dute: maila pribatuan, barkamena aldarrikatuko du; maila
publikoan, Gernikako Batzarrak eta Anaiarteek ordezkatzen duten legalitatea onartuko
du. Eta erakunde hauetan (beste zenbait osagaitan bezalaxe) garatu bidean dagoen
demokrazia baten oinarriak ikus daitezke: gizakien mailan posiblea den justizia
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bakarraren hastapenak.

b) Pertsonaiak:
Pertsonaiei buruz hitz egitean, kontuan hartu behar den lehenengo gauza hauxe
da: Yon Etxaideren aurreneko bi nobelak, familia barruan gertatutakoak kontatzean,
nahitaez izan behar zuten pertsonaia kopuru mugatua, Joanak joan-en Usoa
Alostorreko-n baino askoz gehiago agertu arren; Gorrotoa lege-n pertsonaien kopurua
biderkatu egiten da, eta nobelaren hasieran Yon Etxaidek irakurlearen lagungarri6
jartzen duen "Pertsonaien zerrenda alfabetikoki" izeneko ataltxoan, hirurogeita bost
pertsonaia agertzen dira, izen bereziz identifikatuak. Haien artean, jakina, familia eta
alderdi harremanak sortzen dira, sarea osatuz. Eta pertsonaien panorama hau gehiago
konplikatzeko, familien eta alderdien harremanak askotan ez datoz bat, talde batean
kokaturik dauden pertsonaia batzuk ezkontzaz edo traizioz beste taldera lerratzen
direlako.
Bestaldetik, aipatu den bezala, Yon Etxaidek pertsonaiaren bat aurkezten
duenean, horri dagozkion xehetasunak eta aurrekariak ere kontatu ohi ditu.
Egoerak, beraz, nahasia dirudi, kopuru handiegia delako ez ezik, pertsonaien
arteko harremanak oso konplexuak direlako ere.
Honen ondorioz, batzuetan idazlea bera pertsonaien batekin okertu egin dela
ematen du. Adibidez, hitz hauek agertzen dira nobelan:
«Orduan, Ihoane Muxikakok munduko ondasunei uko zienez gero,
Gomiz Onzalutxen bigarren semeari erori zitzaion [...] oinordekotza.»
(GL, 62-63).
Eta Gomiz Onzalutx da oinordeko izango dena, ez haren bigarren semea.
Dirudienez, erratu bat ez bada (hau da "Gomiz Onzalutxen bigarren semeari" agertzen
bada, "Gomiz Onzalutx bigarren semeari" izan beharrean), Gomiz Onzalutx eta Onzalu
6

Eskertzekoa da egin duen zerrenda hau, bestela askotan argumentua jarraitzea ia
ezinezkoa izango bailitzateke.
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Gomiz nahastu egin bide ditu idazleak, aitari semearen izena emanez. Aipamen honen
hurrengo esaldian argitzen da pertsonaien arteko nahasketa hau:
«Jaun Onzaluk, ordea, baldintza bat jarri zion Gomiz bere semeari,
oinordekotzaz jabetzea nahi bazuen [...]» (GL, 63).
Hurrengo aipamen honetan aurreko nahasketa argitzeaz gain, beste nahasketa
baten adibidea izan daiteke:
«Honen ordez [= Ihoane Muxikakoren ordez, alegia], Butroeko,
Muxikako eta Aramaioko nagusitza Gomiz Onzalutxek bereganatu zuen,
hots, Onzalu Gomizen bigarren semeak. Lekutioko eta Arratiako ibarreko
Urkizuko jaungoa, berriz, Ihoanes Abendañoko izenarekin ezagutua izan
zenak. Gomiz Onzalutx eta Jaun Peruren [= Peru Abendañokoren] arteko
elkar lehia ikaragarria izan zen eta beren bizialdi guztian iraun zuen.»
(GL, 76).
Ihoanes Abendañoko esan beharrean, ez al zuen Peru Abendañoko esan
beharko? Hemen ere, badirudi semeari aitaren izena jarri diola.
Edonola ere, edonori oharkabean pasa dakizkiokeen honelako nahasketak gorabehera, azken aipamen honek bidea irekitzen du nobela honetan kontrajarrita agertzen
diren bi alderdien talde-buruak aurkezteko: Gomiz Onzalutx eta Peru Abendañoko,
oiñaztarren eta ganboarren buruzagiak, hurrenez hurren.
Nobelaren garaia (XV. mendearen erdialdea) hautatzeko arrazoien artean, bi
nobela-pertsonaia hauen atzean dauden pertsonaia historikoak daude, Yon Etxaidek
dioenaren arabera:
«Luzaro gabe, ordea, [Erdi Aroaren] azken aldera jotzea erabaki nuen,
zeren talde buruen nortasunek indar bereiziago batez disdiratzen baitute
Bizkunde-alditik hurbileko mugaroan.» (GL, 410).
Zehatzagoak,

definituagoak

agertzen

zaizkio

pertsonaiak

Etxaideri,

"nortasundunagoak", asmatutako hitz batez esateko, gero pertsonaia historiko hauek (eta
gertakari historikoak ere bai) nahi bezala erabili arren, nobelaren helburuei egokituta.
Bi pertsonaia hauek elkarren aurkako lehian agertzen dira nobela osoan zehar.
Eta beraien artean, bakea lortu nahirik, Matxin Ganboa, Olasoko jauna kokatzen da.
Hiru pertsonaia hauen arteko harremanak honela azaldu zituen Etxaidek Egan-en
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aldizkarian argitaratutako elkarrizketan, lehen transkribatu den aipamena osatuz:
«Jaun Peru Abendañoko'k eta Jaun Gomiz Onzalutx'ek -Lekutio'ko eta
Butroe'ko jaunak-, alkar sakaildu bearrez, norkeri basakoienez borrokan
diarduten artean, Ganboarren eta Oiñaztarren interes makurrak
defendituz, Jaun Matxin Olasoko'k bi taldeen arteko pakea eta
adiskidetasuna bilatzen du, zaldunen ohorezko legeak mespreziatuz eta
apaltasun izpiritu aundi batez Ebanjelioaren Argiari atxiki.» (XX 1962,
186).
Hiru pertsonaia hauez gainera, Mitxelenak aipatzen zuen "txingurritegi" horretan
nabarmentzen diren zenbait pertsonaia aurkitzen dira. Hauek aipatuko ditut jarraian,
zeren argumentua garatzeko edota balio sinbolikoengatik garrantzitsuagoak iruditzen
baitzaizkit:
- Oneka (Gomiz Onzalutxen alaba, eta Matxin Ganboarekin ezkonduko dena);
- Otxoa eta Joan Latz (traizioen eta mendekuen ereduak nobela honetan);
- Eneko Muxikako (Gomiz Onzalutxen semea, oinordekoa);
- Butroeko jaunek Aramaion dituzten maitaleak: Begi Urdina eta Maria Gabon
deitzen dietenak.

Egoera aurkezten den bezala, Gomiz Onzalutx eta Peru Abendañoko, bata
bestearen isla izango balira bezala aurkezten dira. Idazlea, dena dela, beraien artean
alderen bat badagoela adierazten saiatzen da, baina gero, pertsonaien ibilbidea ikusita,
beraien artean egon daitekeen desberdintasun hura zeharo lausoturik gelditzen dela esan
daiteke:
«Hau [= Peru Abendañoko], gudari iaio, bipil eta burutsua zen, baina,
hiztun motela, konponketari baldarra eta politiku moldakaitza. Indarra
zuen bere iskilo bakarra, eta Jaun Gomiz, ostera, indartsu izatez gainera,
maltzurkeria, legunkeria eta nahaskeria antzeetan maisu zen [...]» (GL,
131).
Gudari gogorra eta politikari maltzurra: halaxe desberdintzen ditu narratzaileak
bi pertsonaia hauek.
GOMIZ ONTZALUTXek, bakoitzari behar duen saria emanez, lortzen du
besteak bere aldera erakartzea. Eta manipulazio lan honetan, ganboarren taldean dauden

474

pertsonaiek oiñaztarrekin itunak egin ditzaten, ezkontzak erabiltzen ditu bestelako
lanabesak balira bezala. Ezkontzak antolatuz lortzen du bere taldea indartzea. Eta horixe
lortu nahi du Matxin Ganboarekin ere. Oneka bere alaba erabilita, Matxin Ganboak
oiñaztarrekin bat egin dezan erdietsi nahi du.
Bestaldetik, Gomiz Onzalutxen barruan grinak nagusi ziren, Etxaideren
nobeletan honelako pertsonaiei gertatu ohi zaien bezala:
«Gomiz Onzalutxen baitan atseginez kokaturik bizi ziren gizonaren
baitan sortzen diren grinak eta okerrerako joera guztiak.» (GL, 76).
Eta grinen adibide moduan, bere maitaleen presentzia aipagarria da: Begi Urdina
ez ezik (Aramaioko gazteluan bizi dena; honek maitale "ofizialaren" estatusa daukala
ere esan liteke), Butroeko neskameen artean ere maitaleak dituela ematen da aditzera,
Elbira haren emazteak laguntzaile batekin hitz egitean iradokitzen den bezala (GL, 110
eta h.).
Bestaldetik, pertsonaia hotza eta kalkulatzailea da:
«Jaun Gomizen alderdirik txarrena ez zen bihotzeko sukar aldiak
zekarkiona, hotz-hotzean buruak agindu ohi ziòn komenientzien legea
baizik.» (GL, 77).
Momentu batzuetan, Begoñako gazteluaren erasoaren ondorioz bere seme bat
hiltzen dutenean, sentimenduek menpera dezaketela ematen du, dudak-eta agertzen
baitzaizkio. Berehala pasatzen zaio, ordea, "ahulaldi" hura. Horren ondoren, mendekua
prestatzeari ekingo baitio Otxoa semearen laguntzaren bidez.
Bere interesak lortzearren ez da inolako oztoporen aurrean gelditzen, Otxoarekin
duen enfrentamenduan ikus daitekeenez. Semea laguntzailea izan beharrean, aurkaria
izan daitekeela ikusten duen momentuan, semea hiltzeko agindua ematen du errusentimendurik gabe baina aita-harrokeria puntu batekin. Bere krudelkeria, orduan,
nabarmena da.
PERU ABENDAÑOKOk askoz parte txikiagoa du pertsonaia moduan nobela
honetan, eta askotan Gomiz Onzalutxen erreferentzia puntua ematen du, elkarri
elikatzen dioten gorroto horretan.
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Deskribatu, ordea, zehazki deskribatuta agertzen da bere itxura (GL, 201), eta
deskribapen honetan bere jatorriaz iradokizun bereziren bat eskaintzen da:
«Bere sudur luze eta konkordunak, berriz, judu tankera ematen zion -eta
posible ere bazen arraza honekin nahasterik edukitzea- [...]» (GL, 201).
Odol garbitasunaren arazoa oso garrantzitsua zen gizarte batean kokatuta
daudelarik, kontuan hartzeko datua ematen du honek.
Peru Abendañokoren boterea bere indarrean datza, narratzaileak adierazten
duenaren arabera. Lehen aipatu den Gomizen eta Peruren arteko kontrajarpen horretaz
gain hau ere irakur dezakegu nobelan Peru Abendañokori buruz:
«Indarra beste jokalegerik ez zuen ezagutzen.» (GL, 258).
Baina, edonola ere, indarra erabiltzen duen arren, badaki bestelako jokoak
egiten: Otxoa, traizioen gainean beste traizio batzuk jarrita, hilaraziko baitu, Gomiz
Onzalutxen semea bere aldera lerratzekotan dagoenean, begi-bistako jokaeraren atzean
ezkutuko asmoak eduki ditzakeela erakutsiz.
Gomiz Onzalutxek beste pertsonaia batzuk bere aldera erakartzeko ezkontzak
erabiltzen zituen bezala, Peru Abendañokok dirua erabiltzen du askotan. Narratzaileak
dioenez:
«Leialtasuna, nonbait, dirutan erosten zen bere ustez.» (GL, 243).
Antzekoegiak dira bi pertsonaia hauek, narratzaileak batzuetan kontrakoa
adierazi arren. Puntu batean, ordea, badirudi aldea nabarmena dela: Peru Abendañoko ez
dago sexu-grinetara emanda, Gomiz Onzalutx bezala. Aramaioz jabetzen denean, bere
menpean gelditzen da Begi Urdina, Gomiz Onzalutxen maitalea. Begi Urdinak joko
bikoitza eginez eta irabazlearekin geratzeko asmoz, "bere gorputzaren eskaintzan
nabarmenki egin" zion Peru Abendañokori (GL, 222), baina honek ez zuen onartu.
Itxuraz, behintzat, Gomiz Onzalutx bezain krudela bada ere, honek ez bezala,
estoizismo puntu bat dauka pertsonaia honek, beharbada, bere gudari-izaerarekin lot
litekeen topiko moduan.
Bi bandoen buruak diren pertsonaia hauen artean MATXIN GANBOA
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kokatzen da, bakezalearen funtzioa betetzen duena, eta funtzio hau betetzeko
beharrezkoak diren ezaugarri guztiez hornituta agertzen da nobelan.
Pertsonaia honen esanahia honela argitzen du narratzaileak:
«Elgoibarko aitonen seme leinargia, Euskalerri bakezale, prestu,
zentzudun eta zuzenez egarrituaren sinbolu bezala zen.» (GL, 279).
Berez, ganboarren buruzagien ondorengo zuzena bada ere (haren deiturak
horrela erakusten du), galdu du bere taldekoen gaineko boterea. Bakea lortzeagatik ez du
inolako dudarik erakusten bere taldekoen etsaien buruzagiarengana joateko, bere
taldekideek traidoretzat hartu arren. Halaxe adierazten dio Presebali:
«[...] nire alderdikoek traidoretzat naukate, baina, ez dit axolarik.
Bakearen helburu sainduak eraginda bakarrik etorri naiz zuen artera [...]»
(GL, 69).
Bere amak ere halako gaitzespena egiten dio nobelaren hasieran, Gomiz
Onzalutxengana joatea erabaki duelako:
«Ona haiz, seme [...], onegia beharbada, baina ez haiz gure odolekoa...»
(GL, 41).
Eta hitz hauek zentzu bikoitzean ulertu behar direla uste dut: alde batetik, alderdi
zehatzari dagokion interpretazioa egin daiteke ("ez haiz gure odolekoa", hau da, "ez haiz
gure taldekoa, ez haiz benetako ganboarra"); bestaldetik, taldeen banaketaren gainetik
dagoela adierazi nahi du, beste maila batean baitago (hau da, "ez haiz ahaide nagusiak
bezalakoa").
Bitartekaria izan nahi du pertsonaia honek bi taldeen artean bakea egin dadin.
Horretarako, oinarri bat du: kristautasuna. Honen ikaskizunei jarraituz desagerrarazi
nahi lituzke taldeen arteko desberdintasunak. Eta ikaskizun hauek gizakien mailara
hurbildu nahi dituenean, zuzentasuna izango da bere gidaria, Euskal Herriko demokrazia
tradizionalean agertzen diren erakundeek erakusten dutenaren ildotik. Gauzak honela,
ahaide nagusien jauntxokeriaren aurrean, Gernikako Batzarrek eta Gipuzkoako
Anaiarteek suposatzen dituzten legezko erakundeetan ikusten du irtenbide bakarra.
Matxin Ganboa pertsonaia mediadorea da, bi taldeen artean bakeak egin nahi
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dituelako, haien artean kokaturik baitago. Baina mediadorea da, baita ere, alderdiek
suposatzen duten egoeraren eta alderdirik gabeko egoeraren artean kokaturik
dagoelako.7 Bi alderdien artean bakeak egitean, alderdiak berak desagertzen baitira,
izatez desberdin den beste egoera baterako bidea urratzeko. Gauzak honela, pertsonaia
hau Jesusen irakaspenei jarraitzen dien pertsonaia izateaz gain, gizon egindako
Jainkoaren semearen jarreraren nolabaiteko metaforizaziotzat ere har liteke. Izan ere,
ganboarrak Arrasatera erretzekotan daudenean, Matxin eliza batean sartzen da otoitz
egitera eta Ebanjelioetako pasarte ezaguna gogora ekartzen duten hitz hauek agertzen
dira:
«Bere arima atsekabetuari Jetsemaniko bakartasuna eta larritasuna jabetu
zitzaizkion. "Jauna -zioen bere mingostasunean-, egizu, ahal baledi,
ikaragarrikeria hau ez dadila gera, baina gertabeharra baldin bada,
hiltzeko aukeraturik duten gizona, ene aitatzakoa, alegia, onez atera
dadila".» (GL, 310).
Momentu batzuetan, dena dela, Matxin Ganboaren jarrera dudazkoa-edo izan
daiteke. Gomiz Onzalutxekin ituna egin ondoren, ganboarrek Arrasate erre nahi
dutenean, Matxin berriro ere bere alderdikideekin elkartuta ikusten dugu. Hainbeste
traizioren artean beste traizio bat izan liteke hau, baina Matxinen kasuan gorengo asmo
bat dago: eraso horretan ahalik eta oiñaztar gehienak salbatzea, Gomiz Onzalutx barne.
Pertsonaia hau nobelaren protagonistatzat ematen du Yon Etxaidek. Baina
nobelan hainbat kapitulutan (X.etik XIX.era) pertsonaia desagertu egiten da. Mendekuak
eta traizioak kontatzen direlarik, Matxin Ganboa aipatu ere ez da egiten eta, beraz,
irakurleak ezin du jakin zein izan zen bere papera kapitulu horietan kontatzen diren
gudetan. Gomiz Onzalutxekin ituna egin ondoren, ezkutatzen zaigu pertsonaia honen
ibilbidea eta berriro agertuko zaigu Arrasate inguratuta dagoenean, narratzailearen
hitzetan esaten denez, ahaztuta egon ondoren:
«Aspalditxoan bazterturik daukagu Jaun Matxin Ganboako, gure
7

Alde honetatik, pertsonaia honen eta Joanak joan-en agertzen zen Maider haren
artean paralelismoa egon daiteke.
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eleberriko gizasemerik begikoena.» (GL, 269).
Hamarren bat kapitulutan zehar bazterturik egon da Matxin Ganboa
kontakizunetik... lau urteko epean istorioaren denboran. Eta momentu horretan
irakurleari duda hura gelditzen zaio: zein izan zen Matxin Ganboaren partea mendeku
eta gudu horietan? Batzuetan kontatzeak beste garrantzi du isiltzeak.
Mediadore lan honetan Matxin Ganboak ONEKA, Gomiz Onzalutxen alaba du
laguntzaile. Ezkontza asmoarekin zigilatzen duten ituna egitean neska honek hamalau
urte baino ez ditu. Matxin Ganboa XX. atalean berriro agertzen denean, Oneka ere
berriro azalduko zaigu nobelan, hamazortzi urte dituelarik:
«Lau urteotan, Oneka haur izatetik emakume izatera aldatu zen.» (GL,
282).
Lau urteko alde honek, ordea, ez du inolako markarik utzi bere pentsamoldean:
izan ere, Matxin eta Onekaren arteko elkarrizketetan idazlearen ideien erakuspena
aurkezten zaigu, idazleak elkarrizketa hauek bere ideiak plazaratzeko erabiltzen baititu.
IX. atalean (GL, 119 eta h.) agertzen den elkarrizketa, eta handik lau urtera (XXI.
atalean -GL, 285 eta h.-) gertatzen dena ideia berberak azaltzeko erabiltzen dira,
ohikoak diren Etxaideren ideiak: amodioa, kristautasuna, gizaki ororengan biltzen diren
alderdi onak eta txarrak...
Onekak, beraz, ia balio funtzionala baizik ez du nobela honetan, Matxinen
laguntzaile moduan, ideia batzuk adierazteko momentuan, taldekeria gainditu delako
sinbolo moduan, Matxinekin ezkontzerakoan.
Momentu batean, ordea, Oneka "humanizatu" egiten dela dirudi, eta giza
sentimendu kontraesankorrak izateko gai dela erakusten du. Gogora dezagun istorioaren
egoera nobelaren azken aldean: Gomiz Onzalutx hil ondoren, Eneko Muxikako
bihurtzen da alderdiaren buruzagi; honek bere arrebari debekatu nahi dio Matxinekin
ezkon dadin eta horrexegatik, Oneka eta Matxin haren onespenik gabe ezkontzen dira;
gero, Joan Latzek-eta traizioz hiltzen dute Eneko. Momentu honetan, anaiaren
hilketaren aurrean nolabaiteko justizia dagoela pentsatzen du Onekak:
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«Onekaren irudimenetik gogoetarik makurrenak eta doilorrenak labaindu
zirela une batez, ezin uka, bera hainbat gorrotatu zuèn anaia ezpataren
zuzentzapean jausirik irudi baitzitzaion [...]» (GL, 393).
Honelako jarrera, ordea, berehala baztertu zuen pertsonaia honek, eredugarriak
izan nahi diren ideiak plazaratu ahal izateko.
Lehen egindako pertsonaia-zerrendan agertzen zaizkigun hurrengoak Otxoa eta
Joan Latz dira.
OTXOA Gomiz Onzalutxen semea da, eta Peru Abendañokoren lehenengo
erasoen aurrean, bera arduratuko da mendekua antolatzen. Izan ere, pertsonaia hau
mendekuen eta traizioen sinbolorik handiena iruditzen zait: aitari mendekua hartzen
lagundu ondoren, oldartu egingo zaio, aitak berak nahi besteko saria ematen ez diolako;
aitak semea hiltzeko agindua emango du, baina Otxoak Butroetik ihes egingo du Peru
Abendañokorekin elkartzeko. Honelako ibilbideari dagokion bukaera izango du
pertsonaia honek, Peru Abendañokok, momentu horretan ulertezina dirudien beste
traizio bat eginez, hilaraziko baitu, berarekin egin berria zuen ituna hautsiz. Semeak
aitari egindako traizioa, beste traizio batez saritzen du Peru Abendañokok, eta hilketa
hau Gomiz Onzalutxen aurka joateko aitzakiatzat ere erabiliko du.
Otxoaren eta aitaren arteko harremanetan ikus daiteke Gomiz Onzalutxen
krudelkeriaren adibiderik handienetakoa. Semea, batetik, aitaren parekoa da:
«Jaun Gomiz Onzalutxek aitortzen zuen bere baitan seme bihurri hura
bere gaztetako irudi berbera zela, seme guztietan bere berdinena, bere
grinak eta gaitasunak -nola onerakoak ala txarrerakoak-, oso-osorik jaso
zituena alegia [...]» (GL, 161-162).
Eta hain zuzen ere horregatik, hiltzeko agindua ematen du, halako semeak harro
egoteko arrazoiak ematen badizkio ere, arrisku handiegia suposatzen baitu berarentzat.
Aitak bera ordezkatzeko hautatu zuen semea Eneko Muxikako izanik, Otxoak
oinordekotzaren sistema osoa arriskuan jar baitezake. Semearengan gehien miresten
duenak (ispilu bat balitz bezala bere buruaren isla denak) bultzatzen du semea hiltzeko
agindua ematera, semearekin harro hala ere.
Otxoaren heriotzak, esan den bezala, bestaldetik, eredugarria ematen du,
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mendekuen eta traizioen kate horretan, traiziozko erasoen adibidea baita: bide bakarti
batetik doalarik, defendatzeko aukerarik gabe eraso bat jasango du. Eta eredugarria da
beste pertsonaia batzuek ere halako erasoak jasango baitituzte: Joan Latz, Otxoari
egindako erasoan parterik handiena izan duen pertsonaia, eta Marti Artazubiko (Eneko
Muxikakoren mendekuaren biktima), Otxoaren hilketaren errepikapenak diruditen
eszenetan agertuko dira nobelan, ohiko gertakarien itxura emanez.8
Otxoarekin batera, JOAN LATZ deitzen duten pertsonaia ere, traizio eta
mendekuen kate honetako beste adibide garrantzitsua da. Arestion aipatu dut Joan
Latzek Otxoaren erasoan parterik handiena izan duela eta honen ondorioz berak jasaten
duen mendekua, berak burututako hilketaren isla baino ez dela. Hau da, berak Otxoa hil
zuen era berean saiatuko dira bera hiltzen, burdinaz hiltzen duena burdinaz hilko dela
azaltzen duen legearen adibide bihurtuta. Joan Latz, ordea, ez da beraren aurka egindako
eraso horretan hilko, larriki zauritzen badute ere, eta honek bideak irekiko dizkie beste
mendeku batzuei.
Bestaldetik, Etxaidek nobela honetan pertsonaiak aurkezterakoan egin ohi duen
bezala, Joan Latzi buruzko gorabeherak kontatzen ditu, baina kasu honetan, berari buruz
esaten dituenek herri ipuin batzuetan agertzen diren bezalako istorioak dirudite (GL, 198
eta h.). Pertsonaia, erraldoia eta indartsua da, baina ipuinetako erraldoi eta indartsuak
bezalakoa, narratzaileak adierazten duenez:
«[...] Joan Latzek nortasunik aski izan zuen bere irudia gure ipuin
zaharretan itsatsirik uzteko.» (GL, 199).
Nobelan Joan Latzek mendekuen eta traizioen beste bide bat urratzen du.
Ibilbide honetan, besteak beste, puntu hauek aipagarriak dira:
- Otxoa hiltzen du, oiñaztarren taldetik ganboarren taldera pasatutakoan;
- bera hiltzen saiatzen dira, honen mendekuz;
- ganboarrek indarra galdu ondoren (Arrasateren erreketaren ondoren),
8

Narratzaileak ere Joan Latzek eta Marti Artazubikok jasandako erasoen arteko
paralelismoa aipatzen du, azken hau gertatu ondoren (GL, 377).
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oiñaztarrengana hurbiltzen da;
- Eneko Muxikakok (oiñaztarren buruak orduan) bere maitalea (Maria Gabon)
kendu dio;
- Maria Gabonen laguntzarekin Eneko Muxikako hil egingo du eta Aramaion
jarriko da nagusi;
- Matxin Ganboa Aramaio berreskuratzera doanean (Eneko Muxikakoren
alargunari emateko), bere soldaduek hil egingo dute.
Ibilbide honetan ikus daitekeenez, traizio bakoitza beste traizio batekin
ordainduta dago, eta mendeku bakoitza beste mendeku batekin, nobela honekin hain
harreman estua duen antzerki lan baten izenburuan aipatzen zen lege hura nagusi baita:
Begia begi truk.
ENEKO MUXIKAKO, Gomiz Onzalutxen semea eta oinordekoa da, eta
Butroeko buruzagia Arrasaten hiltzen denean, berak hartuko du bere lekua. Momentu
horretara arte, nobelan ez du ia parterik izan. Momentu horretatik aurrera, aitaren lekua
hartuko du, eta aitaren isla bezalakoa izango da. Paralelismoz aurkezten dira bien
ibilbideak eta paralelismo honek aditzera ematen du ahaide nagusien eskemak behin eta
berriro errepikatzen direla, belaunaldiak igarotzeak ez dakarrela inolako aldaketarik
alderdien legepean dauden pertsonaiengan. Paralelismorik nabarmenena maitaleekin
duten harremanetan ikus daiteke: Gomiz Onzalutxen maitalea Begi Urdina deitzen
dutena zen, Aramaioko gazteluan bizi zena; Eneko Muxikakoren maitalea, Maria
Gabon, Begi Urdinaren alaba, Aramaioko gazteluan amarekin bizi zena.
Eta Eneko Muxikakoren eta Gomiz Onzalutxen arteko paralelismo hau
nabarmena den bezala, BEGI URDINA eta MARIA GABONen artekoa ere begibistakoa da.
Biak aurkezten dira Butroeko jaunen maitale ofizialak balira bezala eta ez dute
inolako oztoporik joko bikoitza egiteko beraien interesak defendatzearren. Adibidea
Peru Abendañoko Aramaioz jabetzen denean ikus dezakegu: Begi Urdinak ez du arazo
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txikienik ere jaun berriari bere burua maitaletzat eskaintzeko. Maria Gabon, bestaldetik,
hasiera batean, Joan Latzen maitalea da, baina Eneko Muxikakoren maitale bihurtuko da
berehala. Era bitxi batez bihurtuko da, gainera, Eneko Muxikakoren maitale, Butroeko
jauna eta bere ama ados jartzen baitira, ezkontza tratu balitz bezala, baina ezkontzaren
aitzakiarik ere erabili gabe (GL, 351).
Bi emakumeak bestaldetik ezkonduta egon arren, ez dute inolako harremanik
beren senarrekin.
Eta Etxaideren nobeletan maitaleek izaten duten beste ezaugarri batez ere
agertzen dira hornituta emakume hauek: biak dira erakargarriak gizonezkoen grinak
pizterakoan.
Begi Urdina, adibidez, hitz hauekin deskribatzen du narratzaileak, emakumeak
Peru Abendañokori bere buruaren eskaintza egiten dionean:
«[...] oraindik eder eta gustagarri gizakumeek irritsez desiratzeko [...]»
(GL, 222).
Maria Gabonen deskribapena garatuago dago nobelan. Alde batetik emakume
erakargarritzat aurkezten du narratzaileak:
«Jaun Enekok zioenez, begi biziagorik, xarmantagorik eta maleziatsurik
ez zuen ezagutu emakumetan. Odolak irakiten zion zainetan gure
neskatilari [...]» (GL, 348-349).
Bestaldetik, gizonak erakartzen hain trebea den emakume honek badaki
kalkulatzaile hotza izaten ere, ez du inolako lotsarik, eta bere interesa besterik ez du
bilatzen. Honelakoak esaten dira honi buruzko desbribapenean:
«Jokalegez hotza eta burutsua, helburuz handinahi eta arranditsu...» (GL,
349).
«Moralak eta jendearen esamesak ez zioten sekula kezkarik eta buruko
minik eman.» (GL, 349).
«Dirua, gauza haundia ez-ezik, balore merezigarri bakarra zen beretzat.»
(GL, 349).
Itxura eta alderdi materiala, kanpoko azala eta gaiztakeria, askotan bezala,
nobela honetan ere elkartuta ikusten dira pertsonaia hauen bidez.
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Pertsonaia honen jarrera moralaren erakusgarri da garai hartan izan zuen
semearen kontua, aita nor zen ere ez baitzekien, ama behin saiatu zen bezala, alabak ere
joko bikoitza egin baitzuen bi maitaleekin:
«Bitartean Mari Gabonek haur bat izan zuen. Bere amari aitortu zionez,
ez zekien garbi norengandiko frutua zuen, zeren bere burua Jaun Enekori
saldu bezperatan, amodiozko emankizun osoa egin baizion Joan Latzi.»
(GL, 381).
Ama eta alabaren artean paralelismoa erakusten da nobelan, baina Butroekoek
Aramaion maitalea izateko joera hark gainditzen ditu argumentuaren mugak,
belaunaldiz-belaunaldi

gordetzen

den

ohituraren

pareko

gertakaria izateraino,

narratzailearen hitz hauetan agertzen den bezala:
«Behinbat gehiago berritu zen Butroetarren sasi-amodiozko tradizinoa
Aramaioko ibarrean. Gure elaberrian zehar ikusi baitugu, Jaun Enekoren
aitonak, hots, Jaun Onzalu Gomizek, Aramaion Andere Dota koroatu
zuela erregin-gisa Aramaioko ohaide-aulkian. Ondoren, Gomiz Onzalutx
beronen semeak Begi-Urdina eser-arazi zuen aulki berberan eta
azkenean, Jaun Enekok bekatuzko koroa berbera Mari Gabonen buru
gainean ipini zuen.» (GL, 353).
Izan ere, honetan ere pertsonaiek errepikatzen dute aurrekoek egindakoa, zirkulu
horretatik atera ezinik.
Beste pertsonaia emakumezko batzuk, ordea, ez daude hain garatuta nobela
honetan, neurri batean bi hauen kontrapuntutzat har badaitezke ere. Oneka alde batera
utzita, Maria Urtiz (Matxin Ganboaren ama), Elbira Leibako (Gomiz Onzalutxen
emaztea) eta Madalen (Eneko Muxikakoren emaztea) dira nobela honetan parterik
handiena duten emakumezkoak. Maria Urtiz, Elbira Leibako eta Madalen ahaide
nagusien taldekoak dira eta, besterik ezean, bizitzan tokatu zaien papera (jaunen amak
edo emazteak izatearena) bete egiten dute, ahal duten duintasunarekin, baina egoera
zalantzan jarri gabe ere.
Pertsonaiek osatzen duten sare honetan, momentu batzuetan agertzen diren
bigarren mailako beste zenbait pertsonaia ere izan daitezke aipagarri, hauek ere
momentu batzuetan funtzio berezi batez edota balio sinboliko zehatz batez horniturik
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agertzen baitira:
- ENEKO KANPAIN: Matxin Ganboaren laguntzaile leiala, umezurtza zelarik,
Matxin Ganboaren aitak etxean hartu zuena. Bere jaunaren aginduak inolako dudarik
gabe betetzen ditu... Honaino ez dago inolako gauza berezirik. Baina Eneko Kanpain eta
Matxin Ganboa anaiak dira aitaren aldetik, Arrasate erasotzear daudenean jakinaraziko
den bezala. Anaiak dira, baina bakoitzak bere lekua betetzen jakin du. Izan ere, Eneko
Kanpainek zintzo zerbitzatuko du Matxin Ganboa, azken momenturaino, beste anaia
batzuen artean sortu ohi diren konfliktoak (adibidez, Otxoa eta Eneko Muxikakoren
artean dagoena: Eneko Muxikako oinordekoa izan arren, Otxoak Aramaio nahi du) piztu
gabe.
- OTXOA ARTAZUBIKO: Eneko Kanpain laguntzaile leialaren eredua den
bitartean, Otxoa Artazubiko horren kontrapuntutzat har liteke, bere nagusiaren
laguntzaile den neurrian, bere herriaren suntsitzailea baita. Otxoa Artazubiko
Arrasatearra da eta Peru Abendañokok, Aramaioz jabetu ondoren, hiri horretarako
ordezkari izendatu zuen. Eta pertsonaia hau izango da bere herria erretzea proposatuko
duena, Arrasate erasotzean burutzen duten bileran besteak halakorik aipatzera ez zirela
ausartzen ikustean (GL, 298-299). Otxoa Artazubikoren historia ere kontatzen zaigu
nobelan, emaztea bigarren semeaz erditu zenean galdu ondoren (nobelan kontatzen den
garaian baino lehenago gertatutakoa, 1429.ean -GL, 227-), gorrotoa eta mendeku gosea
nagusitu ziren bere baitan (GL, 229). Bi gertakari hauek lotuta, bere herriarekiko
sentitzen duen gorrotoaren jatorria berak jasan zuen tragedia horretan egon liteke.
Pertsonaia honengan, ordea, ahaide nagusiengan normaltzat hartzen ez den jokaera bat
dago: emaztea hil ondoren beste emakumerekin harremanik ez zuela izango erabaki
zuen. Narratzaileak miresgarritzat hartzen du honelako erabaki sendoa (GL, 228).
Honek, ordea, kontrako ondoriora eramango du pertsonaia, hildako emazteari gordeko
dion fideltasuna inolako amodiorik sentitzeko gaitasun eza bihurtuko baitzaio (GL,
228), krudelkeriaren iturria alegia.
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- TXERU BELEIZ: Pertsonaia honek, egia esan, nobelan oso parte txikia du.
Oñatiko jauna da, eta momentu batean agertuko zaigu nobelan, Arrasate artean
ganboarren eskuetan dagoelarik, Otxoa Artazubikori laguntzeko. Pertsonaia honetaz
gorabehera batzuk kontatzen dira (nobelaren argumentuarekin zerikusirik ez dutenak)
(GL, 259 eta h.) eta haren deskribapena ere egiten da. Hain zuzen ere, deskribapen
honetan esaten denagatik gogora ekarri nahi dut pertsonaia hau, deskribapen horretan
itxura, arraza eta izaera bat eginda agertzen baitira:
«Bere aurpegian ez zen nabari euskaldun arrazari hain bere zaion
lainotasun eta prestutasun erakusgarririk. Aitzitik, mairu odoleko arrazek
darioten mesfidantza, errezelua eta azpikeria gainezkatzen zen haren
ezpain-begietan.» (GL, 260-261).
Edonola ere, deskribapenak literatur topikoa izateko itxura osoa dauka, nobela
honetan azpikeriak egitea, Matxin Ganboa eta honen inguruko pertsonaia batzuengan
izan ezik, beste guztiengan ohiko legea baita, euskaldun jatorrak (jatorriz euskaldunak,
alegia) izan arren.

Pertsonaiek osatzen duten egoera laburbilduta, alderdietan banatuta dauden
ahaide nagusiak eta haien taldekideak kontrajarrita daude, aurrez aurre jartzen diren
pertsona eta ispiluko isla bezala, eta gehienetan haien jarrerak eta jokaerak ezaugarri
txarrez adierazita daude. Ohorea aipatzen dute, baina haien jokaeretan itunetan
erabakitakoak ez du inolako garrantzirik, mendekua eta traizioa baitira nagusi.
Egoera, bestaldetik, belaunaldiz-belaunaldi errepikatzen da, gurasoen jokaera
bera semeengan ere ikus baitaiteke errepikatua.
Kontrajarpenaren arrazoia, bestaldetik, azaldu gabe gelditzen da. Nobelan
Aramaio eskuratzea aurkezten da gerra gehienen abiapuntutzat. Baina Aramaio bera
baino, Aramaio eskuratzeak adierazi nahi duena iruditzen zait garrantzitsuago: besteari,
etsaiari, zerbait kentzea, norberak handik atera lezakeen onuragatik ez ezik, besteari
egin dakiokeen kalteagatik ere.
Izan ere, kontrajarpen honetan besteari kalte egitea eta norberaren burua
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indartzea erlazionatuta daude, halako moldez non talde bakoitzak bestearen presentzia
behar baitu bere burua definitzeko. Egoera mantentzeko Peru Abendañoko eta Gomiz
Onzalutx borrokan aritu behar dira, bestea suntsitu nahian; baina elkar behar dute,
aurkaririk gabe pertsonaia hauek berez ez baitira ezer. Horrexegatik talde bat suntsitzeak
bi taldeak desagerraraztea dakar berez.
Kontrajarpen honetatik ateratzea lortzen duen bakarra, jakina, Matxin Ganboa da
eta taldeen borrokatik aparte, bi taldeek bat egitea lortzen du Onekarekin ezkontzean ere
adierazten den bezala.
Argumentuaren osagaien mailan behintzat, arrazoi material historikoen ordez,
honelako kontrajarpen esentzialak (norberaren izaera besteen izaeraren kontrara
definitzea) agertzen dira borroken kausatzat.
Hala ere, egoera eta kontrajarpenak zehatzak eta Euskal Herriko historiari
dagozkionak direnez gero, egoera politizatu egin da, neurri batean behintzat, lehen
aipatu den eta geroxeago azalduko den bezala, jauntxokeriaren eta demokraziaren arteko
kontrajarpentzat ere har bailiteke nobela honetan azaltzen dena.

c) Denboraren trataera:
Denboraren alorrean hauek dira nobela honetan aipagarri iruditzen zaizkidan
ezaugarriak:
- Istorioaren mailan iraupena Yon Etxaideren beste nobeletan baino askoz
laburragoa da; iraupena, bestaldetik, ez da era orekatuan aurkezten nobelan, zeren
diskurtsoak gertakari batzuen berri zehatza ematen duen bitartean, elipsi handiak ere
baitaude.
- Argumentuaren gertakari nagusiei begira, salbuespenen batekin, orden
kronologikoa errespetatzen da normalean; baina honekin batera, bigarren mailako
gertakariak kontatzerakoan, pertsonaien aurrekariak eta kontatzen direnen ondorioak
azaltzerakoan, behin eta berriroko jauziak egiten dira denboraren lerroan, nobelaren
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argumentuaren mugetatik kanpo dauden aurreko eta geroko gertakariak aipatzeko.
- Denboraren erreferentzia emateko prozedurak direla-eta, historiari dagozkion
gertakariak denboran zehazki kokatuta egoten badira ere (Arrasateren erreketa
kontatzean data zehatzak ere aipatzen dira), pertsonaiei dagozkienak zeharkako
erreferentzien bidez (pertsonaien adina, adibidez) kokatu behar dira historian. Honekin
batera, zeharkako beste erreferentziak ere (urtaroak, hilabeteak) erabiltzen dira nobelan
denbora adierazteko, Etxaideren aurreko nobeletan ere ikusi den bezala.
Zehatzago azalduko ditut orain ezaugarri hauek.
Iraupenari dagokionez, nobela honetan kontatzen diren gertakari nagusiak
1444.etik 1450.era bitartean koka daitezkeela dirudi.
Nobelaren hasieran Matxin Ganboak Butroera egiten duen bidaia gertatzen da.
1444. urte inguruan gaude, datu hau zeharka baizik ez baitzaigu ematen: hamazortzi urte
pasatu dira Otxandioko erreketatik, eta Onzalu Gomizen heriotza erreketa horretatik lau
urtera gertatu zen, 1429.ean (GL, 63); bi datu horiek erabilita koka dezakegu nobelaren
hasiera, eta nobelan zehar aipatzen diren beste datu batzuek (adibidez, Onekaren adina,
Arrasateren erreketa) puntu berberera jotzen dute. Protagonista Butroera doan urtaroa
eta hilabetea ere zehatz ditzakegu: udazkena (GL, 87), urria, hain zuzen ere (GL, 117).
Esan den bezala, bidaia honen kontaerak nobelaren lehenengo atalak (I-IX)
hartzen ditu, diskurtsoaren eta istorioaren denboren arteko lehen desoreka sortuz:
bidaiak berak egun gutxi hartzen ditu istorioan, baina bidaia kontatuko den guztiaren
aurrekariak zehazteko erabiltzen denez, diskurtsoa hanpatuta agertzen da historiari eta
pertsonaiei buruzko gorabehera horiek azaltzean.
Hasierako atal hauen ondoren, mendekuen eta traizioen katearen inguruan
harilkatzen da narrazioa, Peru Abendañoko Aramaioz jabetu arte (X-XVI. atalak).
Horiek guztiak hurrengo urtean ematen direla dirudi, Gomiz Onzalutxen mendekua
maiatzean hasi eta handik bi hilabetera amaitu dela azaltzen baita (GL, 152 eta 154).
Begoñako gazteluaren erasoa, nobela honetan gertatzen diren mendeku guztien
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abiapuntua, bestaldetik, Matxin Ganboa Butroen egon eta egun gutxira gertatzen da
(GL, 132).
Peru Abendañoko Aramaion jaun eta jabe bihurtu ondoren, gertakarien
kokagunea aldatu egiten da, Aramaiotik Arrasatera pasatzen baita (XVII. atala). Baina
espazioan ez ezik denboran ere jauzi bat gertatu dela esan daiteke, Arrasateko egoeraren
aurrekariak kontatzean irakurleari oharkabean pasatu zaiona. Izan ere, argumentuko
gertakarien haria berriro hartzen denean, hiru urteko elipsi bat izan dela ikusten da,
elipsi hori diskurtsoan Arrasateren egoera berezia kontatzeko baliatu delarik:
«Baziren hiru urte -1445-garrenez gero, alegia- Jaun Peru Abendañoko
Aramaioren jabe egin zela [...].» (GL, 245).
Hiru urte pasatu dira, eta diskurtsoa aurrera joan arren, Arrasateko egoeraren
aurrekari historikoak emateko izan da, eta ez argumentuko gertakarien berri
jakinarazteko. 1448.ean gaude, beraz, Arrasaten.
Gertakariak bere klimaxera heltzera doazelarik, denboraren erreferentzia askoz
zehatzago egiten da: ekainaren 11n Gomiz Onzalutx dago Arrasaten, hiri hau
oiñaztarrentzat berriro eskuratu duela ospatzen (GL, 265); ekainaren 13an Peru
Abendañoko Matxin Ganboarekin elkartzen da, ganboarren alderdira berriro erakartzeko
asmoz (GL, 272); eta San Juan bezperan ganboarrek Arrasate eraso eta erre egiten dute
(GL, 321 eta h.).
Beraz,

kontaera

Arrasateko

erreketaren

inguruan

geratzean,

hasierako

kapituluetan eman zen desorekaren antzeko beste kasu bat aurki daiteke: istorioan
ekaineko egun batzuk baino ez dira, baina diskurtsoan zortzi atal hartzen ditu egun
horietan gertatutakoaren kontaerak (XVII-XXIV. atalak), Arrasateko egoeraren
aurrekariak eta erasoaren xehetasunak ematerakoan.
Honen

ondoren,

gertakariei

lotutako

denborari

buruzko

erreferentziak

zehaztugabeagoak bihurtzen dira: 1448.eko abenduan Tolosako epaiketa egiten da, non
ganboarren gain-beherakada etorriko den; 1450.ean Oneka eta Matxin ezkondu egiten
dira (data zehatza aipatzen da: urtarrilaren 18an -GL, 363-); urte horren inguruan hasten
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dira, antza, Eneko Muxikakoren eta Maria Gabonen arteko harremanak, zeharka
behintzat, halaxe adierazten dela baitirudi: azaltzen denez, bost urte pasatu dira Peru
Abendañoko Aramaioz jabetu zenez geroztik (GL, 342). Geroko gertakariak, hau da,
Joan Latz eta Maria Gabon, Eneko Muxikako traizionatu ondoren, Aramaioz jabetzea
eta gero Matxin Ganboak Aramaio bere jatorrizko jabeari itzultzea noiz gertatzen diren,
zehaztu gabe gelditzen dira nobelan.
Hauxe da gertakariei dagokien denboraren zehaztapena. Baina ez da ahaztu
behar, nobelan gertakari hauen aurrekariak eta ondorioak ere azaltzen direla behin baino
gehiagotan: Otxandioko erreketaz, Mungiako zenbait gorabeheraz edota Arrasateko
egoeraz hitz egitean atzera jotzen da denboran, nobelaren hasierako denbora-muga
hautsiz.
Izan ere, ia idazlearekin bat egiten duen narratzaileak azaltzen du argi eta garbi
atzera jo behar honen arrazoia:
«Gure elaberriaren mamian murgildu baino lehen, txit egoki litzaiguke
jakiten Jaun Gomizek eta Begi-Urdinak nola egin zuten elkarren
ezagutza. Maiz gertatzen zaigu gure kontakizunean atzera jo behar hau,
baina, ene ustez beharrezkoa zaigu zenbait gauzatan atzearen berri
ematea, labur zurrian bada ere, zeren mamituz ari gaituzun kondaira,
aurreko gertakarien seme baita, eta gure ipuin-matazari ez genioke
askotan zentzurik aurkituko, aurretiko albisterik nagusienak eman ez
bagenitza.» (GL, 91-92; letra etzana neurea da).
Arrazoi bikoitza da, beraz, "eleberriaren mamiari" (nobelaren argumentuari) ez
dagozkion aurrekari horien berri emateko: aurretik gertatutakoa kausatzat ikusten da,
batetik, eta, bestetik, kausa horien berri izan gabe ulertezina da argumentua. Beste
hitzetan esanda, kausei esker hartzen du argumentu honek zentzua eta kausak aurreko
gertakarietan ikus daitezke.
Nobelaren denbora-muga aurreko gertakarien berri emateko ez ezik, gerokoa
gainetik azaltzeko ere gainditzen da. Argumentuan kontatzen direnek 1450.ean edo
geroko urte hurbilen batean dute amaiera, hala ere, ez dago inolako oztoporik gerokoaz
hitz egiteko, pertsonaia baten berri ematean haren aurrekariak azaltzeaz gain, haren
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ondorengoen berri ere eman baitaiteke:
«Gebarako, Oñatiko eta Leintza ibarreko jauna zen hau [= Jaun Peru
Beleiz]; ez, ordea, konte, askok uste izan dezaketenez, zeren titulu honen
jabe Jaun Eneko bere biloba egin baitzen lehenbizikoa 1490-garren
urtean.» (GL, 89).
Arrasateko erreketaren ondorioak azaltzerakoan ere, nobelaren argumentuaren
muga gainditzen da. Argumentuaren ikuspuntutik "etorkizunaz" hitz egiten zaigu
honetan:
«Etorkizunak, ordea, besterik aditzera eman zuen.» (GL, 337).
Eta etorkizun hori 1451.etik 1461.era bitartean kokatzen da, urte horietan
historian gertatutakoa azaltzen baita (GL, 338-339).
Gauzak honela, historiaz hitz egitean (eta ez argumentuan gauzaturik ikusten den
istorioaz) denbora-mugak zabaldu egiten dira nobelan, narratzaile orojakileak istorioa
eta historia biak kontrolatzen baititu eta haien gainetik kokaturik baitago hari guztien
berri dituelarik.
Argumentuko gertakariez geroko ondorioak azaltzen dira azken kasu hauetan,
argumentuaren mugetatik haraindi doazenak. Edonola ere, etorkizunerako proiekzio
hau, nahi izanez gero, era zabalago batean ikus genezake, zeren nobela historiko guztiek
aldez edo moldez idazlearen orainaldian baitute bere erreferentzia puntua. Hau da,
gertakarien ondorioak, kausen kate batean lotuak (gauza jakina da: kausaren kausa
kausatuaren kausa da), idazlearen orainaldiraino hedatzen dira.
Gertakarien ordenari dagokionez, arestion esandakoa ikusita, kontraesankorra
irudi lezake nobela honetan gertakarien ordena kronologikoa errespetatzen dela esateak.
Kontraesan hau azaltzen saiatuko naiz. Nobelaren argumentuari begira, gehienetan
ordena kronologikoa errespetatzen da, hau da, gertakariak irakurleari aurkezten zaizkion
ordena gertakariak gertatzen direneko ordena berbera izaten da, normalean. Baina
gertakari hauen aurrekariak eta ondorioak ere azaltzen direnez, ordena askotan hausten
delako inpresioa eman dezake. Analepsi eta prolepsi kasu hauek, ordea, ez dagozkio
argumentuari, baizik eta argumentua kokatzen den marko historikoari, edota pertsonaiei
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buruzko bigarren mailako istorioei.
Edonola ere, eta argumentuko gertakariei baizik ez dagokiela, noizean behin
ordenaren aldaketaren kasuren batekin topa daiteke irakurlea nobela honetan.
Ikusgarriena Otxoaren ihesaldian ikus daiteke. Nobelan honela agertzen dira
gertakariak:
- Otxoa aitari oldartu eta Butroetik alde egiten du (XII. atala).
- Butroekoak Elgoibarrera doaz, Matxin eta Onekaren arteko ezkontza
prestatzera (XIII. atala).
- Butroetarren artean tentsio une batzuk daude, Aramaio dela-eta (XIV. atala).
- Otxoa Lekutiora doa Peru Abendañokorekin hitz egitera (XV. atala).
Gertakarien kronologiari erreparatuta, ordea, gauzak desberdin gertatzen dira:
Butroekoek Elgoibarrera egiten duten bisita, Otxoak alde egin eta hamabost egunetara
gertatzen da (GL, 169); baina Butroetik alde egitean Otxoak bazuen XIV. atalean
kontatzen den tirabiraren berri, Lekutiora doanean esaten den bezala:
«Aurreko atalaren aitzin lerroetan esan dugu Arexolako eta Baraxuengo
jaunek aspalditxotik zituztela hartu-emanak Otxoa Butroeko gazte
zangarrarekin, eta haur dohakabe honek bere aitaren gaztelutik ihes egin
zuenean, bazekien xehetasun guztiz Aramaioko bi jaunpekoek eta bere
aitak izan zutèn elkar-hizketa gordin honen berri.» (GL, 193; XV. atala).
Gauzak honela, XIV. atalean kontatzen dena, XII. atalekoa baino lehenago
gertatzen da.
Hauxe da orden aldaketaren kasurik nabarmena, eta idazleak ematen duen
azalpenik gabe gertakarien logika ulertezina gerta zitekeen.
Bestetan ere ikus daitezke horrelako atzera begiratze batzuk nobelan, askoz
leunagoak eta argumentuaren ibilbidea hainbeste markatzen ez dutenak, gehienetan
gertakari jakin batzuen aurrekari moduan (argumentu barruko aurrekari moduan, hala
ere) agertzen direnak. Adibide batzuk ematearren:
- Gomiz Onzalutxek Matxin Ganboarekin dituen asmoak azaltzen dituen
elkarrizketa (GL, 103 eta h.), nobelaren hasieran Matxin Ganboak jasotzen duen
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gonbidazioa baino lehenago gertatua.
- Ganboarrak Arrasate inguratzen dutenean, 1448.eko ekainean alegia, Matxin
eta Onekaren arteko azken elkartzearen berri ematen da, aurreko hilabetean, maiatzean
beraz, gertatua (GL, 284 eta h.).
Kasu hauek, eta nobelan zehar aurki litezkeen bestetzuek ere, ez dute hausten
nobelaren argumentuari begira, gehienetan orden kronologikoa jarraitzen delako
inpresio orokor hura. Izan ere, kasu hauek guztiak, gehienetan kontatzen den zerbaiten
aurrekaritzat eskaintzen dira, argumentuaren gertakariak hobeto ulertzeko asmoz
agertzen diren azalpenak, argumentuaren nondik norakoak mugarri gisa markatzen
duten gertakariak baino gehiago.

Denbora dela-eta esandakoa laburbilduta, beraz, argumentua denbora muga
nahiko zehatz batzuen barruan gauzatzen da (1444-1450, gutxi gora-behera). Muga
hauek gainditzen direnean, gehienetan marko historikoari dagozkion erreferentziak eta
datuak azaltzen dira, kausa moduan aurkezten diren aurrekari historikoak edota nobelan
kontatzen diren gertakarien ondorio historikoak. Argumentuaren denbora-mugak
gainditzean, argumentua bera gainditzen dela esan baitaiteke, istorioaz barik historiaz
(markoaz) hitz egiten baita.
Eta ordenari dagokionez, Otxoaren ihesaldiaren pasartea izan ezik, nobelan
ordena kronologikoa errespetatzen da. Ordena kronologikoa hausten dela dirudien beste
kasuetan argumentuko gertakariak baino gehiago, argumentuko gertakariei buruzko
azalpenak ematen direla esan daiteke, argumentuarekin zerikusi zuzena duten azalpenak
izan arren.

d) Espazioa:
Espazioari dagokionez, nobela honetan hiru leku agertzen dira era nabarmen
batez pribilegiatuak, gertakarien marko hutsak baino zerbait gehiago baitira, balio
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sinbolikoz hornituta daudelarik: Butroeko gaztelua, Aramaio eta Arrasate dira hiru leku
horiek.
Hiru leku zehatz hauez gainera, nobelaren hasierako ataletan Matxin Ganboak
Butroera egiten duen bidaian ibilbideak berak ere garrantzizkoa dirudi. Izan ere, Butroe
helburu duen ibilbide horretan, Bizkaia zeharkatzean historian eta sinbologian zeharreko
bidaia egiten da.
Ibilbide honekin hasiko naiz azalpenean.
Nobela honen lehenengo ataletan Matxin Ganboa Gomiz Onzalutxek Butroen
duen gaztelura doa. Hara heltzeko Bizkaiko zati handi bat zeharkatu behar du, Matxin
Ganboaren etxea Elgoibarren baitago: Bizkaia oro har, baina zehatzago Gernika eta
Mungia izango dira ibilbide fisikoaren geldialdiak eta historian barrena egingo den
bidaiaren mugarri sinbolikoak.
Bizkaian sartzerakoan, Bizkaia Jainkoak Moisesi erakutsitako lurraldearekin
parekatzen du Matxin Olasokok, pertsonaia honek hitzez hitz adierazten duen bezala:
«[...] Moises naizela irudi zait, Abarim menditik Israeldarrei agindutako
lurralde doneari liluraturik begira.» (GL, 52).
Eta agindutako lurralde honetan ahaide nagusiek errepresentatzen duten ordenari
kontrajarrita, Gernikako Herri-Batzarrak (idazleak dioen bezala) erakusten dituen
demokraziaren hasikinak goraipatzen dira. Ahaide nagusiek erakusten duten borrokaren
ereduaren ordez, Herri-Batzarrak batasunaren eredu bakezaletzat eskaintzen du Bizkaia.
Matxin Olasokoren hitzetan berriro:
«Bizkaia ez da izanen ez Butroerena eta ez Abendañorena.» (GL, 52).
Eta norena izango den galderari horrelaxe erantzuten dio:
«Gernikako Herri-Batzarrarena eta merezimenduz gainera.» (GL, 52).
Helburu moduan agertzen den batasun honetan ahaide nagusien arteko
desberdintasunak ez ezik, hauen eta herri xehearen artekoak ere desagertuko lirateke,
Bizkaia bera indartzeko:
«[...] zergatik ez gara Zaldun eta Herri Gernikan biltzen eta inork ez du
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Bizkaiaren indarrik hautsiko?» (GL, 52).
Oiñaztarrak eta ganboarrak (Butroe eta Abendaño, beste hitzetan) batetik eta
zaldunak eta herri xehea bestetik bat eginda ikusten du Matxin Olasokok Bizkaiko
indarra. Eta metonimia eta metaforen jokoari jarraituta, ideia hauek idazlearen beraren
ideien isla baino ez dira: Euskal Herria biziko bada, euskaldun guztien batasuna
nahitaezkoa ikusten zuen idazleak behin baino gehiagotan, ideologien eta gizarte-mailen
gainetik.
Hauxe da Bizkaia: Euskal Herria bera, metonimiaz; baina amestutako egitasmoa
ere bai, geografiak mugatutako lurralde fisikoa baino gehiago, ideal baten inguruan
bildu nahi lukeen agindutako lurraldea.
Baina bidaian aurrera jarraitzen dute Muxikako gaztelutik pasatuta (zehazki
deskribatuta agertzen da gaztelu hau -GL, 58-) eta Gernikara heldu dira. Bitartean,
nobelan zehar agertzen diren pertsonaien eta aipatzen diren gertakarien berri ematen da,
haien aurrekariak azalduz.
Gernikaren aurrean berriro agertzen da ahaide nagusiek eta Gernikako Batzarrek
errepresentatzen dituzten ordena desberdinen arteko kontrajarpena (GL, 66).
Bidaian aurrera doazelarik, Mungiara iritsi dira: Gernika (hango batzarra)
batasunaren sinboloa den bezala, Mungia anaien arteko guden adibidetzat eskaintzen
zaio irakurleari. Laugarren atala osorik emanda dago Mungiako gorabeherak
kontatzeko; zehazki XV. mendearen lehenengo urteetan geratutako borroken berri
jakinarazten dira atal honetan:
«Mungiako hiri leinargiak latzak ikusi behar izan zituen 1414-garren
urtean eta 1437-garrenean, Ahaide Nagusien norberekoikeria eta
zitalkeria makurren erruz.» (GL, 72).
Izan ere, hiria ganboarren eskuetan zegoelarik, Butroe ondo-ondoan zuen:
«[...] hiri honetako jauntxorik nagusienetako bat Jaun Iakue Saontx
Billelako zen eta hau, Abendañotarrarekin hezur eta mami bezala lotua
zegoen. Jaun Onzalu Gomizek, jauregi eta lurraldeak zituen Mungiako
alderdian, Bertikiz zeritzàn auzotegian.» (GL, 73).
Etsaiak elkarren ondoan egonda, haien arteko gudak behin eta berriro pizten dira.
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Hiriak, bitartean, egoera pairatu egiten du.
Bidaiaren helmugara heltzen dira, honenbestez, Butroera alegia, marko
historikoaren eta tirabiren berri eman ondoren.
Narratzailearen hitzetan (baina bidaiariaren ikuspuntua eskainiz) Butroeko
gaztelua zehazki deskribatuta dago, honelako nobela historikoetan ohikoa den bezala
(GL, 84-86). Baina deskribapena egindakoan idazleak ohar bat egiten dio irakurleari:
«Lerro hauetan Butroeko gazteluaz egin dugun azalpena, ez da garai
haietako dorretxearena, gaurko gaztelu berriarena baizik. Alegia, garai
hartakoa sinpleegi iritzirik Butroetarren handinahikeriarentzat, gaurkoa
egokiago iruditu zait Jaun Matxin Ganboakoren eta irakurlearen
liluragarri.» (GL, 421).
Izan ere, gaztelua bera gertakari batzuen markoa ez ezik, bertan bizi den
pertsonaiaren izaeraren sinboloa ere bada, etxearen eta etxeko jaunaren artean
bereizterik ez balego bezala. Eta bertako nagusia grina guztietara emandako handinahia
bada, halakoxea iruditu behar du bere etxeak. Jatorrizko gazteluak ("lau hormadun
dorretxe bat" -GL, 421-) ezin du, inola ere, halako balore sinbolikorik islatu.
Gaztelua, bestaldetik, Euskal Herriko historia bezalakoa da narratzailearen
maskararen atzean ezkutatutako idazlearentzat. Yon Etxaideren literaturan nekez
agertzen diren paragrafo liriko batzuetan (gazteluarekin mintzo da narratzailea hika
erabiliz) gaztelua liluragarria eta doilorra balitz bezala aurkezten zaio irakurleari:
«Baina, ezin uka, bestalde, doilor bezain liluragarria haizela gure
aldiarentzat, gure belaunaldiarentzat... eta hire odolezko eta
gezurkeriazko jaurgoaren berri emanen ahal diguk oparo eta biziro, geure
asaba zaharren gaztelu9 beldurgarri, baina bidenabar, maitagarri horrek.»
(GL, 88).
Areago, hurrengo hitzetan nabarmen gelditzen da zertaz ari den Etxaide Erdi
Aroko guda hauen berri ematean:
«[...] gaurko Bizkaia, gaurko Euskalerria, hire garaikoen irudi ote dituk,
9

"Asaba zaarren baratza", "asaba zaharren gaztelua" bihurturik agertzen da Etxaideren
nobelan. Lizardiren hitzetan konfliktorik gabeko mundu idilikoa iradokitzen duen
esamoldea Etxaideren nobelan gerrarekin lotuta agertzen zaigu.
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kolorez oso beste izan arren?» (GL, 88).
Galdera erretorikoak begi-bistan uzten du egilearen asmoa: itxuraz desberdina
dirudien arren, funtsean, ahaide nagusien borrokak bezalakoak jasaten dituen idazlearen
garaiko Euskal Herriaz ari zaigu nobela honetan, Butroeko gazteluaren presentziari
esker paralelismoa eginda.
Nobelan sinboloaren garrantzia hartzen duten beste lekuak Aramaio eta Arrasate
dira, eta esan liteke bi hauetan Mungian agertzen den egoera berezia garatu egiten dela.
Aramaio desiratutako lurraldea da. Pertsonaia askok ahaleginak egingo dituzte
eskualde hau bereganatzeko. Otxoa, adibidez, aitari oldartzen zaio egindako zerbitzuen
ordaintzat eskualde hori ematen ez dionean. Bestaldetik, Peru Abendañoko ere saiatuko
da bere eragina eskualde horretara hedatzen. Izan ere, Mungian eta Butroen gertatzen
zen bezala, Aramaio Lekutio ondoan dagoelarik, etsaia etxe aurrean daukala pentsatzen
du Peru Abendañokok. Bestaldetik, eskualde honen jabeak eskubideak ditu Arrasate
hiriaren gainean eta ordezkari bat izenda dezake.
Desiratutako lurraldearen irudia areagotu egiten da bertan butroetarren maitaleen
bizilekua dagoela kontuan hartuta: argumentuaren muga barruan gertatzen dena
aipatzearren, Begi Urdinak, lehenengoz, eta Maria Gabonek geroxeago, hango etxeko
andreak balira bezala jokatzen dute.
Eta eskualde hau lortzeko borrokan, eta traizioen kateari azken maila bat jarriz,
Maria Gabonek eta Joan Latzek Eneko Muxikako hil ondoren hango jabeak bihurtuko
dira, eskualde horren askatasuna aldarrikatuz:
«Biharamon goizean, berrehun gudariren babesean, Joan Latzek eta Mari
Gabonek euren Aramaioko jabetasuna lau haizetara zabaldu zuten
turutots eta atal-danbada artean. Eurek ziotenez, Aramaiok jaun arrotzen
kateak oro urratu zituen. Harez gero ez zen ez Butroeko, ez Abendañoko,
Aramaio, aspaldiko partez, bere buruaren jaun eta jabe zen.» (GL, 389).
Baina egoera honetara heltzeko eskubideak eta zuzentasuna behin eta berriro
zapaldu behar izan dituzte Aramaioz jabetzen saiatu diren pertsonaiek. Ibilbide osoa
eginda, nobelaren amaieran Matxin Ganboak eskuratzen dio Aramaio eskubidez
dagokion jabeari, Butroen nagusi gelditu den Madaleni. Desiratutako lurraldea hainbat
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eskutatik pasatu ondoren, hasierako jabearen ondorengoaren eskuetan gelditu da, baina,
hori bai, alderdiak suntsitu ondoren. Eta honen eskuetan eskualde honen gaineko
gobernua "Maitasunez eta Zuzenez" (GL, 408) izan dadila opa dio Matxin Ganboak
Andre Madaleni.
Etsaiaren ateetan dagoen desiratutako lurraldea da Aramaio. Arrasate, ordea,
ahaide nagusien eta herri agintarien arteko tirabira eta borroken esparrua da. Ahaide
nagusiek elkar azpiratu nahirik, beren nahia betearazi nahi dute hirian, legeak dioenaren
aurka eta herri agintariak ezertarako ere kontuan hartu gabe.
Gatazkek herria noraino eraman dezaketen erakutsi nahi du honelako leku batek:
Abendañokoren jarraitzaileak Butroetarrekin amaitzeko hiria erretzea erabakitzen
dutenean, nire ustez, Erdi Aroko gertakari bat baino zerbait gehiago erakusten ari zaigu.
Erdi Aroko gertakari odoltsuak sinboloaren balio osoa du eta, zuzen ez bada, zeharka
bederen, Etxaideren ikuspuntutik, 36ko gerra zibila jasan zuen Euskal Herriaren
metaforizaziotzat har daiteke inolako oztoporik gabe: euskaldunek berek, taldekerian
elkar suntsitu nahian, anaien arteko guda batean sarturik, beren herria desegiten dute.
Are gehiago, nobelan Arrasate erretzeko ideia proposatzen duena Otxoa Artazubiko da,
Arrasatearra, Peru Abendañokok hiri horretarako izendatu zuen ordezkaria. Beraz,
Arrasateko seme batek aholkatzen du bere hiria erretzea. Halaxe adierazten du berak,
ganboarrek egiten duten bileran:
«Ni, ordea, Arrasatearra naiz eta bertako endore-buruzagia. Beraz,
badezaket gai honetan hitza eta eskubide inork ez beste, eta inor oguzten
ausartzen ez den hitza neuk oguziko dut: Erre dezagun Arrasate eta
Butroeko belabeltza bertan kiskalduko da.» (GL, 299).
Aitaren etxea defendatu nahi zuen G. Arestik, Gorrotoa lege bezala 1964.ean
argitaratu zen Harri eta herri-n. Hemengo pertsonaiak, ordea, prest daude aitaren etxea
suntsitzeko, honekin etsaia bera suntsitzea lortzen badute, denik eta traiziorik handiena
(beraien herria suntsitzea) egin arren.
Hiria suntsitzeko hautatu duten erak ere, hiria erretzeak alegia, ezaugarri
sinbolikoz horniturik agertzen da nobelan: San Juan bezperan piztu zuten sutea
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kontrajarrita agertzen zaie gau horretan ohituraren arabera egin ohi diren beste suteei:
«Sute hau, beste milakakin batean izeki baldin bazuten ere gizonek San
Joan bezpera hartan, ez zen izan izekia besteak bezala Jaun Done
Bataiatzailearen omenez, gizakumeen grina makur eta doilorren asegarri
baizik.» (GL, 321).
Mitoarekin lotzen duen ezaugarri honetaz gain, suaren presentziak beste osagai
bat azpimarratzen du nobela honetan. Hiri bat edota gaztelu bat erretzeak etsaia
suntsitzeko ohiko bidea ematen du nobela honetan kontatzen diren gertakarietan. Izan
ere, Otxandiok, Begoñako gazteluak edota Mendiolakoak jasan behar izan dituzte
gorrotoak piztutako suteak, amaigabeko mendekuen katean. Gauzak horrela, logikoa
ematen du kate horretan azken maila dirudiena suaren itxurapean ere agertzeak, sua
suntsitzailea ez ezik, purifikatzailea ere baita, Chevalier-ek eta Gheerbrant-ek beren
Diccionario de los símbolos-en azaltzen duten bezala (Chevalier, Gheerbrant 1999, 511515). Are gehiago, sua suntsitzailea den neurri berberean da purifikatzailea: Peru
Abendañokoren jarraitzaileen ikuspuntutik, Gomiz Onzalutxen jarraitzaileekin amaitzea
"garbiketa" bat baino ez da; baina su honekin bi taldeak gertatuko dira suntsituta,
momentu horretatik aurrera Euskal Herriko historia hutsetik hasi ahalko balitz bezala,
taldekeriarik gabe.

2. Gorrotoa lege-ren argumentua eta nobela historikoaren kanona.
Argumentuan agertzen zaizkigun osagai hauek guztiek Yon Etxaideren nobela
hau generoaren kanontzat hartu izan den W. Scott-en Ivanhoe nobelatik hurbil kokatzen
dute.
Aipatu dut, dagoeneko, Jakin aldizkarian agertutako erreseinan plazaratzen zen
iritzia:
«Euskaldunen Walter Scott deitu genezaioke ta Gorrotoa lege eleberriari
"Ivanhoe"'n tankera ematen diot.» (XX 1965).
Izan ere, nobela honen ezaugarri batzuk Jon Juaristik genero honetarako
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eskaintzen dituen ezaugarri zerrendarekin (Juaristi 1987a, 62-67)10 bat datoz.
Narratzaile orojakileari dagokiona alde batera utzita (argumentuaz ari baikara),
honela ikus dezakegu generoaren kanona nobela honetan gauzatuta:
a) Marko historikoa aldaketen garaian kokatzen da. Alde batetik, Yon Etxaideren
nobelako gertakariak XV. mendean kokaturik daudelarik, Erdi Aroaren amaieraz aritzen
dira, ordena feudalaren bukaeraren eta mundu modernoaren artean, "Bizkunde-Alditik
hurbileko mugaroan" idazleak dioen bezala (GL, 410). Nobelan, ordea, gertakariak bi
mundu hauen arteko konfliktoan kokaturik badaude ere, konfliktoa beste era batez
agertzen da garatuta: nobelan garatzen den konfliktoa ez da ordena feudalaren eta
mundu modernoaren artean ematen dena, baizik eta ahaide nagusiek inposatu nahi duten
ordena feudalaren eta foralismoak errepresentatzen duen demokraziaren artean. Eta
foralismoari lotuta agertzen den sistema demokratiko hau ordena feudalaren aurrekoa
da. Honetan, Etxaidek nazionalismoan ohikoa den teoriari jarraitzen diola esan daiteke.
Honela laburbil liteke ohiko planteamendu hau: tradizioz (jatorriz, noiztik datorren ez
baita azaltzen) Euskal Herrian sistema demokratiko bat zegoen, berdintasunean
oinarritzen zena; Erdi Aroan zehar, ahaide nagusiak sistema hau hondatzen saiatu ziren,
horren ordez Europa osoan ohikoa zen sistema feudala jartzeko; saio honen kontra
foralismoa indartu egin zen, demokrazia tradizional hura garaile suertatu zelarik.
Zirriborro bezala aipatu dudan ibilbide honen azken unean eraikitzen du Etxaidek bere
nobelaren argumentua eta geroxeago berriro ere aipatuko den moduan, José de
Ariztimuñoren La democracia en Euzkadi-n (1942) azaltzen dena bezalakoa da.
Gertakarien garaia mundu feudalaren eta mundu modernoaren artean kokatuta badago
ere, jarrera desberdinak ordena feudalaren eta demokrazia tradizionalaren arteko lehian
gauzaturik daude.
b) Protagonistak erdi mailako heroiaren kasu tipikoa ematen du, heroi

10

Ikus bedi tesi honetako I-C-3 atala, "Nobela historikoaren ezaugarri orokorrak"
izenekoa.
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mediokrearena alegia. Olasoko jaunak Ganboa du deitura, ganboarren buruzagien
ondorengo zuzena, beraz, baina galdu du, dagoeneko, bere taldearen barruan benetako
boterea, boterea Peru Abendañokoren eskuetan baitago. Borrokan ari diren bi taldeen
artean jartzen da, zeren berak nahi duena ahaide nagusien borrokak desagertzea baita,
talde batek bestea garaitu gabe. Horregatik onartzen du Butroera joatea. Gomiz
Onzalutxekin, etsaiarekin, paktu bat egiten du; honen ondorioz, taldekideek traidoretzat
hartuko dute. Maila pertsonalean ere, taldeen arteko zubiak eraikitzen saiatzen da,
Onekarekiko ezkontza asmoak erakusten duen bezala. Eta Arrasate erretzekotan
daudenean, Matxin Ganboa berriro elkartuko da Peru Abendañokorekin, ahalik eta
oiñaztar gehienak salbatzeko asmoz. Erdibidean dago, baina bere helburua taldeak berak
desagertzea da. Talde batetik bestera pasa daiteke, baina bere interes pertsonalak alde
batera utzita (Onekarekiko ezkontza arriskuan jartzen du berriro ere Abendañokorekin
elkartzean), Euskal Herriaren interesa du buruan. Ahaide nagusien jauntxokerien aurka,
bi oinarri ditu bere jokaerak: kristautasuna eta demokrazia tradizionala. Baina funtsean,
honelako pertsonaia batek ez du erakusten jarrera "aurrerakoirik", horrela esaterik
badago, nobela bukaeran Aramaio eskuratzean sinbolikoki ikus daitekeenez: Aramaio
berez (hau da, nobelaren hasierako egoeran) dagokionari, Butroeko nagusiari,
berreskuratzen dio. Izan ere, pertsonaia honek era horretako geroko proiektu bat gauzatu
nahi duenean, aurreko egoera ideal batera bueltatu nahi duela esan daiteke; ahaide
nagusien taldekeria gainditu nahi du, bai, baina taldekeriaren aurreko momentu batera
bueltatuz. Etorkizuneko egitasmoa, idazleak historikotzat eskaintzen duen jatorri mitiko
baten arabera gauzaturik ikusi nahi bide du pertsonaiak bere jokaera horretan.
c) Berreraikipen arkeologikoak egiten dira oso maiz. Deskribapenetan-eta ikus
daitekeenez, Etxaide Erdi Aroko munduaz xehetasunak ematen saiatzen da: gauzak
honela, gazteluak, jantziak, janariak, armak eta gudak zehazki deskribatzen eta azaltzen
dira, eta haiei buruz xehetasun asko ematen. Berreraikipen hauek guztiak, baina,
nobelaren helburuen arabera gauzatzen dira gehiago, historiak eta arkeologiak ematen
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dituzten datuen arabera baino. Kasu nabarmenena Butroeko gaztelua aipatzean ikusi
dugu; izan ere, gaztelua XIX. mendean berregin zen eraikinaren arabera deskribatuta
dago, eta ez Erdi Aroko dorretxe soilaren arabera. Jarrera honetan, hala ere,
erromantizismotik urruntzen da Etxaide, neurri batean. Erromantikoek Erdi Aroa
berreraikitzean Erdi Aroa berrasmatzen baitzuten, Erdi Aroa asmatzea eta Erdi Aroa
amestea bat bera baitzen haientzat. Etxaidek nobelaren argumentuak bultzatuta egiten
du aldaketa hau, eta aldaketa jakinaren gainean egiten du, helburu zehatz bat
adierazteko, gazteluan bizi zen pertsonaiaren handinahikeria azaldu nahi baitu aldaketa
honekin.
d) Elementu fantastikorik ez da agertzen nobela honetan. Beraz, era adierazgarri
batez azaltzen da leiendetatik hartu diren osagaiak leiendetatik hartuak direla. Adibidez,
Anbotoko Mariren istorioa kontatzen denean (GL, 300 eta h.), ipuina pertsonaia baten
ahoan agertzen da, eta pertsonaiak era maltzur batez ipuinean esaten dena erabili nahi du
etorriko den gudaldian bere jarrera defendatzeko. Bestaldetik, Joan Latzen istorioa
kontatzen denean ere, leiendarekiko aldea azpimarratzen saiatzen da. Leiendan aipatzen
diren gehiegikeriak direla-eta, hauxe azaltzen du narratzaileak:
«[...] gainerakoak atso kalakarien berriketak omen ziren. Dena dela,
elezaharrak tankera honetan bilbatzen dira [...]» (GL, 199).
Hau da, benetakoa izan litekeen gertakari bati "atso kalakarien berriketak" erantsiz
sortzen dira elezaharrak. Nobelan aipatzen diren beste gertakari batzuek ez dirudite oso
sinesgarriak, adibidez, Matxin Olasoko eta Eneko Kanpain anaiak izatea, eta anaiak
izatea baino gehiago, Eneko Kanpainek gai honetaz Matxinek Arrasate erasotzear
daudenean esaten dion arte ezer ez jakitea; edonola ere, gertakari hau ezin har daiteke
fantastikotzat, efektista samarra bada ere, eta honelako nobeletako topikoen sailean koka
litekeela dirudi.
e) Gizartean ematen diren hierarkiak ez dira zalantzan jartzen honelako nobela
historikoetan, J. Juaristik aipatzen duen ezaugarri zerrendaren arabera. Nobela honetan,
ordea, ezaugarri hau ez da hain nabarmena gertatzen. Alde batetik, nobelan islatu nahi
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den berdintasunaren ideologiak hierarkiak desagerraraztera jotzen du, behintzat Matxin
Ganboaren iritzian eta maila teoriko batean. Ahaide nagusien iritziz, ordea,
desberdintasunak beraiek inposatu nahi duten ordenaren funtsezko oinarriak dira.
Nobelak Matxin Ganboaren iritzia zuzentasunari dagokiona dela adierazi nahi badu ere,
generoak muga batzuk inposatzen bide ditu. Izan ere, protagonista guztiak ahaide
nagusiak dira, nekazariak, zerbitzariak, hirietako esku-langileak edota soldadu arruntak
ia oharkabean pasatzen dira istorioan eta gertakarien markoan kokaturik daude,
paisaiaren beste osagai batzuk balira bezala. Alde honetatik, badirudi aldea badagoela
pertsonaia nagusiaren eta narratzailearen hitzetan azaldutako ideologiaren eta
pertsonaien harremanetan era inplizitu batean agertzen den ideologiaren artean.
Egoeretan desberdintasuna nabarmentzen den bitartean, narratzailearen eta pertsonaia
nagusiaren hitzetan berdintasuna aldarrikatzen da. Poeta miresgarri baten liburuaren
izenburua erabiliz (eta esanahia egokituz, jakina), esan daiteke errealitatea eta desira ez
datozela bat nobela honetan.

Ezaugarri hauek guztiak kontuan hartuta, Yon Etxaideren nobela eta W. Scott-en
Ivanhoe parekatzeak nahikoa logikoa dirudi. Edonola ere, ez da ahaztu behar, Scott-en
nobela kanonikoa den neurrian,11 han agertzen diren osagaiak generoak erakusten dituen
topikoak izatera pasatzen direla. Edonola ere, nik dakidala behintzat, Yon Etxaidek
behin ere ez ditu Scott eta haren nobelak aipatu, argitaratuta utzi dituenetan.

11

Dena dela, ez dut W. Scott-i buruzko erreferentzia zuzenik aurkitu kanonari buruz
azken urteotan idatzi den libururik eztabaidatuenean, Harold Bloom-en El canon
occidental-en, alegia. Liburu kanonikoen zerrendetan, bai, agertzen dira Walter Scott eta
bere nobela batzuk, baina nobela hauen artean ez dago Ivanhoe (Bloom 1997, 550).
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C. DISKURTSOAREN OSAKETA.

Gorrotoa lege-ren nobela-diskurtsoaren osaketaz aritzen den atal honetan
ezaugarriak bi multzotan banatuko dira, ezaugarri hauek guztiz lotuta daudela begibistakoa den arren, eta multzoen arteko banaketa erabatekorik egitea ezinezkoa dela
jakin arren. Lehenengo multzoan diskurtsoaren ezaugarriak deitzen ditudanak agertzen
dira; bigarrenean estiloari buruz arituko da.12

1. Diskurtsoaren ezaugarriak.
Nobela honetan Yon Etxaidek goren puntura eramaten du bere nobelagintzaren
eredua. Honelako nobela-diskurtsoak testu honetan nabarmentzen dituen ezaugarriak
hauexek dira:
- Narratzaile orojakilearen presentzia.
- Narratzailearen eta pertsonaien ahotsen arteko oreka desegiten da,
narratzailearena nagusitzen delarik.
- Historiari dagozkion pasarteak eta argumentuari dagozkionak lotuta daude,
aurreko nobeletan ez bezala.
- Deskribapenek garrantzia handia hartzen dute.
- Leiendatik hartutako istorioak nobelaren diskurtsoan sartzen dira, beste edozein
osagai balira bezala.
- Erdi Aroko gudak gogoratzen dituzten baladak aipatu eta testuan integratu
egiten dira.
- Prosa poetikorako joera erakusten du idazleak momenturen batean.
12

Nik egindako banaketa hau bestetan teknika/estiloa edota testua/hizkuntza izenekin
aipatzen diren banaketen antzekotzat har daiteke, azalpen honen asmoetarako "ad hoc"
egokituta, noski.
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- Zitatzat ematen diren beste testu batzuen presentzia.
Hurrengo orrialdeetan ezaugarri hauek zehaztuko ditut, batez ere, aurreko
nobeletan agertzen direnetatik bereizten diren neurrian.

a) Narratzailea aurreko nobeletan bezala heterodiegetikoa eta orojakilea da.
Argumentuaren eta historiaren hari guztiak kontrolatzen ditu eta idazlearen ikuspuntutik
hurbil dagoela esan daiteke (non ez den idazlearen beraren maskara bat, hain
identifikatuta baitaude askotan). Bere burua aipatu nahi duenean "GU" izenordaina
erabiltzen du normalean, baina batzuetan "NI" ere agertzen da. Kasu honetan, tesi
honetan zehar askotan azaldu den bezala, "NI" honek idazleari berari egiten dio
erreferentzia, egiazkoaren eta fikziozkoaren arteko muga lausoturik gelditzen delarik.
Narratzaile honek normalean lehenaldian kontatzen du istorioa, baina batzuetan
orainaldira ere jotzen du, Weinrich-ek aipatzen dituen narrazioaren denbora eta
iruzkinaren denbora bereiziz (Sullà 1996, 94 eta h.).
Narratzaile honek ez du eragozpenik pertsonaien ikuspuntuak eskaintzeko,
narrazioa puntu desberdinetan fokalizatuz. Iritziak ematen ditu oso maiz, baina kasu
batzuetan (adibidez, Gomiz Onzalutxek Gernikako Batzarrak suposatzen duen
berdintasunaz iritzia ematen duenean -GL, 66-67-), narratzaileak pertsonaiaren iritziak
islatzen ditu, bere ahotsean integratuta, bere aldetik komentario zuzenik egin gabe.
Beraz, kasu hauetan iritziak eta hitzak nobelako izaki desberdinei dagozkie. Edonola
ere, irakurleari argi gelditzen zaio iritzi horiek pertsonaia batenak direla, hain zuzen
arbuiagarritzat hartzen den pertsonaia batenak. Eta bestaldetik, galdera erretorikoen
bidez, argi gelditzen da, halaber, pertsonaiarentzat dudaezinak diren planteamenduak
narratzaile-narratarioen ikuspuntuan baztergarriak izan behar direla:
«Nola eduki zezakeen baserritar edo olagizon batek Ahaide Nagusi baten
kaparetasunik? Nola berdin zitezkeen legearen aintzinean zalduna eta
morroia? [...]» (GL, 66).
Bestetan, narratzaileak era zuzen batez adierazten ditu bere iritziak: Adibidez,
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hasieratik bertatik konfliktoen irtenbideak ebanjelioetan azalduta daudela adierazten du
narratzaileak, Matxin Ganboak adierazitakoa indartzeko eta honen amaren iritziaren
aurka (GL, 41-42). Izan ere, Matxin Ganboaren iritziak eta narratzailearen atzean
ezkutatzen den idazlearenak berberak dira, idazleak bere iritziak plazaratzeko
narratzaileaz gain pertsonaia hori (eta honekin batera Oneka) erabiltzen baitu.
Iritziak ematen ditu narratzaileak, baina nobela honetan egiten ez duena nobela
amaieran argumentu osoa azaltzea da. Joanak joan-en narratzaileak azaltzen zuen
nobelaren amaieran istorio osoaren esanahia, pertsonaiek esandakoa osatuz eta
argumentua interpretatuz. Hemen ez. Nobela honen azken atalean, Matxin Ganboak
Madaleni eskuratzen dio Aramaio, berriro ere Butroetarren agintepean egon dadin.
Nobela Matxin Ganboaren hitz hauekin amaitzen da:
«Jaungoikoak bedeinka zaitzala, Andre Madalen Muxikako, eta lagun
diezazula zure jaurgoak oro bere lege sainduaren kerizpean gobernatzen,
hots, Maitasunez eta Zuzenez.» (GL, 408).
Pertsonaiaren hitzei ez zaie ezer gaineratzen, horiekin esan behar zen guztia
esanda dago eta narratzaileak parte handiagoa hartuz gero, testua astuntzea besterik ez
zatekeen lortuko.
Nobela honetan narratzaile orojakilea erabiltzen da baina, azken adibide honen
ildotik begiratuta, bilakaera dago, neurri batean behintzat: narratzaileak ez du zertan
dena azaldu behar, egoeretan eta pertsonaien hitzetan irakurleak jakinarazi nahi zaiona
oztoporik gabe ulertzen badu. Hau da, narratzaile orojakilea izateari utzi gabe,
narratzaile objektiboaren zenbait ezaugarri hartzen ditu batzuetan. Edonola ere,
Etxaideren nobelagintzaren bilakaeran bide honen hautaketa posiblea zela erakutsi
bezain laster moztuta gelditu da bidea, hurrengo eta azken nobelan (Eneko Agerroa-n)
arlo honetan ere atzera pauso nabarmentzat har daitekeenarekin topo egiten baitugu.
b) Narratzailearen izaerarekin zerikusia duten ideia hauek goiko zerrendan
aipatzen dudan bigarren ezaugarriarekin erlazionatuta daude. Bigarren ezaugarri horrek
dioenaren arabera, nobela honetan narratzailearen eta pertsonaien ahotsen arteko oreka
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hausten da.
Aurreko bi nobeletan, ikusi den bezala, nobela-diskurtsoa erdi bana betetzen
zuten narratzaileari zegozkion atalek eta pertsonaien hitzei (askotan antzerkiko eszenen
antzekoen bidez) zegozkienek. Oreka zegoen haien artean.
Honetan, ordea, narratzailearen ahotsa nagusitzen da, halako moldez, non atalen
batean (adibidez IV.ean) narratzaileak baizik ez baitu hitz egiten. Elkarrizketen pisua
gutxitze honek lotura zuzena du, nire ustez, kontatzen den argumentuaren ezaugarriekin.
Gaia historiarekin (bandoen gudekin) zuzen lotuta agertzen denez, historia bera
argumentu barruan sartu behar da askotan, pertsonaiei dagokienak eta historiari
dagokiona aurreko nobeletan bezain argi bereizterik ez baitago. Honez gainera,
kontatzen diren gertakarien aurrekari historikoak ere aipatzen dira, argumentua ulergarri
izan dadin. Eta honekin batera, nobela historiko tradizionaletan historiaren ahotsa
narratzailearena izaten dela aipatu behar da. Gauzak horrela, nobelan historiaren eta
osagai historikoaren garrantzia handitzen den neurrian, pertsonaien hitzek galtzen dute
beren pribilejiozko tokia, narratzaileak aukera gutxiago baitu narrazioaren zama haien
hitzen gainean uzteko, historiaren ahotsa bere eskuetan gorde nahi badu.
c) Goian aipatutako ezaugarriek katea osatuko balute bezala, bigarren ezaugarri
hau eta hirugarrena lot daitezke.
Etxaideren aurreko nobeletan ikusi dugu nola historiari dagokiona pertsonaiek
egiten zutenaren markoa baizik ez zen, eta historiari erreferentziak egiterakoan aparteko
pasarteen itxura zuten paragrafo batzuk erabiltzen ziren, non erreferentzia horiek ez
ziren orrialde barreneko oharretan agertzen.
Hemen ere, historia eta argumentua bereiz litezke, argumentua pertsonaiek
egiten dutena dela suposatzen badugu. Baina pertsonaiek egiten dutena13 eta historia
elkarren eraginpean daude. Historia gertakarien markoa baino gehiago, gertakarien

13

Aramaioz jabetzea, Arrasate erretzea, ahaide nagusien arteko tirabirak; areago,
guztiz pribatuak diruditen gertakariak ere bai: maitaleen istorioak eta ezkontzak.
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oinarria da, eta, askotan, argumentu barruko gertakariak dira historikoak. Izan ere,
publikoaren eta pribatuaren arteko muga desegin da nobela historiko honetan.
Argumentuan ematen den parekatze honek isla zuzena du diskurtsoan. Izan ere,
gertakarien aurrekariek, argumentuko gertakariek eta pertsonaien ekintzek elkarri egiten
diote erreferentzia behin eta berriro, eta, gauzak honela, historiari dagozkion diskurtso
atalak eta pertsonaiei eta hauen ekintzei dagozkienak zeharo lotuta agertzen dira.
Irakurlea, konturatu gabe ia, pasatzen da XV. mendearen hasieran pertsonaien aitonamonek egindakotik pertsonaiek mendearen erdialdean egiten dutenera, familia barruko
tirabiretatik arazo politikoetara, batzuek besteen kausak baitira, batzuek besteak eragiten
baitituzte.
Nobela osoan zehar pertsonaien eta gertakarien aurrekariak ematen badira ere, bi
momentutan nabarmentzen da horren erabilera: Matxin Ganboak nobelaren hasieran
Butroera egiten duen bidaian eta Arrasateko egoeraren aurkezpena egiten denean (XVII.
atala). Idazlea maila batetik bestera inolako esfortzurik gabe pasatzen da, trantsizio
momentuak lausoturik gelditzen direlarik. Gorrotoa lege-n historiaz esaten denak,
beraz, ez dauka nobelan sartu den beste diskurtso batetik hartutako atalen itxura
(aurreko nobeletan gertatzen zen bezala), nobela-diskurtsoan berezkoa den atal
funtsezkoarena baizik.
Historia eta pertsonaien gorabeherak elkartzean (neurri handi batean, errealitatea
eta fikzioa elkartzean), aurrerapauso garrantzitsua izan zen nobela hau, eta ikuspuntu
honetatik begiratuta, Gorrotoa lege Etxaideren nobelagintzaren gailurra da. Izan ere,
testu honek beste nobeletan (Joanak joan barne) aurkituko ez den diskurtso batasuna
erakusten du, nobela-diskurtso integratzaile honi esker.
Edonola ere, historiatik hartutako datu zehatzetan egileak, bestetan bezala,
malgutasun handiz jokatzen du nobelaren koherentziari begira. Egileak berak bere
nobela burutzeko historiatik hartutako datuetan egin dituen aldaketa batzuen berri
ematen du (GL, 412-413):
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- Eleberrian Otxandioko gudaldia 1425.ean kokatzen du (historiaren arabera
1415.ean gertatu arren), argumentuaren koherentzia bilatuz.
- Joan Lopiz Ganboako, Matxin Ganboaren aitasaba izan arren, protagonistaren
aitona bilakatzen du nobelan.
- Nobelan Gomiz Onzalutxek bere semea hiltzeko agindua ematen du. Hau
guztia egileak asmatutakoa da, garai hartako gudetan horrelakoak behin baino gehiago
gertatzen zirela kontuan hartuta.
- Gomiz Onzalutxen eta Eneko Muxikakoren maitaleei dagozkienak ere
asmatuak dira.
Beraz, historiako pertsonaiengan oinarritu da, baina pertsonaiok nobela barruan
agertzen direlarik, literatur izaki bihurtu dira. Ezin daiteke bertan esaten dena egiatzat
hartu, besterik gabe. Izan ere, nobelak egiaren antza du, egia izan gabe:
«Neure irakurgaiak, kondairan oinarriturik egonarren, nobela huts dira,
alegia, egia antza dariotenak egia izateke, eta bertan ageri diren
pertsonaiak nireak dira eta ez kondairazkoak.» (GL, 413).
d) Goiko zerrendan aipatutako ezaugarriekin jarraituz, deskribapenen garrantzia
azpimarratu behar da. Nobela historikoetan desagertutako mundu bat irudikatu nahi
izaten da, irakurleak mundu horretaz ezin izan baitezake esperientzia zuzenik.
Honetarako derrigorrezkoa da mundu hori, Gorrotoa lege-ren kasuan Erdi Aroko
mundu gatazkatsua, ahal den neurrian deskribatzea, irakurleak horri buruzko
erreferentzia izango badu. Edonola ere, deskribapenek hemen funtzio erreferentzial hori
gainditu ahal dute, zeren mundua nolakoa zen adierazi beharrean (edo adierazteaz gain),
argumentuaren bidez plazaratu nahi diren gaiak osatu egiten baitituzte, gainbalio
semantikoa ezarriz. Butroeko gazteluaz hitz egitean aipatu da kontu hau.
Nobela honetan hiru alorretan nabarmentzen da deskribapenen presentzia, zeren,
deskribatu, batez ere, pertsonaiak, jantziak eta tokiak deskribatzen baitira.
Pertsonaia asko, aldez edo moldez, agertzen dira deskribatuta nobela honetan:
Peru Abendañoko eta haren emaztea (GL, 201-202), Txeru Beleiz (GL, 260 eta h.), Begi
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Urdina (GL, 222) eta Maria Gabon (GL, 348-349)... Honelako deskribapenetan,
pertsonaiez hitz egitean adierazi den bezala, batzuetan nolabaiteko harremana eraikitzen
da pertsonaiaren itxuraren eta izaeraren artean. Txeru Beleizek, esaterako, ez dauka
"euskaldun arrazari hain bere zaion lainotasun eta prestutasun erakusgarririk" (GL, 260);
Maria Gabonek, itxura erakargarri eta liluragarri baten azpian, izaera gaiztoa ezkutatzen
du, pertsonaia honen irudia azala/barnea dikotomiaren arabera gauzatuz.
Bestaldetik, Yon Etxaidek askotan garrantzi gabeak diruditen xehetasunetarako
joera aurkezten du, adibidez, jantziak deskribatzen direnean. Kasu hauetan garaiaren
irudia emateaz gain, jantzi horiek daramatzan pertsonaiaz ere zerbait adierazi nahi duela
esan daiteke, jantziak deskribatzean pertsonaia nolakoa den ere jakinarazten baitzaigu.
Honelakoen artean hauexek aipa daitezke: Matxin Ganboaren janzkera Butroera
doanean (GL, 48); honen isla edo oihartzuna izango balitz bezala, Butroekoek Olasora
doazenean dituzten jantziak ere (batez ere Onekarenak) zehazki deskribatzen dira (GL,
169-170); Begi Urdinak eta Maria Gabonek Eneko Muxikakok emango duen
oturuntzara joateko hautatu dituzten jantziak nolakoak diren jakinarazten da (GL, 347348). Eta hiru adibide hauek ikusita, esan daiteke haien artean badagoela lotura zuzenik.
Era nabarmen batez jantziak deskribatzen diren momentuak pertsonaia batzuk beste
pertsonaia batzuenera bisitan doazen momentuak izaten dira. Jakina, ezin dut esan
jantzien deskribapenen erabilera hau idazleak nahita egindakoa edo kasualitatearen
ondorioa den, edonola ere pertsonaien janzkeren deskribapena eta bisitak, kasu
nabarmen batzuetan behintzat, batera ematen dira. Eta datu hau interpretatuko bagenu
(erreserba guztiekin egindako interpretazioa), esan liteke jantzia dela pertsonaia batek
beste baten aurrean aurkezteko duen lehenengo era, azalezkoena, jantziak berezkoa ez
den itxura adierazten baitu, baina garrantzitsua nolabait, pertsonaia batek beste baten
lehenengo inpresioa jantzitik hartzen baitu. Eta aipatutako kasu guztietan, jantzien bidez
irudikatu nahi dena aberastasuna, edertasuna, dotorezia da.
Izan ere, jantziek pertsonaien barruko izaera ezkutatzen duten neurrian, bere
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izaeraz ere zerbait adierazi nahi dute, benetako izaera ezkutatu nahia badarik ere. Hau
da, jantziak pertsonaien irudiak osatzeko indizioak dira R. Barthesek kontzeptu honi
ematen dion balioaren arabera.14 Gero, nobelan zehar ikusiko da ea pertsonaien baitan
jantziek eta izaerek bat egingo duten edo ez, azala/barnea dikotomiaren antzeko
fenomenoa sortuz.
Hirugarrenez, nobela honetan tokiei dagozkien deskribapenak aipagarriak dira,
bereziki gazteluenak. Eta jantzien kasuan bezala, gazteluaren deskribapenak zerbait
adierazi nahi du bertako jaunaz.
Besteak beste, bere momentuan aipatu den Butroeko gazteluaz gainera (GL, 8485), Muxikakoa (GL, 58) eta Olasokoa ere (GL, 272) zehazki deskribatzen dira.
Deskribapenetan ez da berreraikipen arkeologikoa bilatzen, Butroeko kasuan
nabarmentzen zen bezala. Alde honetatik, aipagarria da Butroeko gazteluaren eta
Olasokoaren deskribapenetan aurki daitekeen aldea:
«Olasoko dorretxeak ez zuen, noski, Butroeko gazteluaren handitasunik
eta apaintasunik, baina, beronen eraikintza sendo eta trinkoari
liraintasuna edergarri bat zerion.» (GL, 272).
Bata handia eta aberatsa da; bestea sendoa, trinkoa eta liraina. Lehenengoa itxura
hutsean oinarritzen da; bigarrenak erroak ditu eta zerurantz igo nahi luke... eta une
honetan gazteluaren deskribapenak sinboloaren mailara eraman gaitu ia oharkabean.
Deskribapen hauek guztiak narratzailearen ahotsarekin plazaratzen zaizkio
irakurleari, baina askotan deskribapenetan pertsonaien ikuspuntua eskaini nahi izaten du
idazleak, berehala pertsonaiaren fokalizaziotik, guztia talaia batetik bezala ikusten duen
narratzaile orojakilearen ikuspuntura pasatzen bada ere.
14

Barthes-en hitzetan:
«La segunda gran clase de unidades, de naturaleza integrativa,
comprende todos los "indicios" (en el sentido más general de la palabra),
y la unidad remite entonces, no a un acto complementario y consecuente,
sino a un concepto más difuso, necesario sin embargo para el sentido de
la historia: indicios caracterológicos referentes a los personajes,
informaciones relativas a su identidad [...]» (Sullà 1996, 112).
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Abendañotarren deskribapena pertsonaiek ikusten duten moduan agertzen zaizkio
irakurleari, Butroeko gaztelua Matxin Olasokoren begietan eta Abendañotarrak
Otxoaren begietan (hau da, Gomiz Onzalutxen semearen begietan) nola agertzen diren
azaltzen saiatzen baita narratzailea. Azken kasu honetan halaxe adierazten zaigu,
narratzailea deskribatzen hasi aurretik:
«[...] Otxoa gureak, gau hartan ikusi zuen lehenengoz, Butroeko
gazteluan hainbatetan madarikatutako etsai doilorra eta beronen begininiek bildu zutèn irudia agertzen saiatuko gara.» (GL, 201; letra etzana
neurea da).
Narratzailearen asmoa argia da, gero narratzailearen izaera orojakilea nagusitzen
bada ere.
e) Nobelak duen izaera integratzailearekin (bere baitan edozein testu-osagai ager
baitaiteke) zerikusia du goiko zerrendan aipatzen den hurrengo ezaugarriak. Izan ere,
nobelan, pertsonaiei dagozkienak eta historiari dagozkionak ez ezik, leiendatik
hartutako zenbait erreferentzia ere agertzen dira. Hiru nabarmentzen dira:
- Ahaide nagusiek burutzen dituzten guden jatorriaz aritzen dena (GL, 43);
- Joan Latzen zenbait ibilbide, ipuin folklorikoetako pertsonaia bihurtzen
dutenak (GL, 198 eta h.);
- Mari pertsonaia mitikoari buruzko aipamenak (GL, 300 eta h.).
Leienda hauek aurkezteko erak eta funtzioak desberdinak dira.
Lehenengoan, amak Matxini kontatzen dio zein izan den borroken jatorria,
Uribarriko elizarako prozesioan gertatutakoa azalduz. Taldeen izenen jatorria azaltzeko
("oinez"; "gain boa" = "gainean bihoa"), leiendazko gertakari batzuk asmatu ziren,
Garibaik berak azaltzen duen bezala (Etxaidek aipatua: GL, 411). Leienda honen
erabilerarekin ideia bat nabarmentzen da, nire ustez: guden jatorria, pertsonaien
ikuspuntutik ikusita behintzat, edozein kausa materialetatik urrun dagoela, hau da,
ahaide nagusiek ematen duten arrazoia ikusita, guda horiek absurdoak direla, ahaide
nagusi batek bezala pentsatzen ez duenarentzat. Izan ere, leienda hori kontatzen duen
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pertsonaiak sinistu egiten du, egiazkotzat ematen du, beraz. Bere aldetik ez dago jarrera
maltzurrik istorio hori kontatzean. Baina konflikto horretatik kanpo dagoen irakurlearen
ikuspuntutik begiratuta, ahaide nagusiek ez dakite zergatik hasi ziren borrokan,
borrokaren jatorria azaltzeko halako ipuina kontatu behar baitute. Leiendaren kontaketa
honela amaitzen du amak:
«Bi taldeek borrokari ekin zioten, nork bere iritziari eutsi nahian eta
geroztik ez da bakerik izan eta ez izanen ere Ganboa eta Oñazen artean.»
(GL, 43).
Borroka patu tragiko baten gauzatzea izango bailitzan.
Bestaldetik, leienda hau ez da pertsonaiak momentu batean bilatutako
argumentua. Aldez edo moldez, ohiko argumentua dirudi gerraren jatorria azaltzeko, eta
jatorria azaltzen den neurrian gerra egin beharra justifikatzeko: izan ere, leienda hau
amak "esan ohi zion" semeari (GL, 43).
Edonola ere, galdera erretorikoen bidez narratzailearen hitzetan islatu nahian
dagoen Matxinen kontzientzian honelako arrazoiak askotan ipuinak baizik ez dira:
«Oñaztarren eta Ganboarren arteko zenbat gertaera eta ipuinez ez ote zion
burua berotu umetan gure Matxini?» (GL, 43; letra etzana neurea da).
Leiendaren azalpena, beraz, bi mailatan ematen da: pertsonaien ikuspuntutik
ikusita, hauek leiendan sinistu egiten dute eta horretan aurkitzen dute arrazoi bat gerran
aritzeko, beren patu tragikoa izango balitz bezala; baina irakurleak irakurtzen duen
moduan (narratzailearen eta, neurri batean, Matxin Ganboaren ikuspuntuak horretara
bultzatuta), gerra horiek guztiz absurdoak dira.
Leiendaren esparrutik nobelara zuzen pasatutako bigarren atala Joan Latz
izeneko pertsonaiaren aurrekariak kontatzen dituzten istorioek osatzen dute. Folkloretik
hartutako ipuinak dirudite, eta kasu batean Joan Latzi egozten zaion istorioa arlo
horretan nahikoa ezaguna dela iruditzen zait. Guztira lau istorio txiki dira (GL, 198199), Joan Latzen indarra erakusteko balio dutenak. Honela aurkezten dira istorioak
nobelan, idazlea eta narratzailea biak bat eginda agertzen diren esaldi honen bidez:
«Hartaz esaten zituztenak ipuinak ziruditen, baina egiak ala gezurrak
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-denetatik izango baitzen zertxobait-, irakurlearentzat jakingarriak direla
deritzat, eta halaxe erraldoiari leporatzen zizkioten indar saio batzuk
kontatuko ditugu.» (GL, 198).
Istorioak hauexek dira:
- Idi parea eta gurdia lokatzetatik ateratzea lortu zuenekoa (GL, 198-199);
- Bidea erakusteko goldea eskuan hartuta seinalatu zuenekoa (GL, 199;
folklorean guztiz ezaguna);
- Preso hartu zuten batean, eskuak kateaz lotu zizkioten, baina berak lortu zuen
kateak haustea (GL, 199);
- Gasteizen, dema bat zela-eta, otso batekin borrokatu eta garaitu zuenekoa (GL,
199).
Istorioak elkarren segidan daude, eta guztiak narratzailearen ahotsean agertzen
dira kontatuta. Edonola ere, istorio hauek ez ezik beste batzuk ere ager zitezkeen,
narratzaileak dioena kontuan hartuta:
«Gure indartsuaz esaten direnak gehiago ere badira, baina elaberri honen
helburua ez da beroiek biltzea, Joan Latzen alderdirik ezagungarrienak
adiaraztea baizik.» (GL, 199).
Biltze lana egin du idazleak istorio hauekin, eta pertsonaia nolakoa den
azaltzeko balio dute. Edonola ere, istorioek ez dute zerikusirik argumentuarekin.
Hirugarrenak ahaide nagusien borrokak aipatzen dituela dirudi, baina nobelan kontatzen
diren gertakariekin inolako loturarik izan gabe.
Dagoeneko aipatu da tesi honetan zer nolako balorazioa egiten duen Etxaidek
honelako istorioez: Egian izan dezakete oinarria, baina oinarrizko egia honen gainean
asmazioak bere osagaia gaineratzen du, exageratu egiten du gertatutakoa.15 "Atso
kalakarien berriketak" omen dira exagerazio horiek (GL, 199) eta horrela sortzen dira
"elezaharrak".16
15

Gogoratu aurreko aipamena:
«[...] egiak ala gezurrak -denetatik izango baitu zertxobait- [...]» (GL,
198).

16

Gauzak honela "elaberri" eta "elezaharraren" arteko desberdintasunak hauexek
izango lirateke:
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Leiendaren mundutik datorren hirugarren osagai nabarmena Mari izaki
mitologikoaren istorioa da. Izan ere, XXII. atalak "Anbotoko Mari" du izena.
Istorio hau agertzen deneko testuingurua gogora ekarriko dut lehenengoz,
istorioa bera baino garrantzitsuagoa honen ingurukoak baitira nobelan: Ganboarrek
Arrasate inguratuta daukate, eta hiria eskuratzeko lehenengo porrotaren ondoren
eztabaidaka hasten dira hiria nola hartu aztertzeko. Eztabaida honetan Otxoa
Artazubikok hiria erretzea proposatzen du. Ekintza horrek erregeren zigorra ekarriko
diela eztabaidatzen dutelarik, Txeru Beleizek, Oñatiko jaunak, halakorik ez zaiela
gertatuko azaltzen du: Marik halaxe esan diolako (GL, 300).
Beste pertsonaiak (Otxoa Artazubiko, Peru Abendañoko, Matxin Ganboa)
dudatan gelditzen dira sinistu ez sinistu.
Matxin Ganboak argi ikusi du zein izan den Txeru Beleizen asmoa Mariren
aipamena egiteko:
«Gebarako zaldun urenak dioen guztia asmaketa hutsa da, zuen
sinesberatasunaz maltzurki baliatzeko.» (GL, 301).
Matxin Ganboak ez dio gezurti deitu nahi Txeru Beleizi, salaketa hori irain bat
izango bailitzan. Azken honen kexuen ondoren esandakoa pixka bat leundu nahirik
hauxe adierazten du:
«Nik gauza bat bakarrik aditzera eman nahi izan diat, alegia, ez den
izakirik ez dezakekala ikus. Esan diat eta berriro ere esango: Mari,
jendearen irudimenean bizi den iratxo bat dela soilki eta era horretan hire
ustean bizi izan litekek. Baina, horrek ez dik esan gura hezur-haragitan
ikusi izan duanik.» (GL, 302).
Izenak izana dakar, euskal pentsamendu tradizionalaren arabera, baina izana ez
da zertan mundu materialean izan, izana pertsonen ustean gerta daiteke bakarrik. Matxin
- "Elaberria": egian oinarri daiteke eta egiaren itxura dauka, baina benetakoa izan
gabe.
- "Elezaharra": egiazko osagairen bat izan dezake bere jatorrian, baina irudimena
erabilita ez du egiaren itxura zertan izan.
Aldez edo moldez, "elaberria" eta "elezaharra" bereizteko errealismoa/fantasia
irizpidea erabiltzen dela esan daiteke.
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Ganboa, pentsamendu tradizionalaren eta munduaz duen ezagutzaren arteko oreka bat
gordetzen saiatzen da.
Txeru Beleizek, ordea, Ganboak aipatzen dituen iratxoen eta bizidunen arteko
alderik ez dagoela adierazi nahi du, jarrera hau euskalduntasunarekin lotuz:
«Euskaldunok geronen asabengandik ikasi izan diagu Mari izaki bizi bat
dela, ongile gehienetan, gaizkile batzuetan. Iratxo den ala ez, bost axola
niri.» (GL, 302).
Eta jarraian azaltzen ditu, Mari dela-eta, Euskal Herrian dauden zenbait
sineskeria.
Edonola ere, istorio bera baino interesgarriagoa iruditzen zait, lehen iradoki
dudan moduan, istorioaren erabilerak inplikatzen duena, hau da, zertarako aipatzen den
Mariren istorioa: ahaide nagusien arteko borroken jatorrian, sinistu egiten zuten ipuin
bat zegoen bezala, sineskeriaz baliatu nahi dute pertsonaia batzuek egingo duten
sarraskia (Arrasate erretzea) zuritzeko. Sineskeria, ordea, "jantzi" egin behar da eta
arbasoengandik datorrela azaltzen du Txeru Beleizek. Jarrera honen aurrean, Txeru
Beleizek aitzinako sineste zaharrari balore positiboa eman nahi diolarik, Matxin
Ganboak jende ezjakina nolabait engainatzeko asmoa ikusten du, sineskeriak erlijioaren
mailan jartzearen ondorioz. Azken pertsonaia honen hitzetan:
«Jende xeheak, ordea, ez-jakina dela-eta, zernahi sineskeria aintzakotzat
hartzen dik eta Jaungoikozko egietan bezala sinesten.» (GL, 302).
Nobelaren argumentua kokatzen den garaian (XV. mendea) gaindituta zegoen
Euskal Herrian jentilen eta kristauen arteko auzia. Hala ere, nobela honetan kontrajarpen
honen zenbait aztarnak pertsonaia batzuen aldetik erabilera maltzurra izan dezakete
jende xehea engainatzeko. Kristautasunaren aurrean sineskeria zaharrak, euskal
jatorrikoak badira ere, alde batera uzteko dira.17
f) Leienden eta folklorearen mundutik erakarri diren istorio hauek ez dira euskal

17

Hurrengo nobelan, Eneko Agerroa-n, ordea, argumentuaren garaia jentilen eta
kristauen arteko konflikto honen amaiera aldean kokatzen da.
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mundu tradizionalak nobela honetan dituen agerpen bakarrak: hasierako zerrendan
hurrengo ezaugarrian esaten den bezala, ahaide nagusien arteko borrokak gogoratzen
dituzten baladak (Erdi Aroko eresiak) transkribatzen dira nobelan. Era desberdinetan
ager daitezke baladen aipamenak:
- Atal batzuen izenburuetan lerro soil bat ager daiteke;
- Atal batzuen hasieretan ahapaldi bat ager daiteke, gero atalean azalduko
denaren aurrekari moduan;
- Testuan bertan narrazioaren beste osagai baten moduan.
Balada zahar hauek, bestaldetik, nobelaren argumentua XV. mendean kokatzeko
arrazoietako bat dira, Etxaidek dioenaren arabera:
«Baina, bada besterik ere bolara aukeraren arrazoigarri.18 Alegia, gure
alderdi-gizonei dagozkien euskal-eresia zaharrak aldi honetakoak baitira
eta hauek, edonolako kontakizunari -ipuin eta elaberri- erasten dioten
gatza, zukua eta egiantza ez baita inolaz ere baztertzekoa.» (GL, 410).
Balada zahar, poema epiko-narratibo hauek direla-eta, ezin ahantz dezakegu Yon
Etxaidek zenbait artikulu ere idatzi zituela, "Euskal-Eresi-Zaharrak" izenarekin
lehenengo idazketan, eta artikulu hauetan nobelan zehar aipatuko diren balada batzuen
berri ematen dituela. Artikulu hauen lehenengo argitarapena 1956.ekoa izan zen.19
Etxaidek, beraz, nobela idatzi zuenerako, bazuen horrelako baladen berri
sakonik. Edonola ere, garai hartan argitaratu gabe zegoen honelako testuez gure artean
dagoen funtsezko testua: Mitxelenaren Textos arcaicos vascos 1964.ean argitaratu
baitzen, Etxaideren nobelaren urte berean, hain zuzen.
Aurreko nobeletan ikusi dugun bezala, euskal poesia eta bertsoak ("Alos-Torrea"
izenekoa edota Etxahunen bertsoak) nobelak egiteko Etxaidek erabiltzen dituen ohiko
lehengaiak dira, bere nobela-diskurtsoa identifikatzen duen ezaugarria, beraz.
18

Gogoratu garai hura aukeratzeko aipatzen duen lehenengo arrazoia talde-buruen
nortasuna izan zela.
19

Lehenengo idazketan Euzko-Gogoa-n agertu ziren, Uarrain sinatuta (Etxaide 1956);
bigarren idazketan, Egan-en (Etxaide 1977).
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Jarraian zerrendatxo bat egingo dut Etxaideren nobelan aipatzen dituen
baladekin, horiei buruzko oharren bat gaineratuz:
- "Berriz enendorke Aramaio kontrara" (XIV. atalaren izenburua -GL, 179-);
geroxeago ahapaldi osoa agertzen da Peru Abendañokok Aramaio eskuratzeko izan zuen
lehenengo porrota kontatzean. Mitxelenaren Textos arcaicos vascos-en,20 "Lamentación
de Pedro de Abendaño" izenarekin agertzen da (TAV, 79 eta h.) eta 1443.ean kokatzen
du. Nobelaren argumentuan gertaera hauek bi urte geroxeagokoak dirudite.
- "Milia Lasturkoren eresia"-ren zenbait ahapaldi agertzen dira (GL, 228 eta h.)
("Endechas de doña Milia de Lastur" -TAV, 75 eta h.-). Nobelan "Milia Lasturkoren
eresia"-ren ahapaldiak eta hauen atzean dagoen istorioa Otxoa Artazubikoren berri
ematerakoan agertzen dira. Ez daukate zerikusi zuzenik argumentuarekin baina balada
horretan Otxanda Gabiolako, Otxoa Artazubikoren emaztea aipatzen da, eta nolabaiteko
paralelismoa planteatzen da Milia Lasturkoren eta Otxanda Gabiolakoren bizitzetan:
«Andre Milia Lasturkoren ezkontza-zoria Andre Otxandaren antzekoa
izan zen.» (GL, 228).
- Mitxelenaren liburuan "Cantares de la quema de Mondragón" (TAV, 83 eta h.)
izenarekin agertzen direnetatik ahapaldi batzuk agertzen dira: "Argi-izarrak urten dau"
hasten den ahapaldia, XXII. atalaren hasieran (GL, 291); "Ganboarrok su emaitean"
hasten den ahapaldia, XXIV. atalaren hasieran (GL, 321); "Gomizek asko lagunik" eta
"Gomiz andia zan arren" hasten diren ahapaldiak (GL, 335). Ikus daitekeenez, ahapaldi
hauek zerikusi zuzena dute nobelan kontatzen den argumentuarekin.
- "Dardoek eginarren bere aldia...", XXVI. atalaren izenburua (GL, 355).
Geroxeago, lerro hori agertzen den ahapaldi osoa ere agertuko da ("Berba horren berba
gazia" -GL, 362-), eta berriro ere ahapaldi bera errepikatuko da pixka bat aldatuta,
nobelaren argumentuan bertsoa kantatzen duen pertsonaiaren (Onekaren) aldartea
adierazteko ("Berba horren berba eztia" -GL, 362-) ("Cantar de Olaso" -TAV, 88 eta
20

Aipamen hauetan, Mitxelenaren liburu hau (Mitxelena 1964) ohiko siglekin
aipatuko dut: TAV.
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h.-).
- "Oinetako lur hau jabilt ikara", XXVII. atalaren izenburua (GL, 365).
Geroxeago ahapaldi osoa agertuko da nobelan (GL, 375) ("Endechas de M. Báñez de
Artazubiaga" -TAV, 90 eta h.-).21
Nobelan azaltzen diren testu hauek aipatuta agertzen dira Etxaidek "Euskal-eresi
zaharrak" izenarekin argitaratutako artikuluetan:
- TAV-en "Lamentación de Pedro de Abendaño" izenarekin agertzen denak,
Etxaideren artikuluetan "Aramaio'ko eresia" du izena (Etxaide 1956, 47-48; Etxaide
1977, 12-13).
- TAV-en "Endechas de doña Milia de Lastur" izenekoa "Andre Milia
Lastur'koaren eresia" da Etxaideren testuetan (Etxaide 1956, 53-54; Etxaide 1977, 1920).
- TAV-en "Cantares de la quema de Mondragón" eta "Cantar de Olaso" izenak
dituztenak Etxaideren artikuluetan batera aipatuta azaltzen dira "Arrasate eta Olaso'ko
eresiak" izenarekin (Etxaide 1956, 48-52; Etxaide 1977, 13-16).
- TAV-en "Endechas de M. Báñez de Artazubiaga" deitutakoa bi eratan agertzen
da Etxaideren artikuluetan: "Martin Bañez Artazubiagarraren eresia" (Etxaide 1956, 5253) eta "Martie Bañez Artazubiagako'ren eresia" (Etxaide 1977, 16-17).
Etxaideren artikulu hauetan, edonola ere, ez dira eresien testu osoak agertzen,
batez ere eresia pixka bat luzea denean, ahapaldi solte batzuk baizik, eta historiari
buruzko erreferentzien bidez bertso hauen testuingurua azaltzen saiatzen da egilea.
Bestaldetik, Etxaideren artikuluetako testuak Juan Carlos Guerrak argitaratu zituen
lanetatik aukeratuta daude:22
21

Beste momentu batean hitz hauek esaten dizkio Gomiz Onzalutxek bere buruari:
«Oinetako lur hau zebilkiat ikara gorputzeko lau haragiok berala!» (GL,
146).
Kasu honetan testuan ez da esaldia zitatzat hartzera daraman markarik (kakotxoak,
adibidez) agertzen.
22

Artikuluak ere "Juan Carlos Gerra'ren oroiz eta gorazarrez" idatzita daude (Etxaide

519

«Irazlan hontarakoxe Juan Carlos Gerra'ren sailletik ernagarrienak
aukeratu ditugu eta bilduma bereizi hontatik, eresia luzeak direnean, zati
batzuek besterik ez ditugu agertuko [...]» (Etxaide 1977, 9).
Nire ustez, honelako bertsoen erabilerak lau helburu dauzka:
- Alde batetik, bertso hauen bidez testuari tentsio dramatikoa gaineratu nahi
diola ematen du, gertatzear dagoenaren lehenengo oharrak bertso horietan eskainiz
(klimaxen aurrekari moduan, bertsoak kapituluen hasieran agertzen badira).
- Bestaldetik, nobelaren argumentuaren ikuspuntutik begiratuta, kontatzen denaz
bertsoetan datu berririk eskaintzen ez badu ere, argumentua osa dezakete bertso hauek,
narratzailearen eta pertsonaien ikuspuntuaz haraindi joanez, gertakariok garaian izan
zuten isla bertsoen bidez erakutsiz.
- Ez da ahaztu behar bere nobelen bidez Yon Etxaidek euskal kultura jakinarazi
nahi diola euskal irakurleari. Alde honetatik, esan daiteke bertso hauek euskal
literaturan Erdi Aroraino heltzen den historia eta tradizioa badagoela erakutsi nahi
dutela. Inguruko beste literaturek bezala, euskal literaturak ere bere aspaldiko erroak
dituela.
- Bukatzeko, ikusi den bezala, Etxaidek "poema epiku" bat egin nahi zuela
adierazten du, eta honelako bertsoek kontatzen denaren "epikotasuna" nabarmentzen
dute, nobelaren izaera nolabait markatuz.
Erdi Aroko gertakariak gogoratzen dituzten eresia zaharrak ez ezik nobelan beste
bertso batzuk ere agertzen dira, jatorria ahozko tradizioan bide dutenak. Hauetatik
ahapaldi solte batzuk baizik ez dira agertzen. Adibidez, lerro hauekin hasten diren
ahapaldiak:
- "Madalen Busturiko" (GL, 72)
- "Mañaritik hasita" (GL, 194)
- "Zure begi ederrok" (GL, 286)
g) Diskurtsoaren ezaugarrietan agertzen den hurrengoa, momentu batean

1956, 43; Etxaide 1977, 7).
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Etxaidek eskaintzen duen prosa poetikoaren adibideari dagokio. Aipatu den bezala,
adibide hau Butroeko gazteluaren aurkezpena egiten denean agertzen da (GL, 87-88).
Etxaideren prosan salbuespentzat hartu behar den adibidea iruditzen zait.
Lehenengo eta behin narratzailearen eta idazlearen arteko aldea desagertzen dela
esan daiteke, atal horretan lehenengo pertsonaz NI eta GU nahasita hitz egiten delako,
hitz egiten duen subjektuari gazteluak egiten dion zirrara agertzeko.
Hitz egiten duen subjektu horren solaskidea gaztelua bera da, Etxaideren
nobeletan inoiz gertatu ez dena, hauetan narratzaileak hitz egiten duenean narratarioa eta
irakurlea beti identifikatzen baitira.
Subjektu horrek gazteluari hitz egiten dionean, hika erabiltzen du. Ezaugarri
honekin berriro ere salbuespen baten aurrean baikaude. Izan ere, pertsonaiek baizik ez
baitituzte forma alokutibo horiek erabiltzen Etxaideren nobelan, sekulan ez
narratzaileak.
Gazteluari zuzentzen zaizkion hitz hauen bidez, paralelismoa eraikitzen da Erdi
Aroko gertakarien eta idazlearen garaiko Euskal Herrian gertatzen denaren artean, itxura
desberdinen azpian antzeko egoerak gertatzen ote diren dudatan:
«[...] gaurko Bizkaia, gaurko Euskalerria, hire garaikoen irudi ote dituk,
kolorez oso beste izanarren?» (GL, 88).
Atal osoa, gazteluak idazleari uzten dion sentimendu kontraesankorra
adierazteko helburuarekin azaltzen da: Etxaidek paragrafo horietan erabiltzen dituen
hitz batzuen bidez adierazteko, liraina, miresgarria eta liluragarria iruditzen zaio
gaztelua eta honek adierazten duena, baina, baita doilor, gorroto-mindegi eta putre habia
ere. Aldi berean maitasunera eta gorrotora daraman sentimendua, alegia:
«Hire ederrez zora gaitzak eta hire gordinez ikara...» (GL, 88).
Izan ere, pertsonengan bezala, gazteluaren baitan izaera bikoitza gordetzen da,
ongia eta gaizkia biak biltzen baitira bere barruan. Eta, baita ere, pertsonaia batzuengan
gertatzen den bezala, azal eder baten azpian barnealde ustela ezkutatzen duela
irudikatzen da.
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h) Etxaidek ez dio uko egiten nobela honetan bestelako testuak zitatzeari,
Joanak joan-ekin konparatuta, hemengo erabilera askoz mugatuagoa den arren.
Nobelaren testu nagusian (oharretan ez, esan nahi dut) zitatzat eskaintzen diren
paragrafoen artean era desberdinetakoak aurki daitezke.
- Euskal literaturatik hartutako testuak, narratzailearen hitzetan integratuta:
Oihenarten testu baten aipamena, "kapare" hitzaren esanahia argitzeko (GL, 55);
Axularrek aztorea dela-eta idatzi zuen testua (GL, 118).
- Epai baten testua, non adierazten den mendeku baten egileak nola zigortu behar
diren (GL, 380). Edonola ere, azken kasu hau dudazko izan daiteke, eta zitatzat hartu
beharrean, epailearen hitzak balira bezala interpreta liteke.

Ezaugarri hauek guztiok helmuga berberera eramaten dute: nobela-diskurtso
funtsean tradizionala erabiltzen da, baina, aurreko nobelekin konparatuta behintzat,
diskurtsoa osatzen duten elementuen artean batasun eta koherentzia handiagoa
dagoelarik.

2. Hizkuntzaz eta estiloaz.
Hizkuntzari dagokionez, eta batez ere hizkuntzaren balio estilistikoei begira (hau
da, hizkuntzan bertan zerbait adierazi nahi delarik, hizkuntzaren erabilera bera
esanahikor bihurtu delarik), hiru ezaugarri hauek iruditzen zaizkit aipagarri:
- Hizkuntza osoa eta osatua erabili nahia.
- Arkaismotzat har daitezkeen elementuen presentzia.
- Baladetan-eta agertzen den egitura zehatz baten erabilera.

a) Etxaidek hizkuntza osoa, osatua erabili nahi du, edozertarako gai den
hizkuntza. Nobela honetan, Erdi Aroko gertakari batzuetan oinarrituta, istorioa bere
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garaiko irakurleei hizkuntzaren aldetik ere, modu ulergarri eta aberasgarri batez kontatu
nahi die.
Hau da, Erdi Aroko gertakariak kontatzeko, ez narratzaileari dagozkion ataletan,
ez pertsonaiei dagozkionetan, Etxaidek ez du "hizkuntz arkeologia" dei litekeena egiten.
Ez du Erdi Aroan hizkuntza nola izan zitekeen irudikatu nahi. Honek, jakina, ez du esan
nahi noizean behin arkaismotzat har daitezkeen hitzak edo esaldiak erabiltzen ez
dituenik, baina hauek agertzen direnean, ez dira inola ere nobela osora hedatzen.
Momentuko erabilera zehatzak dira.
Izan ere, Etxaidek Arrasateko alkateaz hitz egitean "endore"23 hitza erabil
dezake, batzuetan letra etzanaz erabilita hitz markatua dela adierazteko:
«Arrasateko endore berria gazterik alargundua zen, [...]» (GL, 227; aipatu
bezala, letra etzana egilearena da).
Baina erabilera honen ondoren euskaraz guztiz berriak diren hitzak ere erabiltzen
ditu. Ez du inolako oztoporik "vendetta" edota "atleta"24 bezalakoak idazteko, batzuetan
hitzen erabilera honekin garaiaren ilusioa hausten zuela jakinda:
«[...] zeren, gure alditsuko filosofo euskaldun ospatsu batek zioen bezala,
vendetta, hots mendekua, dorretxetako zapelaitz haien ohorezko legerik
gailena baitzen.» (GL, 100; letra etzana egilearena da).
«[Joan Latzek] Atleta baten gorpuzkera zauli, trinko eta zaintsua zuen.»
(GL, 198).
Hitzen erabilera dela-eta, interesgarria da "aztore" eta "mirotxa" hitzei buruz
dioena: hainbat azalpen eman ondoren, gaztelera "halcón" izenarekin ezagutzen dena
"mirotxa" dela azaltzen du, "aztorea" gaztelerazko "azor" izenekoa izendatzeko

23

Ikus bedi Orotariko euskal hiztegia-k dioena:
«Aparece en Refranes y sentencias, y su uso se ve revitalizado en el s.
XX por autores meridionales, sin duda como sustituto de un préstamo
claro como alkate.» (OEH s.v.).
Etxaideren kasuan ez du, dena dela, "alkate" hitza ordezkatzen.

24

Orotariko euskal hiztegia-n azken hitz honen erabileraren bi adibide ematen dira, J.
Miranderena bata, Sebastian Salaberriarena bestea (OEH s.v.).
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erabiltzen den bitartean. 25 Edonola ere, Etxaidek "aztore" hitza erabiliko duela azaltzen
du, literatur tradizioan (batez ere Axularren testuetan) hitz hau agertzen baita (GL, 419).
Hau da, hitzen esanahi zehatzari erreparatu beharrean, literatur tradizioan agertzen dena
hobesten du Etxaidek. Baina horren ondoren hauxe agertzen da nobelaren testuan:
«Hegaztiok eta baita erbiak ehizatzeko ere, gehienbat aztoreez edo
mirotxez baliatzen ziren.» (GL, 117).
Tradizioa onartzen du, beraz, arkaizantea izan gabe, baina behar denean oso
tradizio txikia duten hitz berriak (ezen ez asmatuak) ere erabiltzen ditu, testua
irakurleari hurbiltzeko asmoz.
Edonola ere, idazleak beti begien aurrean dauka hizkuntza historian gauzatzen
dela, aldaketak eta bilakaera jasaten baititu. Berak bere garaiko irakurleentzat idazten
du, hizkuntzaren alderdi historiko hau ahaztu gabe, nobelaren testu nagusian agertzen
diren erreferentzia metalinguistiko hauek aditzera ematen duten moduan:
«Gure aldiko euskaran, "Latz"ek eskuarki bederen, "lakarra" edo
"lakatza" aditzera ematen du, hots, leguna edo gozoa ez dena. Baina
badizu hitz labur eta idor honek beste esangurarik aipatutakoaz gainera
[...]» (GL, 198; letra etzana neurea da).
Eta hizkuntzaren historiarekin bezala, geografiarekin (euskalkiekin) ere
gertatzen da: idazlea ez da saiatzen pertsonaien hizkeran haien jatorria adierazten,
pertsonaia guztiek antzera hitz egiten baitute, narratzaileak bezala.
Gauzak honela, idazlearen garaiko euskara gipuzkera osotuaren edo batueraren
formapean erabiltzen da eskuarki, baina edonongo eta edonoizko formak erabil ditzake
oinarri hori osatzeko asmoz edota testuari balore estilistikoa (garaiaren ilusioa)
gaineratzeko asmoz. Hori bai, esan den moduan Etxaidek inoiz ez du begi-bistatik
kentzen bere garaiko irakurleentzat idazten duela.
Aipatutako hitzen antzekoetan eta zenbait esaldi soltetan baizik ez da ematen

25

OEH-n ere halaxe bereizten direla ematen du. Edonola ere, hizkuntzalaritza eta
ornitologia gauza desberdinak dira, batzuek euskal hizkuntzalariak ornitologoarena
egitera behartuta daudela pentsatzen badute ere.
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garaiz edo geografiaz markatutako erabilerarik. Eta esaldien kasuan esaeren eta
errefrauen eremutik hartutako adibideak izaten dira gehienetan. Besteak beste, hauexek
agertzen dira:
«Aramaio dabenak ez lemaio» (lau aldiz gutxienez: GL, 53, 196, 224,
341).
«Arerioakaz aginka, arerioakaz aginka» (GL, 334)
«Butroeko meniak gaitik ez iskilosai etxi» (GL, 36).
«Egia da latz eta garratz» (GL, 236).
«Olaso, gitxi batzuk hi laso» (behin baino gehiagotan: GL, 49, 177).
«Zelangoa dan Butroe orok dakie» (GL, 72).
Kasu hauetan ia-ia Erdi Aroko eresien erabileraren antzeko kasuan gaude.
Badago desberdintasunik, ordea. Honelako esaldiak, testuan kakotxoen artean agertzen
badira ere (hau da, erabilera markatua edo zita direla argi azaltzen bada ere),
narrazioaren testuan edota pertsonaiek esaten dituzten hitzetan agertzen dira integratuta,
beste edozein esaldi izango balitz bezala. Ez dute aparteko testu baten itxurarik. Izan
ere, honelakoen erabilera eta Joanak joan-en zubererazko esaldien erabilera nahiko
antzekoa dela esan daiteke.
Eta ikus daitekeenez, horrelako esaeretan Erdi Aroko ahaide nagusiak ekartzen
dira gogora eta guztiak Refranes y sentencias, 1596.eko esaeren bilduman agertzen dira.
Van Eys-en edizioan (1896) agertzen diren moduan:26
«Aramayo dabenac ezlemayo» (RS 284).
«Muxica arerioacaz aguica» (RS 270; eleberrian pixka bat moldatuta
agertzen da).
«Butroeco meniac gaytic ez isquilosai echi» (RS 404).
«Eguia da laz ta garraz ta mergaz» (RS 518; azken zatia kenduta
Etxaideren nobelan).

26

Eta aipatu ohi diren moduan, hau da RS siglen ondoren, esaerari dagokion zenbakia.
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«O laso guichibatzuc ylaso» (RS 88).
«Celangoada Butroe oroc daquie» (RS 92).
Beraz, honelako osagaien erabilera, erabilera markatua edonola ere, testuan
halaxe adierazten delako, garaiari ez ezik, gaiari ere dagokio. Eta kasuren batean
(Aramaioz aritzen den esaeran) nobelan zehar errepikatzen den motibo baten indarra
eduki dezake, nobelan kontatzen diren gertakari batzuekin ondo lotuta dagoena. Bere
momentuan ikusi den bezala, nobelaren argumentuan Aramaio inguruan kokatzen
direnak funtsezkoak dira, Aramaio sinbologiaren aldetik leku pribilegiatu bat baitzen.
Edonola ere, pertsonaiek erabiltzen duten hizkuntzan beraiek definitzeko
baliagarria dirudien osagairik garrantzitsuena ez da hiztegian aurkitzen, trataera
desberdinen erabileran baizik.
Norma moduan esan daiteke ahaide nagusiek menpekoekin hitz egiten dutenean,
hika erabiltzen dutela normalean, menpekoek ahaide nagusiekin hitz egitean, berorika
erabili ohi dutela, eta ahaide nagusiek beraien artean hitz egiteko, tartean bestelako
arrazoirik ez dagoen bitartean, zuka erabiltzen dutela.
Hauxe da erabilera arrunta. Hau da, trataera desberdinek pertsonaiak gizartean
zein toki betetzen duen adierazteko balio dute, gizarte mailetan bere burua ez ezik beste
pertsonaiak ere kokatzen dituzten heinean. Alde honetatik, hikaren erabilerak Tierno
Galván-ek gazteleraz idatzitako folletoietan agertzen zen aginteraren erabilerari
adierazten zion antzeko funtzioa betetzen du Etxaideren nobeletan.27
Edonon aurki daitezke normaltzat har daitekeen erabilera honen adibideak. Bat
besterik ez ematearren, ikus daiteke zer gertatzen den VIII. atalean, Andre Elbirak
(Gomiz Onzalutxen emazteak) eta Argia izeneko neskameak hitz egiten duteneko
elkarrizketan (GL, 110 eta h.). Andre Elbirak beti hika hitz egiten dio neskameari eta
neskamea beti berorika zuzentzen zaio andreari.
27

Gogora bedi lehen atalean aipatutakoa:
«Las referencias sociales más claras que el imperativo introduce en el
contexto de estos relatos son: Superioridad. Autoridad. Distanciamiento.»
(T. Galván 1977, 14).
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Izan ere, nobela honetan, pertsonaiek berorika erabiltzen dute, Usoa
Alostorreko-n ez bezala. Nobela hartan idazleak adierazten zuen berorika alde batera
uzten zuela eta bi arrazoi ematen zuen trataera hau baztertzeko: Ez zekien nobelaren
argumentua kokatzen zen garaian erabiltzen zen ala ez; bere garaian desagertzear
zegoen trataera hura (UA, 12; 17. oharra). Hemen ez du honelakorik planteatzen. Baina,
edonola ere, berorikaren erabilerak arazoren bat suposatzen diola ematen du, zeren
berorika erabiltzen denean zukako formak ere ematen baitira parentesien artean edo
liburuaren amaieran agertzen diren ohar horietako batean (adibidez: GL, 165; testuan
berorika dagoen paragrafoa zukako forman agertzen da 54. oharrean). Agian, idazleak
pentsa lezake bere garaian hain gutxitan erabiltzen omen ziren berorikako forma hauek
ulergaitzak izan lekizkiokeela irakurleari.
Gizarte desberdintasunak markatzen dituen erabilera honen ondoan, familia
barruko desberdintasunak adierazteko erabil daiteke trataera. Hika erabiltzeak, kasu
honetan, ez du gizarte maila desberdina adierazten, gurasoek seme-alabekin erabiltzen
duten ohiko trataera dirudi-eta. Kasu hauetan seme-alabek gurasoekin hitz egitean
erabiltzen duten tratamendua zukakoa da (adibidez, Matxin eta bere ama, I. atalean -GL,
36 eta h.-; Elbira eta bere alaba, goian aipatutako VIII. ataleko elkarrizketan; edota
Gomiz Onzalutx eta bere semea, XII. atalean –GL, 158 eta h.-).
Berdintsuen artean, gizarte mailan antzeko lekuak betetzen dituzten pertsonaien
artean, zukako trataerak ematen du nagusi, kontrako arrazoirik ez dagoen bitartean. Eta
kontrako arrazoia sentimendu bortitz baten presentzia izan daiteke, haserrea gehienbat.
Elkarrizketa batean haserrea sartzen denean, formalitateak alde batera uzten direla
ematen du, eta orduan pertsonaiak hika erabiltzera pasa daitezke, trataeran sentimendu
horren presentzia islatu nahiko balu bezala. Adibidez, ahaide nagusien artean,
Arrasateko erreketaz eztabaidatzen dutenean (GL, 297 eta h.) burutzen duten
elkarrizketa aipa daiteke. Elkarrizketa zuka egiten dute, harik eta erreketa dela-eta
haserreak pizten diren arte. Orduan, ia oharkabean ere, Matxin Olasoko eta Otxoa
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Artazubiko hikara pasatzen dira, beraien arteko sesioan.
Beste kasu batzuetan, dena dela, ez dago argi zein den hika erabiltzeko arrazoia,
familia barruko berdintasuna edo haserrea. Izan ere, Eneko Muxikakok Onekari Matxin
Ganboarekin ezkontzeko baimena eman nahi ez dionean, anai-arrebek batetik eta senaremazteek bestetik (hau da, Eneko Muxikakok eta Madalenek) hika erabiltzen dute (GL,
357 eta h.).
Trataera desberdinek, beraz, aukera ematen diote Etxaideri gizarte guztiz
mailakatu baten irudia emateko, pertsonaiek elkarrekin dituzten harremanetan
gauzatua... euskaldunei suposatzen zaien berdintasunaren kontrara. Izan ere, ahaide
nagusien jarrera erakusten da honelako erabileraren bidez, hau da, teorian aldarrikatzen
den legezko berdintasunaren gainetik gizartean dauden benetako desberdintasunak
islatzen dira erabilera honetan.
b) Puntu batean behintzat, Etxaidek erabateko koherentzia du arkaismoaren
itxura daukaten formak azaltzeko. Izan ere, nobela honetan arkaismoak esparru bat
hartzen badu, esparru hori pertsonen izen bereziena da. Itxura zaharreko formak
aukeratzen ditu egileak, bai fonetikaren aldetik (ortografiak fenomeno fonetikoak
islatzen dituen neurrian), bai morfosintaxiaren aldetik.
Adibideak ikusteko nahikoa da nobelaren hasieran idazleak aurkezten dituen bi
zerrenda begiratzea: "Pertsonaien zerrenda alfabetikoki" (GL, 23-26) eta "Elaberri
honetako euskal-izen zaharrak" (GL, 27-29).
Adibide moduan, nobelan kontrajarrita dauden bi talde-buruen izenak baizik ez
ditut gogora ekarriko: "Gomiz Onzalutx" nobela honetan izenen alorrean egiten diren
berreraikipen fonetikoen adibidetzat har daiteke; "Peru Abendañoko"-n, Etxaideri hain
kuttuna zaion egitura morfosintaktikoaren presentzia ikus daiteke (Hamasei seme
Euskalerriko izenburua emango zuena), garaiko eresietan agertzen zenaren antzekoa:
«Yzarragati gora elcian joeala
Jaun Peru Abendañococ esala [...]» (TAV, 79).
Pertsona-izenen forma hauen bidez, Etxaidek Erdi Aroa berpiztu nahi duela
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ematen du, pertsonaiak bere garaiko semeak direla aditzera eman nahirik.
Leku izenekin, ordea, ez du berdin jokatzen, nire ustez behintzat.
Adibidez, nobelan idazleak "Arrasate" eta "arrasatear" hitzak erabiltzen ditu.
Baina baita "Mondragoe" eta "mondragoetar" ere. "Arrasate" erabiltzen duen
lehenengoan, gainera, "Mondragoe" esan nahi duela adierazten du ohar baten bidez (GL,
184; 61. oharra). Eresian, ordea, "Mondragoe" agertzen da:
«Erre deçagun Mondragoe» (TAV, 83).28
Hitz honen erabileraren bidez ikus daiteke nola tradizioaren eta euskal
jatorriaren artean halako erdibide bat bilatzen duen idazleak, beste kasu batzuetan
(gogoratu "soin" eta "gorputz" hitzak direla-eta esandakoa) agertu denaren antzekoa.
Bestetan, hitzek ez dute zertan arkaismoak izan behar, baina inolako dudarik
gabe, lehenaldira, Erdi Aroa izan litekeen aspaldiko garai batera zuzentzen dute
irakurlearen arreta, lehenaldi horrekin lotutako objektuei baitagozkie. Adibidez,
txanponen aipamena egiten denean ikus daiteke fenomeno hori. Etxaideren nobelan,
besteak beste, "marai", "florin", "sueldo" eta "otxabo" aipatzen dira, eta batzuetan
bestelako hitzak izango balira bezala agertzen badira ere, batzuetan erabilera
markatuaren adibideak direla azpimarratzen da testuan, kakotxoen artean azaltzen
baitira.
Gauzak honela, honelako adibideak ikus daitezke nobelan:
«Zenbat "marai" eta "florin" urrezilarretan eta zenbat jauregi-lurralde
eskaini zizkiòn [...]» (GL, 178).
«[...] zeren gudari soil bakoitzak egunoroko hiru "sueldo"ko irabazpidea
28

Eresian agertzen den esaldi honek, bestaldetik, Etxaideren nobelan oihartzun zuzena
du, nire ustez. Ganboarrek Arrasateren erreketaz eztabaidatzen dutenean, halakoak
agertzen dira, pertsonaien ahotan:
«Erre dezagun Arrasate eta Butroeko belabeltza bertan kiskalduko da.»
(GL 299).
«Erre eta kiskal bedi Mondragoe!» (GL 299).
«Erre eta kiskal!» (GL 299).
«Su Mondragoei!» (GL 303).
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baitzuen [...]» (GL, 183).
«Baina, Begi-Urdinak zorrotz erantzun zion bera ez zegoela "otxabo" bat
gutxiagorekin pasatzeko asmotan [...]» (GL, 186).
Baina, honako hau bezalakoak ere bai:
«Zer deritzozue, esaterako, mila florin bakoitzak?» (GL, 371).
Ez dakit txanpon hauek Euskal Herrian eta Erdi Aroaren bukaeran benetan
erabiltzen ziren ala ez, zeren izen hauekin aipatzen diren txanponak garai desberdinetan
erabili izan baitira, garaiko balio desberdinekin. Edonola ere, "otxabo" izan ezik (hau,
oker ez banago, gerokoagoa baita) besteak Erdi Aroan erabil zitezkeela ematen du. Eta
koherentzia

historiko

zehatza

mantentzen

ez

badute

ere,

gutxienez,

haien

presentziarekin lehenaldiaren itxura ematen da.
c) Estiloari dagokionez, badago egitura berezi baten erabilera, nobelan askotan
errepikatzen dena, eta nobelaren izaera markatzeko balio dezakeena. Hurrengo
adibidean ikus daiteke zein egituraz ari naizen:
«Egontoki hau, Andre Elbiraren begikoena zen, nola lanerako, hala
jolaserako edo beren lagunekin askari-legeak egiteko; askari-legeak
egiteko eta, bidenabar beren arteko solas jariotsu eta aspergaitzetan
gizarte maila guztiak zorrozki jorratzeko.» (GL, 107; letra etzana neurea
da).
Egitura horrek, noski, baladetan eta lirika tradizionalean agertzen dena ekartzen
dio gogora ezinbestean halako literaturaren berri duen euskal irakurleari. "Egun bereko
alarguntsa" izeneko baladaren amaiera (hauxe baita aurkitu dudan lehen adibidea)
honelaxe agertzen da:
«zitru hurez ükhüzten nizün
astian egün batian
astian egun batian eta
ostirale goizian.» (Lakarra et alii 1983b, 85).
Honelako egitura (hau da, aurreko esaldiaren azken zatia errepikatu eta gero,
"eta" juntagailuaren bidez, esaldiari jarraipena ematea) hainbat lekutan agertzen da
nobelan (aipatutako adibideaz gain, toki hauetan gutxienez: GL, 108, 115, 290, 320,
373, 388).
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Ez da, beraz, momentu bateko erabilera, baizik eta liburu osoan zehar luzatzen
den hariaren antzeko motibo berezia. Nire ustez, honelako egituren presentziak,
dagoeneko aipatu diren eresia zaharren aipamenarekin edota Refranes y sentencias
bildumatik hartutako esaeren eta errefrauen erabilerarekin batera, Etxaideren nobelaren
izaera adierazten du, egileak honelako gai bat aukeratzerakoan zuen lehenengo
asmoarekin bat eginda dagoen izaera: Etxaideren nobela hau poema epiko baten
ordezkoa da, eta horrexegatik nolabait euskal poesia tradizionala eta epikoa gogora
ekarri behar zituzten osagaiak erabiltzen dira nobela honetan, zeharka bederen nobelaren
hasierako asmo horrek oihartzunen bat izango balu bezala.
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D. NOBELAREN ESANAHIAZ.

Gorrotoa lege-n Yon Etxaideren literaturan ohikoak diren gaiak eta motiboak
agertzen dira. Nobela honetan, dena dela, kontatzen den istorioaren argumentuak hala
eskatuta, gai horiek politizazio prozesu bat jasaten dute. Ibilbide hau azalduko dut
hurrengo orrialdeetan.

1. Etxaideren literaturaren ohiko gaiak eta motiboak.
Gaien eta motiboen aldetik nobela honetan ez dago aurreko nobelarekin
konparatuta aldaketa nabarmenik, hasierako planteamenduan behintzat.
Idazleak nobela honen bidez mezu ideologiko batzuk jakinarazi nahi ditu eta
horretarako argumentuan planteatzen diren konfliktoez gainera, narratzailearen hitzak
eta zenbait pertsonaiaren hitzak erabiltzen ditu. Izan ere, Matxin Ganboa eta Oneka,
idazleak momentu batzuetan bere ideiak adierazteko erabiltzen dituen pertsonaiak dira.
Funtzio hau nabarmentzen da bi pertsonaiok elkarrizketa berberean parte hartzen
dutenean, IX. eta XXI. ataletan gertatzen den bezala, halako moldez non esan baitaiteke
momentu horietan elkarrizketen helburua idazlearen ideiak adieraztea baino ez dela.
IX. atalean, adibidez, Etxaideren literaturan ohikoak diren zenbait ideia agertzen
dira:
- Gizaki guztiengan alderdi onak eta txarrak biltzen dira:
«Ene ustez ordea, gizonik gaiztoenak bere alderdi onak ditu.» (GL, 120;
Matxinen hitzetan).
- Grinek menperatzen dituzte gizakiak, alderantziz izan behar zuenean; honek
ahalegin handia eskatzen du, ordea:
«Denok izan gura genuke on, baina gure joera eta grina txarrak
menderatzen ahaleginak egin gabe.» (GL, 121; Matxinen hitzetan).
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- Gizakiei ez dagokie juzkatzea:
«Lagun hurkoa ongi ezagutuz juzgatzea beldurgarria da, eta ezagutu
gabe, berriz gaiztakeria.» (GL, 121; Matxinen hitzetan).
XXI. ataleko elkarrizketan honelako ideiak osatu egiten dira.
- Grinak menperatu eta baztertu beharra aipatzen da hor:
«Utikan gugandik bekaitzak, gorrotoak, mendekuak eta gainerako grina
gaiztoak.» (GL, 287; Onekaren hitzetan).
- Jainkoak grinetarako joera ezarri zien gizakiei:
«Jaungoikoak okerrerako grinarekin loturik baitauka gizona [...]» (GL,
287; Matxinen hitzetan).
- Maitasunaren eta gorrotoaren arteko lehia ematen da, munduan nagusi zein
aterako:
«Maitasuna eta gorrotoa, horra bi ahalmen boteretsu elkarren lehian
dabiltzanak, gure gizartean munduaren jabe nor egingo!» (GL, 287;
Matxinen hitzetan).
- Maitasuna oinarrizko legea izan behar da eta erlijioarekin lotuta dago. Edonola
ere, maitasunaren truk ez da inoiz ezer itxaron behar:
«Amodioa eman egin behar da ordainik bilatu gabe [...]» (GL, 288;
Matxinen hitzetan).
Ideia hauek kontrajarritako oinarrizko osagai hauen bidez azal daitezke:
Maitasuna
Kontrajarpen

hau

eta

Gorrotoa

hurrengoa,

praktikan

berdina

da,

maitasuna

kristautasunaren oinarrizko legea baita:
Kristautasuna

-

Grinak

Joxe Azurmendik Etxaideren literaturarako hain garrantzitsutzat hartzen zuen
grinen gaia berriro agertzen zaigu.
Grinak, edonola ere, bi mailatan agertzen dira hemen, gizon guztiei dagokien
berezko ezaugarri bezala eta ahaide nagusiei bereziki dagokien ezaugarri bezala, biak
lotuta agertzen badira ere.
Alor hauetako lehengoaren inguruan aritzen dira Andre Elbirak Oneka bere
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alabari esaten dizkion hitzak, gizonek emazteen gainean omen dituzten eskubideak
aipatzean:
«[Gizonek] Beren gogo eta grina guztiak asetzeko eskubidea diten,
alabatxo [...]» (GL, 109).
Edonola ere, geroxeago beste jarrera bat onartzen du Onekaren amak. Bere
izaerarekin guztiz bat ez datozelarik, Onekaren amaren hitz hauek idazlearen ideien isla
bihurtzen dira:
«Zoriona on izatean zegon eta ez gorputz ederrean, aberastasunean eta
munduko handikerietan.» (GL, 110).
Gizaki guztiak grinen menpe eror badaitezke ere, nobela honetan, grinak,
bereziki, ahaide nagusiei dagokien ezaugarri moduan agertzen dira. Horregatik ahaide
nagusien ezaugarri hau gainditzea lortzen duten pertsonaiak eredugarri bihurtzen ditu
Etxaidek.
Nobela honetan grinen adibide ikusgarriena Gomiz Onzalutx da, Butroetarren
buruzagia horien menpe bizi baita:
«Gomiz Onzalutxen baitan atseginez kokaturik bizi ziren gizonen baitan
sortzen diren grinak eta okerrerako joera guztiak. Ahaide Nagusien
eskolako erakuspide txarrak oro edoski zituen [...]» (GL, 76).
Maila etiko-moralean edo erlijiosoan gaude oraino, baina nolabaiteko
testuinguru historikoan txertatzen delarik, konfliktoaren politizazioaren aztarnaren bat
ikus daiteke honetan. Gauzak honela, kristautasuna/grina osagaien arteko kontrajarpena
momentuko egoerara egokituta honelaxe adieraz daiteke:
Benetako kristauen jokaera

-

Ahaide nagusien jokaera

Izan ere, ahaide nagusiek kristautzat dute beren burua, baina beren jokaera urrun
dago Yon Etxaidek kristautzat definitzen duen jokaera horretatik.
Nabarmenak dira alde honetatik, Matxin Ganboaren eta bere amaren arteko
ikuspuntu desberdinak. Hauxe zen semearen ideien jatorria:
«Izan ere bere [= amaren] buruan ez zitezkeen kabi Matxinen ideia
berriak... Ebanjelioa bezain zaharrak baldin baziren ere.» (GL, 41).
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Eta ideia berri horien oinarri moduan Jesusen agindua gogora ekartzen da:
«Elkar maite ezazue» (GL, 41).
Amaren jarrera, ordea, honelaxe agertzen da definituta:
«Andre Mari Iraetako [= Matxinen ama], Ahaide Nagusi guztiak
bezalatsu, kristau zintzoa zen bere ustez, baina aintzinako juduen gisa29
honela zioen bere kolkorako: "maite ezazu zure lagun hurko Ganboarra,
baina gorrota Oñaztar etsaia".» (GL, 41).
Zeren ahaide nagusiek beren interesen arabera erabiltzen baitzuten erlijioa. Eta
momentu honetan narratzaileak ez du aukera galtzen "gaurko" kristauekiko konparazioa
egiteko:
«[...] erlisionea beren gogoko eta eskuko egin zuten, gaurko eta
noiznahiko giristino askotxo bezala.» (GL, 42).
Yon Etxaideren nobela Erdi Aroaz aritzen da, baina beti dauka erreferentzia
puntu moduan idatzi zueneko garaia. Alde honetatik, Yon Etxaideren nobelagintza ez
dago beste idazle batzuen narrazio historikoetatik hain urrun.
Eta kristautasunak agintzen duen jokaera eta ahaide nagusien jokaera hain
desberdinak dira, haien arteko kontrajarpena hain barnekoa da, non odolaren
sinbologiaren bidez ere adierazi nahi dela ematen baitu. Amak semearen ideiak jakitean
hauxe dio:
«[...] ez haiz gure odolekoa...» (GL, 41).
Matxin Ganboaren jokaera ez dago ados ahaide nagusienarekin. Hauen jarrera
manipulatzailea ikustean, hauxe adierazten zaigu:
«Guztihontaz konturatu zen Jaun Matxin Ganboako eta bere giristino
odola irakiten jarri zen sortu zuen arrazaren kontra.» (GL, 42).
Bi odol mota daude, beraz, barneko bi jarrera motaren adierazgarri: alde batetik
"giristino odola" eta bestetik, amaren hitzetan "gure odola" deitzen dena, Ganboarren
odola ez ezik, ahaide nagusiena ere adierazten duena, areago "arraza" ere adieraz
29

Momentu egokia izan daiteke gogoratzeko nola Peru
deskribatzerakoan Etxaidek judu aztarna aipatzen zuen bere itxuran.
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Abendañoko

lezakeena, Etxaideren nobelatik transkribatutako azken hitzen arabera. Beraz,
kristauaren odolaren aurrez aurre, taldearen, gizarte-mailaren eta arrazaren odola
dagoela ematen da aditzera, maila sinbolikoan bizitzaren aurreko bi jarreren
adierazgarri.
Nobelan

zehar ahaide nagusien

eta benetako kristautasunaren arteko

kontrajarpena behin eta berriro agertzen den ideia da, batzuetan inplizituki ulertu behar
dena, bestetan hitzez hitz hala adierazia. Mendekuen kate apurtezinaren erdian,
adibidez, berriro ere agertzen zaigu ideia bera:
«Gerlarik makurrenak eta krudelenak bere erpina jo zuen Butroetarren eta
Abendañotarren alorrean, baina hala ere, nola ez! giristinotzat zeuzkaten
bere buruak.» (GL, 156).
Maitasunaren eta gorrotoaren arteko lehia hau gizakien helburuen alorrera ere
hedatzen da, nobelaren hasierako planteamenduan. Narratzailearen hitzetan honelaxe
jokatu beharko lukete kristauek:
«[...] gizonak bere helburua zeruko erreinuan ezarriz eta ez mundu triste
honetan.» (GL, 44).
Kontrajarpena, beraz, hitz hauen bidez azal daiteke:
Zerua

-

Mundu materiala

Eta munduarekin gertatzen den bezala, lotura zuzena izango bailitzan beste
kontrajarpen hau agertzen zaigu:
Arima

-

Gorputza

Izan ere, "Milia Lasturkoren eresia" kontagai denean hauxe adierazten da:
«Andre Miliak, haur erdi-berria berekin eraman zuen behe honetako
samindegitik han goiko zoriontegira, gorputza deritzan lohi puska behean
utzirik eta bere arima Egile guztiz ahaltsuari eskainirik [...]» (GL, 228).
Kanpoko edertasuna, gorputzaren edertasuna grinarekin lotuta baitago, eta
barnekoa bertutearekin, eta biak (grinak eta bertutea) batera ezinak dira:
«Ezkontzeko den gizonak hobe omen du bere andreagan, ikusten ez den
edertasuna, arimarena, alegia, agirikoa baino. [...] Grinak ez baititu
onesten eta ederresten bertuteak.» (GL, 47).
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Kontrajarpen hau nobelaren argumentuan isla zuzena du Butroeko jaunen
maitaleen presentziarekin. Izan ere, itxura erakargarriko emakume horiek grinen eta
mundu materialaren adibideak eta adierazpideak dira.
Bestetan, kontrajarpen honek beste itxura bat hartzen du, pertsonaien
"goiburuak" eta ondasun materialak ere elkarren aurkakoak baitira. Ahaide nagusiek
bigarrenak nahiago dituzte, gizakien izaera materialari men eginez, eta ez daude prest
haiek arriskuan jartzeko:
«[...] zeren gizonak, ogasunez ongi denean, ez baitu arriskuan jarri nahi
izaten, eskuarki, bere presente eta etorkizun erosoa, zuzentasun edo
helburu goitiar baten izenean eta gure Ahaide Nagusiak ez ziren noski,
inolaz ere, zuzenaren gose-egarri bizi zirèn gizonak.» (GL, 236).
Kontrajarpen hauen artean garrantzitsuenetako bat (nobela osoan zehar hedatzen
da-eta nobelaren argumentua garatzeko funtsezko motoreetako bat izan arte) justizia eta
mendekua aurrez aurre jartzen dituena da. Eta ikusiko den bezala, maila etiko-moral eta
erlijiosotik maila politikora pasatzeko zubitzat har daiteke kontrajarpen hau. Oraingoz,
baina, planteamendu erlijiosoekin nola uztartzen den aipatuko dut:
Justizia

-

Mendekua

Justizia jarrera kristauari lotuta agertzen den bitartean, mendekua ahaide
nagusien ohiko jokabidea da. Hasieran, behintzat, kontrajarpen hau politizatu baino
lehen, justizia Jainkoari dagokion funtzioa dela esan daiteke, gizakien eskuetan
dagoena, ordea, mendekua baita eskuarki.
Ahaide nagusiak bere borroketan mendekuaren bila joaten dira, baina Matxin
Ganboak amari dioenez:
«Mendekatzea ez da zilegi Kristoren dotrinan...» (GL, 39).
Adierazgarria da, alde honetatik, Begoñako gazteluaren suntsiketarekin gertatzen
dena. Peru Abendañokoren mendeku gisa, honen taldekoek Begoñako gaztelua eraso eta
bertan Gomiz Onzalutxen semeetako bat hiltzen dute.
Batetik, badirudi gaztelu honen suntsiketan nolabaiteko justizia egon daitekeela,
gazteluan "sabelkeria" eta "izorrakeria" (Etxaidek erabiltzen dituen hitzekin adierazteko
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-GL, 143-) nagusi baitziren. Suntsiketaren atzean Jainkoaren eskua egon daiteke, edo
Jainkoak onartutako zigorra behintzat:
«Ustelkeria neurri gabe honek ez zion onik ekarri Begoñako dorretxeari
eta edonork uste izatekoa da, Jaungoikoaren egonarriak gainezka eginik,
azken erdiragarri hura Haren baimenaz heldu zitzaiola.» (GL, 143).
Hala ere, suntsiketan gazteluan nagusi zen ustelkeria horren errudunak ez ezik
errugabeak ere hil ziren. Barkatzen duen Testamentu Berriko Kristoren ordez, zigortzen
duen Testamentu Zaharreko Jainko urrun hura agertzen zaigu pasarte honetan.
Eta pasarte hau Testamentu Zaharrarekin lotzen duen haria ez da hor amaitzen,
gertakari hauen aurrean Gomiz Onzalutxek Moisesen legea aipatzen baitu:
«Bizia bizi truk, begia begi truk, hortza hortzaren truk, eskua esku truk,
oina oinaren truk, errea erre truk, zauria zauri truk, kolpea kolpe truk,
zioen Moisesen legeak. Baina lege horrek aipatzen ez duen beste
mendeku klase bat ere bazegok, eta mendekuetan gozoena, noski: Semea
seme truk!» (GL, 140).
Ahaide nagusiek kristautzat dute bere burua baina Testamentu Zaharreko legeari
jarraitzen diote honetan. Jainkozko justizia zirudiena, Testamentu Zaharreko Jainkoaren
zigorra baino ez da, gizakien mendeku gosearen bidez gauzatua.
Gizakiek burutzen duten mendeku kate honetan, beraz, gizakien hutsengatik
gertatzen den Jainkoaren nolabaiteko zigorraren lorratzak daudela esan daiteke. Bestetan
ere agertzen zaizkigu honelako ideia indartzen bide duten aipamenak. Gomiz Onzalutxi
buruz, adibidez, hauxe adierazten da:
«Egoskorkeria, norberekeriak eta handinahikeriak galdu zuen Butroeko
arranoa.» (GL, 224).
Edonola ere, dudazkoa da Jainkoaren parte-hartze hau. Batzuetan onartzen dela
dirudien arren, bestetan mendekua janzteko forma bat baitirudi.
Adibidez, Eneko Muxikakoren heriotzaren aurrean (Joan Latzek eta Maria
Gabonek hil baitute), badirudi Onekak nolabaiteko justizia egin dela pentsatzen duela,
anaia hil duten pertsonaia horiek justiziaren lanabesak izan direlakoan. Momentu batean
anaia "ezpataren zuzentzapean" erori dela pentsatu arren, laster uzten ditu alde batera
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"gogamen makurrak", "mendekuzko egarri zitala" ase nahiaren ondorioak baitira (GL,
393; kakotxoen artean idatzi ditudan hitzen bidez azaltzen ditu narratzaileak Onekaren
pentsamenduak).
Badirudi, honelako egoera baten aurrean justizia egoteko, justiziaren lanabestzat
har daitekeen pertsonaiak interes makurrik gabe jokatu behar duela. Ideia hau, ordea, ez
dago oso garatuta nobelan eta bere posibilitatearen aztarna batzuk baizik ez dira
topatzen. Izan ere, Matxin Ganboaren jokaeran pentsa daiteke halako kasuaren aurrean
ote gauden. Nobelaren amaieran Aramaio bere benetako jabeari eskuratzeko ahalegina
egiterakoan, egoeran Jainkoak eskaintzen duen aukera ikusten du Matxin Ganboak,
hitzez hitz adierazten duen bezala:
«[...] Jaungoikoak eskuratzen digun abagunea ez genukeela galdu behar
deritzat.» (GL, 399).
Egoerak badirudi goian aipatutako baldintza betetzen duela: Aramaio Andre
Madaleni ematean, eskualdea benetako jabeari ematen zaio, hau da, justizia-edo egiten
da; eta Matxin Ganboak ez du inolako interes pertsonalik horretan, nahi duen bakarra
Aramaio legezko jabearen eskuetan egon dadin baita.
Bestaldetik, gizakien mendekua Jainkoaren zigorrarekin lotu nahi duen jarrera
horren aurrez aurre, Matxinek adierazten duena dago. Honek, Jesusen legeari jarraituz,
ez du juzkatzen, ez baitu horretarako eskubiderik. Izan ere, Matxin justiziaren lanabesa
izan daiteke, baina berak ez du bere gain hartzen justizia egitearena. Peru Abendañokori
halaxe adierazten dio argi eta garbi:
«[...] ni ez naiz nor ene lagun hurkoa juzgatzeko.» (GL, 277).
Edonola ere, gizakien mailako justizia motaren bat egon behar da, benetako
justiziaren ordezko apala bada ere. Hau da, planteamendu etiko-moralek eta erlijiosoek
huts egin dezaketen momentuetan legearen indarrak egoerak zuzendu behar ditu. Kasu
honetan, justizia "zuzentza" da, gizakiek okertu dutena zuzentzen duen gizakien jokaera,
oker jokatu duten gizakiak beren borondatez zuzentzeko prest ez daudenean.30
30

Hitz-jokoa ematen duen ideia hau ere nolabait adierazita agertzen zen Eguna-n
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Matxinen ibilbidean ere ikus daiteke ideia honen aztarna. Aipatu den bezala,
Matxinek ez du inor juzkatzen, pertsonaia hau kasuren batean Jainkoaren justiziaren
lanabestzat har badaiteke ere. Eta Aramaio eskuratzen duenean Andre Madaleni
emateko, bera Aramaioko gazteluan gotortuta zeudenak barkatzeko prest dago. Beraren
eskuetatik ez zaie inolako gaizkirik etorriko gaztelua legez kontra eskuratu dutenei.
Baina hauetako batzuek legearen aurrean erantzun behar dute egin zutenagatik.
«[...] hala izanik, behartua omen zegoen kontzientziz euren etorkizuna
Anaiartearen eskuetan jartzea. Honek zuzenez juzgatuko zituen eta epaia,
honelakoetan ohitura zenez, Ibar-jaun Nagusiak emango zuen.» (GL,
403-404).
Beste ahaide nagusiek ez bezala, Matxin Ganboak ez du bere gain hartzen,
mendekua baizik ezin izan daitekeen nolabaiteko justizia egitea. Baina justizia-edo egin
behar, eta horretarako Euskal Herrian erakunde batzuk daude, garatu bidean dagoen
demokrazia baten adibideak.
Erakundeok, ordea, beren akatsak dituzte, batez ere ahaide nagusien erruagatik.
Jurgi eta Orti Onzalu, Eneko Muxikakoren aginduz burutu zuten hilketagatik epaitzen
dituztenean, ez dute Eneko Muxikako epaitzerik lortzen. Gauzak honela:
«[...] Ahaide Nagusirik indartsuenak beti kastiguari ihes egiten zioten eta
errudun txipiek ordaintzen zituzten errudun handien kulpak.» (GL, 379).
Izan ere, justizia egiteko ez da nahikoa legea, legea betearazteko indarra ere
behar baita. Eta batzuetan legea betearazi behar dutenek ez dute nahikoa indarrik, legea
hausten dutenak indartsuenak direnean. Aipatutako gertakaria zela-eta, Eneko Muxikako
bere gazteluan ezkutatu zen eta handik ateratzeko armen indarra behar baitzen:
«Beraz, Jaun Eneko bahitzeko eta auzipetzeko bide bakarra gerlara jotzea
zen, baina, Anaiarteak ez zitezkeen bide elorritsu honetan amildu
irabazteko segurtapenik eduki gabe.» (GL, 379-380).
Eta momentu honetan gaiaren politizazioa aurreratu xamarra dagoela ikus
daiteke.

argitaratutako elkarrizketan, justiziaren gaia azaltzerakoan.
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Nobela honetan, Etxaideren literaturan ohikoak diren beste motibo batzuk ere
agertzen dira, batzuetan goian azaldutako punturen batekin erlazionatuta daudenak. Bi
baizik ez ditut aipatuko:
- Argumentuan eta pertsonaien planteamenduetan ezkontzek duten funtzioa;
- Eta diruaren garrantzia, goian aipatutako alderdi materialaren erakusgarri.
Gomiz Onzalutxen jokaeran ezkontzak beste edozein bide bezalakoak dira,
helburuak lortzeko momentuan. Gauzak honela, seme-alaben ezkontzak prestatzen ditu,
momentuko interesen arabera, ezkontzaren bidez lor dezakeen paktuari begira.
Ezkontza, beraz, beste edozein tratu bezalakoa da, alde onak eta txarrak aztertu ondoren,
atera daitezkeen onura materialek erabakitzen baitute zein aldetara joko den... askotan
ezkondu behar direnen asmoa kontuan hartu gabe.
Matxin Ganboarentzat, ordea, ezkontzaren oinarrian amodioa izan behar da.
Horregatik Gomiz Onzalutxek Onekarekin ezkontzeko aukera planteatzen dionean,
Onekaren onespena nahi du ganboarrak edozein gauza baino lehen, ez baitago prest
behartutako ezkontza batean parte hartzeko.
Gomiz Onzalutxen ustez ezkontzek betetzen duten funtzioaren antzekoa
betetzen du diruak. Diruaren bidez, dena lor daiteke, ahaide nagusien iritziz.
Leialtasunak ere erosten dira, honelako jaunen jokaera teorian bideratu behar zuen
ohorearen legeak ere bere salneurria baitu.
Dirua, mundu materialaren, gizakien alderdi materialaren adibide aukeratuetako
bat da, eta alde honetatik ikusita, eta Tierno Galván-ek esandakoa gogoratuta (T. Galván
1977, 31), gaizkirako instrumentutzat agertzen da narratiba historiko tradizionalaren
adibidea den nobela honetan.

2. Konfliktoen politizazioa: Gerraz eta demokraziaz.
Justiziaren eta mendekuaren arteko kontrajarpena aipatzean ikusi den bezala,
nobela honetan konfliktoak politizatu egiten dira, ez dira norbanakoei dagokien maila
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etiko-moral hutsean edo maila erlijiosoan gelditzen, baizik eta konfliktoek gizartean
duten isla agertu eta gizartean nola garatzen diren azaltzen da. Gizarteratzen diren
neurrian politizatzen dira konfliktoak.
Justiziaz eta mendekuaz hitz egiten du Etxaidek, baina baita gizakien mailakoa
den justizia nola egiten den, legea nola betetzen den, legea maila abstraktutik ("hitzaren"
indarra), baldintza material batzuetan nola gauzatzen den ikustera pasatzen denean.
Orain arte Etxaideren nobelagintzan konfliktoak maila pertsonalekoak ziren, eta
pertsonaiaren erabakiak bidera zezakeen konfliktoa alde batera edo bestera, erlijioak
agintzen duena kontuan hartuta. Baina nobela honetan konfliktoak gizarteari dagozkio,
eta gizarte-konfliktoak diren neurrian gizarte-antolamenduaz ere hitz egiten da.
Fenomeno honi deitzen diot gaiaren politizazioa eta nobela honetan agertzen den bezala
"euskal demokrazia tradizionala" dei daitekeen horretan agertzen diren erakunde
politikoen goraipamenaren bidez gauzatzen da.
Izan ere, ideia orokor moduan, esan daiteke erakunde politiko hauek
errepresentatzen dutena ez errespetatzeagatik, sortzen direla konfliktoak, nobela honetan
gerra zibilaren itxura hartzen dutelarik.
Funtsean, hiru dira aipatzen diren erakundeak: Batzar Nagusiak (batez ere,
Gernikako Batzarra); herri alkateak (hau da herriak hautatzen dituen alkateak); eta
Anaiarteak (justizia betearazi behar dutenak).
Gernikako Batzarraren irudi eredugarriaren bidez azaltzen diren Batzar Nagusi
hauek nobelan, batez ere, lehenengo kapituluetan aipatu dira. Aipatu egiten dira, baina
ez ditugu funtzionatzen ikusten. Batzar Nagusiak indartu beharko litzatekeen erakunde
moduan agertzen dira nobela honetan, egitasmo moduan alegia. Eta momentuan behar
bezala funtzionatzen ez badute, ahaide nagusiek duten jokaeragatik da.
Izan ere, Batzar Nagusiek gizartean batasuna eta berdintasuna adierazten dituzte,
baina ahaide nagusiek ez dute bi printzipio hauetan sinesten: ez dute batasunean
sinesten, nahiago baitute bi taldeek elkarren kontra borrokatzen jarrai dezaten, elkar
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suntsitu behar badute ere; eta ez dute berdintasunean sinesten, kapareek eta herri xeheak
bi gizarte-maila guztiz desberdinak baitira haien ustez.
Askotan aipatzen da ahaide nagusien jarrera hau, eta idazleak jarrera hau
azaltzen duenean Batzar Nagusiek esan nahi dutena adierazteko baliatzen du.
Nobelaren hasieran Matxin Ganboa Butroera doa. Bizkaian sartzen denean
Gernikako Batzarraz eta Bizkaiaz hitz egiten da. Eta lehenengo momentu horretatik argi
dago ahaide nagusien erruagatik zatituta dagoela Bizkaia eta Batzar Nagusiek baizik
ezin dutela batu.
Estibariz Mendiolako izeneko pertsonaiak erakusten duen alderdikeriaren
aurrean Matxin Ganboak bere ideiak adierazten ditu:
«Bizkaia ez da izanen ez Butroena eta ez Abendañorena.» (GL, 52).
«Gernikako Herri-Batzarrarena [izango da Bizkaia] eta merezimenduz
gainera.» (GL, 52).
«[...] zergatik ez gara Zaldun eta Herri Gernikan biltzen eta inork ez du
Bizkaiaren indarrik hautsiko?» (GL, 52).
Hauxe da Matxin Ganboaren etorkizunerako asmoa: batasuna, taldeen gainetik
dagoen erakunde baten bidez, eta, batasunarekin batera, bakea lortzea, taldeen arteko
konfliktorik ez egotea.
Berdintasuna berezko osagaia da honelako planteamendu demokratiko sinple
batean. Izan ere, legez ez dira eskubide desberdinak dituzten gizarte-mailak bereizten
eta halaxe adierazten du narratzaileak (GL, 54-55). Ahaide nagusiek beste era batez
pentsatzen dute:
«Ahaide nagusiek, ordea, ez zituzten aintzakotzat hartzen gure HerriBatzarren lege berdingarriok.» (GL, 55).
Narratzaileak, Butroeko jaunaren kontzientzian sartuta, adierazten du Gomiz
Onzalutxen pentsamenduan berdintasunaren ideia honek duen balorazioa:
«Arbola sainduaren legeak bizkaitar guztiei aitortzen zien eskubide
berdintasuna eta kaperatasuna, nobletasuna alegia. Bai ote zitekeen
zentzugabekeria handiagorik? [...]» (GL, 66).
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Are gehiago, gizarte mailen kontu honetan ez dago desberdintasunik bi alderdien
artean:
«Oiñaztarrek eta Ganboatarrek berdin pentsatzen zuten herri-legeei
buruz, eta ohartzen ziren [...] elkarrekin borrokan ari zirèn bitartean,
arbola ongarritzen ari zirela [...]» (GL, 67).
Borrokan jarraitu ahala, borroka gaindituko duen irtenbide bakarra Gernikako
Batzarretan baitago.
Herri-Batzar hauek (Etxaidek batzuetan erabiltzen duen izenarekin adierazteko),
alde batetik, aurretik datozen erakundeak (edo behintzat, aurretik datorren hazi
demokratiko baten ondorio zuzenak) direla dirudite batzuetan, pertsonaien garaian
ahaide nagusien jokaeragatik ondo funtzionatzen ez badute ere; baina, bestetik
etorkizunerako helburutzat ere aurkezten dira. Azken ikuspegi honetan sakontzen da
nobelan: elkar elikatuko balute bezala, ahaide nagusien borrokek Herri-Batzarrak
indartzea ekarriko lukete eta Herri-Batzarrak indartzean ahaide nagusien alderdikeria
ahulduko litzateke.
Berdintasunaren printzipioan eta Herri-Batzarrak bezalako erakundeen gainean
eraikitzen da Euskal Herrian berezko demokrazia tradizionalaren planteamendu osoa,
foralismoak erakusten duenarekin bat.31
Gauzak honela, ahaide nagusiek ordezkatzen duten ordena eta Herri-Batzarrek
ordezkatzen dutena oinarri desberdinen gainean altxatzen dira. Lehenago planteatu diren
kontrajarpenen antzera, hemen ere beste batzuk agertzen zaizkigu:
Indarra

-

Eskubidea

Ahaide nagusiek indarrean oinarritzen den boterea dute. Izan ere, horrexegatik ez
da heltzen haiengana epaileen zigorra, ahaide nagusiak indartsuagoak baitira.
Bestaldetik, Herri-Batzarraren funtzionamenduan "eskubideak" agertzen zaizkigu.
31

Besteak beste, ezaugarri hauek dira sistema foralaren garapenaren goren puntuan
agertzen diren ezaugarrietako bi: "declaración de la hidalguía universal" itxurapean,
lehenengoa, eta "administración del territorio basada en instituciones propias" bezala,
bigarrena (Bazán 2002, 209).
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Indarra/eskubidea kontrajarpen hau beste izendapen honekin ere zehatz liteke:
Arbitrarietatea

-

Legea

Ahaide nagusiek apetaren arabera jokatzen dute, grinak, momentuko interesak,
mendeku goseak... zuzentzen baitituzte beren jokaerak. Ez dute inolako oztoporik nahi
duten helburura heltzeko eskubideak eta legeak azpiratzeko. Indarra dute muga bakarra.
Alde honetatik argigarria izan daiteke Arrasate hiriaren inguruan planteatzen
diren konfliktoei erreparatzea, Etxaidek azaltzen dituen moduan (GL, 225 eta h.).
Hirian bi alkate ("endore") daude, herriak izendatutakoa eta Aramaioko jaunak
izendatutakoa. Honek, ezinbestez, bi botereren arteko tirabirak sortzen zituen, zeren,
berez, bere buruaren jabe agertzen den hiria ahaide nagusien interesen azpian egoten
baitzen. Egoera, beraz, hauxe zen:
«Hiria, izenez, bere buruaren jaun eta jabe zen, baina izanez ez hainbat,
zeren Ahaide Nagusi agindu-nahiok beti moldatzen baitziren auzi
guztiak, nola edo hala, beren interesen alde iraultzeko.» (GL, 225).
Hirian bi botere egote horrek tirabirak sortzen zituen herriaren eta bere alkatea
izendatzen zuen talde-buruaren artean.
Adibide moduan, Etxaideren nobelan herriko bazken erabileraren eskubidea
aipatzen da eta, baita ere, Arrasateko biztanleek jaunari eman behar zizkioten
zerbitzuak, edozein sistema feudaletan agertzen direnen antzekoak diruditenak (inolako
ordainik gabe jaunaren etxerako lan egitearekin zerikusia baitute) (GL, 247). Ahaide
nagusiek (Butroetarrek, kasu honetan) zerbitzu horiek beren "eskubideak" zirelakoan,
eutsi nahi zieten. Eta "eskubide" hitzaren ondoren, azalpen hau agertzen da:
«[...] eskubidetzat baitzuten beren aurrekoek indarpean ezarritako legea
[...]» (GL, 247).
Aipamen honen bidez, goian agertutako kontrajarpenetan agertzen diren zenbait
osagairen balioa ulergarriagoa egiten zaigu, hitz horien bidez ahaide nagusiek
eskubidetzat hartzen dituztenak agertzeko ibilbidea markatuta geratzen baita:
Indarra  Legea Eskubidea
Eta, bide batez, susmarazten du ahaide nagusien arbitrarietatea onartzen ez duen
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sisteman ibilbidea kontrakoa izan behar dela:
Eskubidea Legea  Indarra
Hau da, biek ala biek, "legea" aipa dezakete. Baina batean indarra da legea
egiteko arrazoia eta bestean "eskubidea", legea baino lehen dagoena eta legean forma
hartzen duena.
Bueltatuko gara Arrasateren egoerara. Aipatutako egoeraren aurrean, Arrasate
Peru Abendañokoren eskuetara pasatzen denean, erabaki du Arrasateko herriak eskatzen
zuena onartzea, baina bere ordaina32 eskatzen zuen (GL, 247). Lampedusaren nobelan
esaten denaren antzera, hemen ere badirudi Peru Abendañokok pentsatzen duela ezen
gauzak beti bezala gelditzeko gauzak aldatu egin behar direla, herriaren eskaera bat
onartuta, herria lotuago edukiko duela uste du-eta.
Ahaide nagusien jokaeran, behin eta berriro esaten ari naizenez, indarra da
arrazoi nagusia. Horregatik ez dute oztoporik ikusten herri-legeak agintzen duena alde
batera uzteko. Otxoa Artazubikok, Peru Abendañokok Arrasaterako izendatu zuen
alkateak, Arexolako jaunaren aurka preso hartzeko agindua eman zuenean, ez zuen
kontuan hartu legeak agintzen zuena, hau da, preso hartzeko agindua herriko
alkatearekin, Anaiartearekin eta Batzar Nagusiekin elkar hartuta egin behar zela (GL,
256).
Eta indarrean oinarritzen direnez, ahaide nagusien beldur handiena, beraiek
baino indartsuago den batengandik datorkieke bakarrik. Arrasate erretzeaz eztabaidatzen
dutenean, Ganboarrei kezka nagusia ez datorkie ekintza horrek dituen inplikazio
moraletatik. Beldur handiena, Peru Abendañokoren hitz hauetan islatzen da:
«Hots, hiria erretzen baldin badugu, Erregek zigorkatuko ote gaituen ala
ez.» (GL, 300).
Matxin Ganboaren kezkak, ordea, moralak dira:
«Ez Erregeren edo Gipuzkoako herri-legearen beldur naizelako, baizik
32

Zinegotziak hautatzeko bidea aldatzea eta zerga ordaintzea ziren jaunak eskatzen
dituen ordainak.
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eta ene kristautasunak eta gizatasunak horrelakorik egitea galerazten
didalako.» (GL, 303).
Egoera honetan, konfliktoa guztiz politikoa izango balitz bezala planteatzen
denean, irtenbide bakarra erakundeak indartzean datza. Erakundeak indartzea eta ahaide
nagusien boterea ahultzea batera ematen diren gertakariak dira, baina ez dago argi
nobelaren barruan zein zeinen kausa den.33
Arrasate erretzearen ondorioz Tolosan egiten den epaiketa edota Gipuzkoako
Anaiarteek dorretxe batzuk (edonola ere, "Erregeren baimenaz" -GL, 338-) suntsitzea,
aldaketaren arrazoiak ez ezik, egoera aldatu delako adibideak ere badira. Honela
deskribatzen du Etxaidek egoera berria:
«Arrasateko gertaera laidogarriaren ondoren, Gipuzkoako Anaiarteak,
herriaren suminean oinarriturik, txit indartu ziren eta erabakia hartu zuten
Ahaide Nagusien gaztelu eta dorretxe guztiak -Ganboatarrenak bezala
Oñaztarrenak- urratzeko eta desegiteko lurra jo-arazi arte.» (GL, 339).
Hau guztia, egoera orokorrari dagokionez. Pertsonaien jokaerari dagokiola,
Matxin Ganboak bere aldetik ere ahaleginak egiten ditu erakundeak indartzeko
prozesuan, nobelaren bukaeran Aramaioko gazteluaz jabetzean egin nahi duena ikusita.
Ibilbide osoa eginda dago: hasieran maitasuna/gorrotoa kontrajarpenaren bidez
azaltzen

zitzaiguna,

politizazio-prozesuaren

ondoren

eskubidea/indarra

kontrajarpenarekin azaltzen zaigu. Gorrotoa eta indarra nagusitzen direnean (ahaide
nagusiek egiten dutena), alderdikeriak gerrara darama; maitasuna eta eskubidean
33

Anaiarteen indartzea eta Batzar Nagusien eskuduntzak zabaltzea, historikoki, XV.
mendean zehar ematen dira.
Arabako Anaiarteez hauxe dio I. Bazánek, azken urte hauetan argitaratutako liburu
batean (De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia –Bazán [zuz.] 2002-):
«La persecución de la violencia banderiza en el marco del feudalismo
propició, a lo largo del siglo XV, la organización del territorio alavés
desde un nuevo horizonte institucional personificado por la Hermandad.»
(Bazán 2002, 223).
Gipuzkoako egoera dela-eta, XIV. mendearen amaieran banderizoen indarkeriaz
aritzeko batu ziren eskualdeko hainbat ordezkari. Gero XV. mendean zehar, eskuduntza
handiagoak hartuko dituzte Anaiarteek, Araban gertatutakoaren antzera (Bazán 2002,
225).
Bizkaiko Batzarrak antzeko erara indartuko dira (Bazán 2002, 226-227).
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oinarritutako erakundeak gailentzean bakea nagusituko da, berdintasunean eta
batasunean alderdikeriak desagerraraziz.
Nobelan erakundeen indartze hau "demokrazia tradizionala", "garatu bidean
dagoen demokrazia" balitz bezala agertzen zaigu, nazionalismoaren inguruan egin ohi
den bezala, foru sistema halako demokrazia baten adibidetzat hartu izan baita. Eta
foralismoa eta demokrazia parekatze honetan ezinezkoa dirudi Jose de Ariztimuño-ren
La democracia en Euzkadi (1942, eskuartean izan dudan argitarapenean) ez aipatzeak.
Euskal demokrazia hau azaltzerakoan honelako oinarriak aipatzen ditu
Ariztimuñok (Ariztimuño 1942, 58-59):
- Gizabanakoa familia baten barruan kokatzen da;
- Botoa familiarena da eta udaleko ordezkariak aukeratzeko balio du;
- Hauek (udaleko ordezkariek) herrialdeko diputatuak hautatzen dituzte;
- Diputatuen sufragioa ez zen pertsonala, ordezkatzen zuten familia-kopuruaren
araberakoa baizik.
Gero, honelako oinarriak eskualdeen eta garaiaren arabera forma desberdinak
izango dituzte, edo bestelako zertzeladak gaineratuko zaizkio, hala nola, legearen
aurrean biztanle guztiek zuten berdintasuna.34
Ordezkariak hautatu ahal izatean ikusten du Ariztimuñok demokraziaren
oinarria, herritarrek herritarren artean hautatu ahal izatean, hain zuzen; izan ere, bi
baldintza hauek betetzen baitziren:
«La primera es, la de que del seno del mismo pueblo tengan que ser
elegidos los legisladores o magistrados, y la otra, que esa elección de los
rectores del bien público la haga el mismo pueblo.» (Ariztimuño 1942,
15).35

34

Bizkaiaren kasuan bereziki aipatua (Ariztimuño 1942, 150). Nik "biztanle" hitza
erabili dut, baina kasu honetan "bizkaitar herritarrez" ("ciudadanos bizkainos") hitz
egiten du Ariztimuñok, eta "herritar" izaeran murrizketak zeuden. Izan ere, gizaki
guztiak ez dira legez "herritar".
35

Santo Tomas-en ideiak azaltzerakoan aipatzen ditu Ariztimuñok bi baldintza hauek.
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Ariztimuñoren iritziak aditzera eman nahi duenaren arabera, Euskal Herriko
demokrazia tradizional honen eta ahaide nagusiek zituzten helburuen artean
kontrajarpena dago. Eta Etxaideren nobelan agertzen den egoera puntu honekin bat
dator dudarik gabe: badirudi, jatorrizkotzat ematen den egoera demokratiko batean,
ahaide nagusiek bestelako ordena eraikitzen saiatu zirela, ordena feudala alegia:
«Sin embargo, hubo en Gipuzkoa y Bizkaya intentos para establecer el
régimen feudal por parte de los parientes mayores.» (Ariztimuño 1942,
211).
Euskal Herriaren berezko izaera demokratikotzat ematen denarekin bat ez
zetorren ordena hau eraiki nahiak ondorio moduan erakundeen indartzea ekarri zuen,
ahaide nagusien asmoei aurre egiteko:
«La ocasión de esta periodicidad a la Juntas y constituir la Hermandad
fué principalmente la lucha de los Banderizos.» (Ariztimuño 1942, 82;
Gipuzkoako egoeraz ari da hemen).
Laburbilduta, honako ideiak eta printzipioak agertzen zaizkigu, Ariztimuñoren
planteamenduaren arabera:
- Euskal Herrian berezko (jatorrizko) izaera demokratikoa dago;
- Oinarrian demokraziaren funtsa herritarrek herritarren artean hautatu ahal
izatean datza;
- Orokorrean, egituratzea "demokrazia organikoa" dei litekeenaren arabera egiten
da;
- Legearen aurrean herritarren berdintasuna aldarrikatzen da ("herritarra", ordea,
izaera murritzekoa da);
- Erakundeak indartzea ahaide nagusien borroken ondorioa bide da.
Laburbilduta, nazionalismoaren ikuspuntutik indartutako planteamendu honetan,
Euskal Herriko berezko izaera demokratikoa eta ahaide nagusien joera feudala
kontrajartzen dira, eta demokrazia hori erakunde foraletan gauzatzea horren ondorioa
baizik ez da.
Ez naiz hasiko eztabaidatzen, foralismoak islatzen duena benetan, eta gaur
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eguneko ikuspuntutik ikusita, demokraziaren barruan sar daitekeen ala ez. Horregatik,
behin eta berriro, sistema hori aipatzean, "demokrazia tradizionala", "garatu bidean
dagoen demokrazia" eta horrelako izendapen erlatiboak erabili izan ditut.
Kontua da Etxaideren planteamenduan ahaide nagusien jarrera eta Herri
Batzarrek edo Batzar Nagusiek ordezkatzen dutena kontrajarrita daudela. Batzar
Nagusiek herriaren batasuna eta herritarren berdintasuna adierazten dituzte; erabakiak
erakunde batean hartu behar direla; legeak, errespetatu behar direla; herriaren
ordezkariak, herriak hautatu dituenez gero, jaunek izendatutakoek ez duten legitimitatea
daukatela; arbitrarietatearen aurka, legeak eta eskubideak nagusi izan behar direla...
Demokraziari buruzko ikuspegi ingenuoa izan daiteke, baina bere garaian, 60ko
hamarkadaren erdian eta frankismoaren aurrean ulertu behar da, bere testuinguruan
alegia.
Eta azken aipamen honekin batera urrats bat aurrera eman daitekeelakoan nago.
Nobela honetan Yon Etxaidek Erdi Aroaz hitz egiten du. Baina, nire ustez, Erdi
Aroaz hitz egiten duen neurrian, bere garaia du helburu.
Hasiera batean, Erdi Aroaz kontatzen duena bere garaiko gertakarien paralelismo
moduan uler daiteke: Gerra zibil bat, horren ondorioz Euskal Herria zatikatuta eta
zanpatuta egotea... dauzka begi bistan eta egoera konfliktibo honi irtenbide bat bilatzeko
Erdi Arora jotzen du. Bertan antzeko egoera konfliktibo bat agertzen zaio, baina Erdi
Aro horretan planteatzen den konfliktoak irtenbidea eduki dezake, foralismoan agertzen
diren erakunde gutxi-asko demokratikoen bidez, nahiz eta historiak erakusten duena
bere asmoen arabera egokitu behar duen, konfliktoari irtenbide bat emateko.
Erdi Aroa hasiera batean bere garaiko munduaren paraleloa da, sinboloa ia, baina
bere garaian aurkitzerik ez dagoen irtenbideak Erdi Aroko egoera horretan kokatzen
dituenez, paraleloa izatetik eredugarria izatera pasatzen da, bertan erakusten baitzaigu
nola konpon daitezkeen bere begien aurren eta bere garaian planteatzen diren arazoak.
Izan ere, Gerra (oraingoan letra larriarekin, Erdi Aroko ahaide nagusien gerrez
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bezainbat, 36ko gerra zibilaz mintzo bainaiz) alde batera uzteko, gainditzeko,
Demokrazia (Erdi Aroan demokrazia tradizional horrekin parekatutako foru-sistemaren
adibidepean) beste irtenbiderik ez dago.36

Izan ere, konflikto erlijiosoa, politizatu egin da nobela honetan, garai konkretu
batean irtenbide politikoak ematen baitzaizkie halakoei.
Nobelaren amaieran, ordea, hitz hauek agertzen dira, Matxin Ganboaren ahoan,
Aramaio berezko jabeari ematen dionean:
«Torizkizu armabidez eta odolbidez ardietsitako Aramaioko zure
gazteluaren giltzak. Hamaika oinaze-negarren iturri izan dira gaurdaino,
eskuratzen dizkizudan giltza hauek. Gaurdanik ez daitezela negar-iturri
izan, poz eta bake iturri baizik. Jaungoikoak bedeinka zaitzala Andre
Madalen Muxikako, eta lagun diezazula zure jaurgoak oro bere lege
sainduaren kerizpean gobernatzen, hots, Maitasunez eta Zuzenez.» (GL,
408).
Erlijioan oinarritu ondoren, gaia politizatu egin zuen Etxaidek. Baina azkenean,
Jainkoaren legearen aipamen honekin bere oinarrietara bueltatzen da. Lege horrek
agintzen duen moduan, maitasunez (ibilbide ideologikoaren hasierako puntuan, beraz)
eta zuzenez (ibilbidean zehar gaineratu zaion osagaia, baina edonola ere, oinarri
erlijiosokoa) gobernatu behar baita.
Azken finean, Yon Etxaideren planteamenduan ez dago erlijioa eta politika
bereizterik, dena Jesusek adierazitako oinarrizko legearen azpian biltzen baita.

36

Edonola ere, gogoratu behar da Eguna-n agertutako elkarrizketan foralismoa eta
abertzaletasuna kontrajartzen zituela Etxaidek. Hau dela-eta, bi ohar egin behar dira:
batetik halako kontrajarpena ez dela literatura-lanetan (nobeletan bereziki) agertzen;
bestetik, kontrajarpena literatura-ibilbidea bukatuta zegoenean adierazi zuela, 1987.ean.
80ko hamarkadako egoera politikoaren ondorioz sortutako iritzia dirudi, egoera berriak
piztutako itxaropenak zapuztuta ikustearen ondorioz ziur aski.
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VII. ATALA: ENEKO AGERROA:
JATORRIETARA ITZULIZ.
A. ATARIKOA.

Yon Etxaideren nobela guztiak aztertzeko asmoa duen lan baten koherentziak
Eneko Agerroa izeneko idazlan honetaz zerbait esatea eskatzen du, laburki bada ere.
Izan ere, nobela honek ez du Etxaideren literaturaren ibilbidean ezer berririk suposatzen,
nobelagintzaren alorrean 1964.ean argitaratu zen Gorrotoa lege-rekin bere gailurrera
iritsi baitzen. Baina, edonola ere, nobela hau ibilbide nagusiaren bazterrean gelditu bada
ere eta ibilbide horretatik begiratuta neurri handi batean huts egindako proiektu
narratiboa izan arren, ibilbidea argitzeko eta nabarmentzeko balio dezake, kontraste
moduko bat eskainiz.
Bestaldetik, nobela hau 1981.ean argitaratu zen lehenengo aldiz, euskal
literaturan Etxaiderenak ez ziren bestelako bideak urratzen hasiak zirelarik, eta testua
oharkabean pasatu da euskal literaturaz aritzen diren gehienentzat. Nahikoa da azken
urte hauetan euskal literaturaz argitaratu diren lanak begiratzea, Etxaideren idazlanez
zerbait esaten dutenean, testu hau isilean gelditzen dela ohartzeko.
Edonola ere, nobela hau Etxaide idazlearen ibilbide osoan zehar presente egon
dela esan daiteke, haren idazketa urte askoan zehar hedatu baitzen, idazlearen bizitza
literario osoan zehar ia.
Has gaitezen argitarapenekin. Lerro hauek idazten ditudanean, bi izan dira Eneko
Agerroa argitaratu den aldiak: 1981.ean argitaratu zen lehen aldiz, Hordago
argitaletxearen eskutik, gazteentzako bilduma batean (Usoa Alostorreko bezala), eta
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1991.ean bigarren aldiz, Erein argitaletxean.1
Idazketa, ordea, ez dagokio argitaratu zen garaiari. Gogoratu behar da tesi
honetan dagoeneko aipatu den erreferentzia bat: Zeruko Argia-n agertutako
elkarrizketan (1979.ean) izenik esaten ez zuen nobela bat aipatzen zuen Etxaidek eta
bertan 1964.ean2 berridatzi zuela adierazten zuen. Nobela honetaz idazleak erabiltzen
dituen datak kontuan hartuta, honelako kronologia egin dezakegu:
- 1944-1948: Nobelaren lehenengo idazketa, Agur Zuberoa! izenarekin egina
(EA, 179-180).3
- 1964: Nobelaren idazketa berria, Zeruko Argia-n agertzen den elkarrizketaren
arabera.
- 1974: Hordagon argitaratu zen bertsioaren idazketa-urtea (EA, 27; 1. oharra).
- 1981: Hordagoko argitarapena.
- 1989: Ereinen argitaratu zen bertsioaren idazketa-urtea (EA, 3).
- 1991: Ereineko argitarapena.
Nobela, beraz, Etxaideren lehenengo proiektuetako bat izan zen, Alos-Torrea,
1950.ean argitaratu zena baino lehenagokoa.4 Eta bukatu zuen azkena izan zen.
Lehenengo idazketa hura porrota izan zen idazlearen ustez, baina pentsatzen
zuen gaiak (Eneko izeneko pertsonaiaren ibilbideak, Baskoniako Dukerriaren garaian,
hau da VII. mendearen hasieran) bazuela interesik (EA, 180). Hauxe da idazleak
lehenengo saio horren porrota azaltzeko ematen duen arrazoia, bide batez, nobela hau

1

Aipamenak azken argitarapen honen arabera egiten ditut. Siglak EA dira.

2

Ez ote da erratu bat izango? Gero aipatzen diren datuen arabera, berridazketa
1974.ean egin zuela ematen du.
3

Hemen aipatzen diren datu gehienak nobelaren amaieran agertzen den "Azken hitz"
izeneko ataletik hartuta daude (EA, 179-210).
4

Eneko Agerroa-ren lehenengo idazketaren garaikoa da "Urumea errekako krimena"
izeneko narrazioa ere (EA, 179-180), Purra! Purra! bilduma berrian argitaratu zena
(Pur-I, 9-34).
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Alos-Torrea baino lehenagokoa dela adierazteko balio duena:
«Ene lehendabiziko nobela saioa zen eta gizajo honek ez jakin elaberri
bat borobiltzea zer zen. Nire 24 urterekin, "Alostorrea"ren (orain "Usoa
Alostorreko") tankerako irakurgaitxo batekin hasi beharrean, arnas
handiko lan bat egin gura izan nuen.» (EA, 179).
Edonola ere, berridazketaren ondoren ere, nobelaren izaera ez da idazleak nahi
zuen "arnas handiko lan" hura:
«Eskuartean daukazun elaberritxoak apala eta pretentsiorik edo handiusterik gabea izaten jarrai zezala erabaki nuen.» (EA, 182).
Eta idazleak nobela hau gazte-literaturaren esparruan kokatzen du:
«Elaberri hau Euskalerriko gazteriarentzat egina dago oroz gain.» (EA,
183).
Eta alde honetatik begiratuta, Xabier Etxanizek honen berri ematen du bere
Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia-n (Etxaniz 1997b, 238), nahiz eta honen
iritziz Etxaideren nobeletan agertzen diren mezu ideologikoak gazte-literaturaren
esparruko lan baterako oso egokiak izan ez.5
Nobelaren izaera definitzeko momentuan ere, alde nabarmena dago honen eta
Etxaideren beste nobelen artean, izenburuaren ondoren agertzen den definizioan
"Elaberri historiko aberkoia" (EA, 3) agertzen baita. Etxaideren beste nobeletan zerbait
agertuz gero, ordea, "elaberri giristinoa" edo halako zerbait irakur zitekeen. "Aberkoi"
hitz horrek markatzen du alderik alde Etxaideren testua.
Nobelaren jatorrian, bestaldetik, Agustin Xahok Voyage en Navarre pendant
l'insurrection des Basques izeneko liburu ezagunean Baskoniako Dukerriaz kontatzen
duena dago (EA, 179).6 Gero, informazio historikoa osatzeko Xahoren liburu hori ez
ezik, Bernardo Estornés Lasa-ren El ducado de Vasconia (Estornés Lasa 1957) izenekoa
5

Nahikoa da gazte-literaturaz aritzen den azken urteotako liburu orokorren bat hartzea
(adibidez, Etxaniz 1997a edota Colomer 1999) ikusteko zeinen urrun dagoen Etxaideren
liburu hau azken 20-30 urteetan gazteentzat egokitzat hartu ohi den literaturatik.
6

Eskuen artean erabili dudan gaztelerazko argitarapenean orrialde hauetan agertzen da
Xahoren kontakizuna: Xaho 1976, 85-88.
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ere erabili izan zuen Etxaidek (EA, 182).
Historiari buruzko aipamen bibliografiko hauek direla-eta, ohar batzuk egin
behar dira: Lehena, idazleak bi liburu horiek "bakarrik" erabili dituela esan arren (EA,
182), gero ikusiko den bezala, punturen bat edo beste zehazteko beste idazlan batzuk ere
aipatzen dituela; bigarrena, datei erreparatuz gero, lehenengo idazketa egiten saiatu
zenean (1944.etik 1948.era bitartean egindakoa, alegia), ezin izan zuela Estornés
Lasaren liburua baliatu; hirugarrena, beti bezala, Etxaidek informazio historikoa
nobelaren interesen arabera erabili zuela:
«Kontaketa hau historian erabat oinarritua dago, baina ez natzaio beroni
zehatz-mehatz menderatu: aitzitik, nire gisa gidatu dut, kondaira
elaberriaren morroitzako eginaz eta honen beharretara makurtaraziz;
hots, kondaira elaberriaren progotxugarri erabili eta ez elaberria
kondairaren progotxugarri.» (EA, 182-183).
Dena dela, ni naizen irakurle honek guztiz kontrakoa egin zuela uste dut, zeren
nobela idazterakoan guztiz ezezaguna zen historiako garai bat ezagutzera eman nahi
zuela baitirudi, jarrera ideologiko zehatz bat azalduz, eta helburu honetarako nobelaren
egitura erabili zuela.
Eneko Agerroa-ri buruzko sarreratxo hau amaitzeko, liburuaren eskaintza aipatu
behar da:
«Agosti Xaho eta Johañe Mirande Zuberoako seme leial eta maitagarriei,
betiko atsedena eta zoriona opaz Goiko Jaunaren altzoan.» (EA, 5).
Eskaintza honen ildotik, nobelaren amaiera agertzen den "Azken hitz" izeneko
atalean nobelari buruzko informazio hauek guztiak emateaz gainera, "Auñamendi"
entziklopedian bi idazle hauei buruz agertzen diren testuak transkribatzen ditu Etxaidek,
euskarara itzulita, hala nola Xabier Kintanak Xahori buruz honen liburuaren hitzaurrean
dioenaren atal batzuk eta Etxaidek berak Zeruko Argia-rako idatzi zuen Miranderen hilberriaren testua ere. Testu hauek, ohitura duen moduan, oharrez hornituta ematen ditu
idazleak bertan esaten dena zehazteko, batez ere, Auñamendi entziklopediak Miranderi
buruz dioenaren kasuan.
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B. ARGUMENTUAREN OSAKETA.

1. Argumentua eta honen osagaiak.
a) Argumentua eta nobelan kontatzen diren gertakariak:
Nobela burutzeko, Yon Etxaidek izenburuan aipatzen den Eneko Agerroa
izeneko pertsonaia hartzen du ardatz moduan, eta pertsonaia honi, gaztetxoa delarik
Agerroa baserrian dagoenetik frankoei gerra eginez hil zen arte jarraituta eraikitzen da
istorioa, hamaika ataletan zehar.
Argumentuan, dena dela, pertsonaiaren ibilbideak bezain garrantzitsua (edo are
garrantzitsuagoa) dirudi garaiko historiaren berri emateak. Izan ere, liburu honek
historia nobelatuaren itxura hartzen du zenbaitetan.
Hurrengo koadroan bildu ditut historikotzat ematen diren gertakariak eta
Enekoren ibilbidea, Etxaideren nobela barruan agertzen diren moduan, gertakariei
dagozkien datak ere azalduz:

ATALA

URTEA

GERTAKARI HISTORIKOAK

ENEKOREN IBILBIDEA

I

??

Agerroako pertsonaiak
aurkezten dira

593

Enekok bere jatorri ilunaren
berri dauka

II

599 (?)

Enekoren egoeraren berri (bere
asmoak-eta) ematen da

III

599 (?)

Enekoren egoeraren berri
ematen da hemen ere

IV

600

Euskaldunak gerran daude frankoen
aurka.
Hasierako garaipenak

V

600

Euskaldunen eta frankoen arteko
gerra
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Enekok gerra honetan duen
partea

602

Frankoak azkenean garaile.
Genial Baskoniako duke izendatzen
dute

603

Euskaldunak bisigodoen aurka.
Araba berreskuratzen dute

VI

VII

Eneko etxera bueltatzen da,
Otxandarengana

Eneko Arabara doa. Otsando,
osaba usurpatzailearekin aurrez
aurre aurkitzen da

621

Euskaldunak bisigodoen aurka

Borroka hauetan Eneko
nabarmendu egin zela adierazten
da

626

Genial-en ondoren, Amando
izendatzen dute euskaldunek
buruzagi

Amandok Enekori laguntza
eskatzen dio

626-628

Enekok Amandoren armada
prestatzen du

628

Euskaldunak eta Akitaniako
frankoak gerran

628

Gerra laster amaitzen da.

Gerra honetarako Amandok
Enekori laguntza eskatzen dio

Cariberto (Akitaniako frankoen
erregea) eta Gisela (Amandoren
alaba) ezkontzen dira
VIII

631 (?)

Cariberto eta Dagoberto anaien
arteko tirabirak

631 (?)

Caribertok Clichyra joateko asmoa
du, anaiarekin hitz egiteko

Amandok Enekori eskatzen dio
Cariberto zain dezan Clichy-ko
bidaia horretan

IX

631

Cariberto hil egiten da Clichyn
dagoen bitartean

Enekok Caribertoren hilketa
argitu nahi du

X

631 (?)

Giselaren semea hil egiten da

Eneko Amandoregana itzuli da
eta honek eskatzen dio Gisela
babes dezan

??

Dagobertoren asmoak
euskaldunekiko. Baronteko
dukearen bidez jakinarazten ditu.
Euskaldun batzuek Baronteko
dukea hil egiten dute

XI

635

Dagobertoren erasoa.
Frankoen porrota Zuberoan

Eneko Arabara doa soldadu
gehiagoren bila.
Gerraren erdian agertzen da eta
berari esker euskaldunek
Zuberoako gudan irabazten dute.
Gudan hil egiten dira Eneko eta
honen seme bat

Koadro honen aurrean, eta bertan agertzen dena argumentuaren gertakarien
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ikuspuntutik pixka bat azaltzeko, esan daiteke, lehenengo hiru ataletan izan ezik,
nobelaren beste atal guztietan, historiako gertakarien kontaketa eta Enekoren
ibilbidearen berria era paraleloan ematen direla. Izan ere, gertakari historikoen berri
ematerakoan, haietan Eneko bezalako pertsonaia batek izan duen partea azaltzen da,
baina, bestaldetik, Enekoren ibilbidea erabiltzen da gertakari horietaz hitz egin ahal
izateko, koherentzia narratiboa izan dezaten.
Askotan ez da sakontzen pertsonaiaren ibilbidean, Enekoren parte-hartzea
aipamen soilen bidez egiten baita. Adibidez, 600. urte inguruan, euskaldunen eta
frankoen arteko gerrak direla-eta, Enekoren partea hauxe baino ez zen izan:
«Enekoren lehenengo gudu-ekintza Burdigarako hesiketa eta hiri hartzea
izan zen. Ez zuen borroka handirik ezagutu, baina iskilu erabilkizunean
trebatzeko balio izan zion eta behin Burdigara hartuta, ez pentsa gure
mutila lo egon zenik, erdoiak jan zuenik.» (EA, 69).
Besterik ez da esaten Enekoren parte-hartzeaz.
Antzeko zerbait gertatzen da 621.eko gerraz hitz egitean:
«Gudaldi hauetan Eneko Agerroa nabarmendu zen eta bere gudari eta
gizagailen hotsa Elusaberri eusko-hiri nagusi eta ospetsuraino heldu.»
(EA, 87-88).
Kasu hauetan guztietan, Enekok gertakari desberdinak lotzen dituen hariaren
funtzioa besterik ez duela betetzen ematen du, nobelagilearen aitzakia garai desberdinei
buruzko gertaera historikoen berri emateko, alegia. Alde honetatik iruditzen zait
nobelaren osagaiak historia jakinarazteko erabiltzen dituela, idazleak adierazten zuen
asmoaren kontrara.
Beste atal batzuetan, ordea, historiari hain lotuta ez dauden ataletan hain zuzen,
nobela-izaera nabarmentzen da. Adibidez, Enekok Cariberto babesteko Clichy-ra egiten
duen bidaia, ia-ia espia-nobela izango balitz bezala azalduta dago, Enekok lan hori
isilean eta gordeka egin behar baitu. Honelako kasuetan historia abentura-nobela
itxurako zerbait kontatzeko marko moduan agertzen da. Lehenengo hiru atalak alde
batera utzita, episodio hau nobelaren pasarterik nobeleskoena da, halaxe esaterik
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badago.
Hurrengo atalean, nobelaren diskurtsoaz hitz egitean, ikuspuntu-desberdintasun
honen oinarrian testuaren izaera hibridoa dagokeela azalduko da. Izan ere, historia
nagusitzen den ataletan, narratzailearen presentzia nabarmentzen da; nobela izaera
nagusi denean, ordea, eszena itxurako pasarteak agertzen dira, non elkarrizketek hartzen
duten diskurtsoaren garrantzirik handiena.
Nobelaren alorretik begiratuta, eta Eneko haren gunean jarrita, pertsonaia honen
ezaugarri bat besterik ez da garatzen nobelan zehar: Amandoren eskaeren aurrean
erakusten duen sakrifizio ahalmena, eskaera horiei erantzuteko orduan.
Lau dira Amandok Enekori egiten dizkion eskaerak, eta pertsonaiak lauetan
baietz erantzuten du, bere erosotasunari barik, eginbeharrari begiratuta:
- Armada prestatzeko egin dion eskaera (VI eta VII. atalak).
- Cariberto Akitaniako frankoen buru delarik, euskaldunek hauen aurka egiten
duten gerran parte har dezan laguntzeko eskaera (VII. atala).
- Bakea egin ondoren, Cariberto Clichyra doanean, Akitaniako frankoen erregea
babesteko eta zaintzeko eskaera (VIII eta IX. atalak). Eta Cariberto hiltzen denez, esan
daiteke Enekok porrot egin duela betebehar honetan, baina Akitaniako frankoen
erregearen hilketa argitzea lortzen duenez, porrot hori nolabait leuntzen du.
- Gisela babesteko eta zaintzeko eskaera (X. atala).
Lehenengo hiru ataletan azaltzen zen familia-egoera sarrera bat baino ez da gero
nobelak hartzen duen bidea ikusita. Han agertzen diren zenbait datu nobelaren
garapenean erabiliko diren arren (Enekoren jatorriaz dioena edota Otxandarekiko
harremana) ez da haietan sakonduko, egilearen asmoak beste batzuk baitira.
Nobelan kontatzen dena azaltzeko atalez atal egindako koadro horretan,
Enekoren ibilbidea hartu da ardatz moduan. Horregatik ez da aipatzen nobela honetan
garrantzitsu dirudien beste pertsonaia baten ibilbidea, nobelaren gertakarietan Gartxot
Gartzeizek duen partea, alegia. Kristautu gabe dagoen pertsonaia hau Baronteko
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dukearen heriotzaren arduraduna da eta kristauen eta jentilen arteko desberdintasunak
zirriborratzeko erabiltzen du idazleak.

b) Pertsonaiak direla-eta:
Pertsonaiak batzuk aipatu ditut gertakarien berri emateko. Batzuk Etxaideren
asmazioaren ondorioak dira; beste batzuk historikotzat har daitezke idazlearen
ikuspuntutik, Xahoren kontakizunean ere haietaz hitz egiten baita.
Orain nobelan agertzen diren pertsonaien berri zehatzagoa emango dut, haiek
definitzen dituzten ezaugarrietan eta beraien arteko harremanetan ohartuz.
Pertsonaiak bi multzotan bana daitezke: alde batetik, Agerroa izeneko baserrian
agertzen edota aipatzen zaizkigun pertsonaiak daude, denak egilearen irudimenaren
ondorioak; bestetik, Enekok garaiko historian zehar egiten duen ibilbidean agertzen
direnak daude, asko historiatik hartuak. Eta salbuespen moduan agertzen den
pertsonaiaren bat izan ezik, esan daiteke Agerroa baserriaren berri ematen zaigunean
aurkezten diren pertsonaiak ez direla geroxeago agertuko. Alde honetatik ere, lehenengo
hiru atalak eta geroko zortziak zeharo desberdinak dira.
Agerroa baserrian, eta Eneko gunean jarrita, hauek dira agertzen diren beste
pertsonaiak:
- Baserriko neska-mutilak (Ixtebe, Matxin, Otxanda)
- Baserriko jaun-andreak
- Enekoren amona
- Aipatzen den osaba bat (Otsando)
Nobelaren lehenengo hiru ataletan, beraz, Enekoren izaera eta egoeraren berri
ematen zaigu eta etxeko beste pertsonaiekin dituen harremanak azaldu.
ENEKO dela-eta, zenbait datu eskaintzen zaigu nobelaren hasierako atal
horietan:
- Bakezale moduan definitzen du narratzaileak ("bake eginzale", zehatzago -EA,
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14-), baserriko neska-mutilen liskar txikiak kontatzerakoan; nobelan zehar, ordea, ez da
beste nobela batzuetan hain garrantzitsua izan den ezaugarri hau berriro aipatuko eta
pertsonaiaren ibilbideak ere ez du zerikusirik izango ezaugarri honekin.
- Pertsonaia honek jatorri iluna dauka: Agerroa baserrian bizi arren, bera ez da
bertako nagusien semea (ez da beste neska-mutikoen senidea). Bere amonak kontatzen
dionez, Arabatik erbesteratutako euskaldunen ondorengoa da (EA, 18-19).
- Baserrian ondo badago ere, bizimodua aldatu nahi duela adierazten du (EA,
40). Bigarren atalean laster hogeita bat urte egingo duela esaten du eta maiteminduta
dagoela jakinarazi. Dena dela, amodio honetan oztopo handi bat dagoela pentsatzen du
(EA, 42). Gauzak honela, soldadu joan nahi du heriotzan atsedena bilatzeko (EA, 42),
erromantizismotik zuzen erakarritako pertsonaia bailitzan. Hirugarren atalean argituko
den bezala, maite duen neska Otxanda da, jatorriaren berri izan arte arrebatzat zuena.
Eta amodioan ez dago inolako oztoporik, Otxanda ere berarekin maiteminduta baitago.
- Pertsonaiaren izaerari eta egoerari dagozkien ezaugarri hauek azaldu ondoren,
nobelan zehar garatuko den ezaugarri funtsezkoa jakinarazten zaio irakurleari.
Lehenengo momentu batean bazirudien Enekok gerlari joan nahi zuela bere egoera
pertsonalak (ustez oztopoz betetako amodioak) hara bultzatzen zuelako. Hirugarren
atalean Enekok Otxandarekin duen elkarrizketan beste era batez zehazten da gerlari izan
nahi hura:
«Euskalerriaren amodioz natxian, zeren gure herriak euskaldun iraungo
baldin badu, beso eta bular sendoak behar baititu, arrotz zitalek
iparraldetik eta egoaldetik erasotzen dioten denbora beltz eta zoritxarreko
hauetan... Gainerakoan, ni ere tristerik natxiena zuek utzi beharrez [...].»
(EA, 54).
XX. mendeko abertzaletasunetik zuzen hartuta diruditen hitz hauen bidez,
azaltzen du VI-VII. mendeen artean bizi den pertsonaiak zergatik utzi behar dituen
etxekoak gerlari joateko: aberriaren alde sakrifikatu behar dela pentsatzen du
pertsonaiak, arrotzen erasoetatik libratzeko.
III. atal honetatik nobela amaitu arte, pertsonaia honek nobelan duen ibilbidea
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printzipio honen arabera gidatuko da, inolako aldaketarik gabe. X. atalean adibidez,
Enekoren ibilbidea ia amaituta dagoenean, ideia berberak indartzen dituzten Enekoren
hitz hauek agertzen dira:
«Gauzak jartzen ari diren eran, gure erosotasunak eta amets gozoak alde
batera utzi beharrak daude. Aurrena eginbidea eta gero gerokoak.» (EA,
143).7
Izan ere, printzipio hau azaldutakoan, pertsonaiaren familia-bizitzari, bizitza
pribatuari, dagokion guztia desagertzen da nobelatik eta bizitza publikoari dagokionak
(batez ere gerretan parte hartuz, zeren gerretara joatea baita nobela honetan pertsonaiak
historian parte hartzeko duen forma) hartzen du nobelaren pisu osoa. Hemendik aurrera,
pertsonaiaren familiari buruzko aipamenak eskasak eta garrantzi gabeak izango dira.
Agerroa baserriko beste pertsonaiak Enekorekin duten harremanen arabera
definitzen dira.
IXTEBE Enekoren adiskidea da eta konfidentearen funtzioa betetzen du. Berari
kontatzen dizkio bere barne-kezkak hirugarren atalean (EA, 45 eta h.).
MATXIN, ordea, Enekorekin kontrajarrita agertzen da, eta honekin Enekoren
jatorriak zerikusia dauka, zeren kontrajarpen honen atzean oinordekotzaren arazoa
baitago. Kontrajarpen honen arrazoia desagertzen da Enekok ziurtatzen dionean ez duela
dudatan jarriko Matxinek oinordekoa izateko duen eskubidea.
OTXANDA, bestaldetik, Enekok maite duen neska da, eta hasieran maitasun
honetan oztopoa egon daitekeela pentsatzen badu ere, neskak bera maite duela jakitean
desagertzen zaizkio duda guztiak. Aurreko beste bi pertsonaiak ez bezala, neska berriro
agertuko zaigu nobelan. Enekorekin duen harremanaz gain, pertsonaia honetaz bestelako
datu apurrak ere ematen zaizkigu:
«Izan ere, azkeneko bizpahiru urtetako hazialdiak oso zoritu, garatu eta
loratu zuen gure neskatila, gorputz-arimaren edergarriak oro bere baitan
bilduz.» (EA, 51).
7

Sakrifizioaren ideia honen inguruan azaltzen da egileak nobela idazterakoan zuen
asmoa, geroago ikusiko denez.
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Otxandaren kasuan, gorputzaren edertasuna eta arimaren edertasuna batera
agertzen baitira. Etxaideren nobela askotan, ordea, biak aurrez aurre jartzen dira. Hemen
agertzen zaiguna gai horren aztarna garatu gabeak besterik ez dira.
Amonak USMENA du izena eta bere presentziak Enekok jatorriekin duen lotura
adierazten du. Berari esker Enekok bere jatorria zein den jakingo du (EA, 17 eta h.). Eta
Enekoren jatorria Araban dagoela azaltzean, eskualde honen euskaltasuna adieraziko du,
Enekori bezainbat balizko irakurleari zuzenduta diruditen hitz hauen bidez:
«Ez ahaztu, otoi, zure gurasoen jaioterriaz, gure Araba maiteaz. Gogora
hura ere euskalduna dela eta zuri dagokizun jaungoa Aberasturin
dagoela.» (EA, 24).
Bukatzeko, Enekori emango dizkio bere jatorria aldarrikatzeko behar izango
dituen frogak:
«Ene logelako kutxan gorderik, familiako zenbait oroigailu daukagu.
Ezkutak, bitxiak, domina, Aberasturiko jauregiko giltzak eta abar [...]»
(EA, 23).
Gero Enekok erabili beharko baititu usurpatzailearen aurrean, anagnorisiaren
kasu tipiko batean.
Izan ere, amonak usurpatzailearen berri ere emango dio: OTSANDO osaba
traidorea. Gero V. atalean, euskaldunek Araba berreskuratzen dutenean, Eneko haren
aurrean agertuko da, berari dagokiona eskatzeko (EA, 80 eta h.).
Agerroa baserriarekin lotuta agertzen diren azken pertsonaiak etxeko jaunandreak dira, ONEKA eta PETRI deritzenak. Eneko semetzat hartu dute etxean eta
seme zaharrena izango balitz bezala hazi (EA, 23). Benetako gurasoen ordezkoak izan
dira Enekorentzat.
Baserriko pertsonaia hauen ondoren, historikotzat ematen direnak agertzen dira,
historikotzat emateko irizpidea Agustin Xahoren kontakizunean haien aipua agertzea
baita. Hauen artean, jakina, nobelako pertsonaia moduan azaltzen direnak baizik ez dira
kontuan hartuko, zeren errege bisigodoen eta frankoen aipamena egiten baita historia
kontagai denean, baina nobelako izakiak izatera heldu gabe.
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Bi irizpideren ondorioz esan daiteke horrelako pertsonaia historikoak (berriro
esango dut, Xahoren kontakizunean agertzeagatik historikotzat ematen diren
pertsonaiak) nobela izakiak bihurtzen direla:
-

Asmatutako

pertsonaiekiko

harremanetan

(Enekorekiko

harremanetan

gehienbat) ikusten ditugu;
- edota eszena moduko pasarteetan agertzen zaizkigu, hitz egiten.
Honelakoren bat gertatu ezean, pertsonaia historikoak marko historikoaren
osagaiak besterik ez dira.
Irizpide hauen arabera, hauexek dira historiatik nobelara pasatutako pertsonaiak:
Amando, euskaldunen buruzagia; Gisela, Amandoren alaba; Cariberto, Akitaniako
erregea; eta Dagoberto, Caribertoren anaia eta Austrasia, Neustria eta Borgoñako
erregea, gortea Clichy-n duena.
AMANDO euskaldunek aukeratu duten buruzagia da.
Enekok honela gogoratzen du, lehenengo aldiz bere laguntza eskatzen duenean:
«Anibal edo Alexander Handia zirudien ordenak ematen eta legoi
amorratua borrokan murgiltzean.» (EA, 93).
Historia eta mitoaren artean8 geratu diren jeneral handien parean dago, gerrari
dagokionez. Pertsonaia honen deskribapen zehatza egiten denean (EA, 101-102), bere
irudia osatzeko, gorputza, izaera eta jantziak aipatzen dira, lotutako osagaiak bezala,
euskal buruzagi bati dagokion nobleziaren eta lañotasunaren irudia eskaintzeko.
Kristautu gabeko pertsonaien aurrean, kristautasunaren oinarriak (Etxaidek azaltzen
dituen moduan, hau da, maitasuna erdigunean jarrita) defendatzen ditu (EA, 162 eta h.),
baina edonola ere pertsona bakoitzaren sinismena errespetatzen du. Halaxe adierazten
dio Gartxot jentilari, honek burutu duen hilketagatik erantzuteko bere presentziara
8

Alejandroren kasuan ez dago inolako dudarik literatura epikoko pertsonaia bihurtu
zela. Bilakaera honetan Pseudo-Kalistenes-en nobela grekoak berebiziko eragina izan
bide zuen (ezagutzen dudan gaztelerazko argitarapena: Vida y hazañas de Alejandro de
Macedonia, Pseudo Calístenes 1988). García Gual-ek ematen du honen berri La
antigüedad novelada-n (García Gual 1995, 39-54).
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eramaten dutenean:
«Ni giristinoa nauk, baina jentilen pentsamoldea errespetatzen diat.»
(EA, 163).
Demokrazia primitibo baten oinarriak ere errespetatzen dituela esan daiteke:
«Herriak hautatu nau eta herriak nigan du konfiantza eta esperantza.
Horretxegatik ez diot nigan jarri duen itxaropenean huts egingo.» (EA,
148).
CARIBERTO Akitaniako erregea da, frankoa. Momentu batzuetan euskaldunak
eta Cariberto errege duten Akitaniako frankoak gerran aritzen badira ere, laster egiten
dute menia. Izan ere, gerra hau egiterakoan Cariberto engainatu egin baitute. Cariberto
"inuxua eta handinahia", "argitasun urrikoa" izan daiteke (EA, 105), baina ez da gaiztoa.
Caribertok eta Amandok bilera egiten dutenean azken honi "borondate eta bihotz oneko
gizon bat" iruditzen zaio Akitaniako erregea (EA, 109).
Nobela historikoetan agertu ohi den bakezalearen irudiaren aztarna batzuk
erakusten ditu pertsonaia honek, Enekok baino askoz gehiago. Dagobertok, haren
anaiak, euskaldunei elkarrekin erasoa egitea proposatzen dionean, ezetz erantzuten du
Caribertok eta arrazoi hauek ematen ditu:
«Ene emaztea eta haurrak maite ditudalako, Amando eta bere herria
estimatzen ikasi dudalako eta nire asmo ta helburu bakarra denen artean
bakea egitea delako, inor hankapean hartu gabe eta bakoitzari berea
emanez.» (EA, 131).
Izan ere, frankoen erregea bada ere, Gisela, euskaldunen buruzagiaren alaba du
emazte. Erdibidean, kontrajarritako bi taldeen artean dauden pertsonaien adibide sinplea
da hau.
Caribertoren aurkari moduan, honen anaia agertzen zaigu, DAGOBERTO.
Dagoberto bere anaiaren kontrakoa da: Cariberto "inuxua" bada, Dagoberto
manipulatzailea; Caribertok bakea nahi badu, Dagobertok gerra nahiago; Caribertok
euskaldunekin hitzarmen bat nahi badu, Dagobertok euskaldunak menperatu nahi ditu.
Hain kontrajarrita daude, non beraien arteko liskarrak normalak baitira, batez ere,
euskaldunekin dituzten asmo desberdinen aurrean. Izan ere, arlo honetan nabarmentzen
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da Etxaideren nobelan anaien arteko kontrajarpena, jatorrian Clotario II.aren
erresumaren banaketa badago ere.
Nobelaren argumentuan, bestaldetik, Dagoberto Caribertoren heriotzaren
arduraduna da.
Dagobertoren eta Caribertoren kontrajarpen honetan, lehenengo ataletan agertzen
zaigun Matxinen eta Enekoren kontrajarpenean bezala, Etxaideren literaturan
hainbestetan agertzen zaizkigun senideen arteko liskarren beste adibide bat agertzen
zaigu, non anaia zuzena askotan anaia gaiztoaren eskuetan hiltzen baita.9
Historikotzat ematen diren nobela-pertsonaia hauetako azkena GISELA da,
Amandoren alaba. Euskaldunen eta Akitaniako frankoen arteko hitzarmenaren sinboloa
da pertsonaia hau, Cariberto harekin ezkontzean gerran aritutako taldeek bakean
bizitzeko asmoa islatzen baitute. Eta bestaldetik, bere presentzia ezinbestekoa da
argumentuaren pasarte bat aurrera eramateko: Caribertoren gainean Clichyn erortzear
dauden arriskuek Eneko Pariserako bidean jartzen dute, Amandoren eskariz Akitaniako
erregea babestu behar baitu; arrazoia, Giselak izan dituen susmo txarrak dira,
ameskaitzaren itxurapean agertuak, hauei esker Cariberto arriskuan dagoela jakin baitu.
Pertsonaia hau, bestaldetik, deskribatuta agertzen da. Eta deskribapenaren
jatorrian Xahoren kontakizunean adierazten dena dago, non haren edertasunaren
goraipamena egiten den (EA, 120).
Agerroa baserriko pertsonaien eta historikotzat har daitezkeen pertsonaien
9

Zertzelada desberdinekin (batzuetan benetako anaiak ez, baizik anaitzakoak dira
pertsonaiak) eta kasuan kasuko ondorio desberdinekin, Etxaideren nobela guztietan
agertzen zaizkigu honelako kasuak: Usoa eta bere arrebaordeak, Usoa Alostorreko-n;
Petiri eta Marti, Joanak joan-en; Oneka eta Eneko Muxikako, Gorrotoa lege-n; eta
Eneko eta Matxin, alde batetik, eta Cariberto eta Dagoberto, bestetik, Eneko Agerroa-n.
"Urumea errekako krimena"-n ere (Pur-I, 9-34) horren adibideak daude. Egoera hauek
guztiek erakusten duten kainismoaren ezaugarriak hainbestetan errepikatzeak
esanguratsu bihurtzen ditu, sinbolo bihurtzen ditu... 36ko gerra zibila ere "anaien arteko"
gerra izan baitzen. Ezin dugu ahaztu, 36ko gerra zibila (batzuetan ageriko era batean,
bestetan ezkutuan eta isilean) funtsezko gertakari historikoa dela Etxaideren literatura
ulertzeko.
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ondoan, badaude beste bi pertsonaia, azken ataletan agertzen direnak, baina egilearen
irudimenean sortutakoak diruditenak. Bi pertsonaia horiek BARONTEKO DUKEA eta
GARTXOT GARTZEIZ dira.10
Bi pertsonaiok, bestaldetik, gertakari tragiko baten bidez lotuta agertzen dira
nobelan. Baronteko dukea da Dagobertok Amandorengana bidaltzen duen mandataria.
Pertsonaia honek azalduko dio Amandori zeintzuk diren Dagobertoren eskariak.
Dagobertoren enbaxadorea da, beraz. Bere erregearengana bueltatzen denean, zenbait
euskaldunek, Gartxot Gartzeiz buru dutela, hil egingo dute (bizirik erreko dute),
Amandok bidaian arriskurik ez zuela izango prometitu ondoren. Hilketa honen aitzakian
eraso egingo die euskaldunei Dagobertok, nobelaren azken atalean kontatzen denaren
arabera.
Gartxot Gartzeiz, beraz, Baronteko Dukearen heriotzaren arduraduna da. Eta ziur
aski, nobelan konplexutasun pixka bat duen pertsonaia bakarra ere bai: alde batetik,
euskalduna da, eta lehenengoz honelaxe definitzen du bere burua; bestetik, kristautu
gabeko pertsonaia da, desagertzear dagoen jentilen taldekoa, eta hauxe da pertsonaia
definitzen duen bigarren ezaugarria. Zina egiterakoan bi ezaugarriok batuta ikusten dira
pertsonaiaren hitzetan:
«Euskaldunaren eta Jentilaren zina.» (EA, 165).
Bi ezaugarri hauek aurrez aurre jartzetik sortzen da pertsonaiaren konplexutasun
txiki hori. Batetik, Enekoren laguntzailearen funtzioa betetzen du Cariberto babesteko
lanean; bestetik, Baronteko dukea hiltzean, zikindu egiten du "euskaldunen gizontasun
10

Ez dira Xahoren kontakizunean agertzen, ezta garaiko dokumentazioan ere,
behintzat, Alberto Pérez de Labordaren Guía para la historia del País Vasco hasta el
siglo IX-n agertzen denaren arabera (Pérez de Laborda 1996). Edonola ere, Baronteko
dukeari dagokiola, esan behar da Xahok “Barantoko” duke bat aipatzen duela (Xaho
1976, 87), baina bakoitzak bere testuinguruan betetzen dituen funtzioak desberdinak
dira. Baronteko dukeak nobelan protagonizatzen duen pasartean kontatzen dena esaldi
xume batez azalduta agertzen da Xahoren kontakizunean, protagonistaren izena adierazi
gabe:
«Habiéndoles enviado Dagoberto, en este intervalo, un gobernador, le
quemaron vivo [...]» (Xaho 1976, 87).
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eta prestutasun ospea", Amandoren hitzetan agertzen den bezala (EA, 162). Justiziaz
duen zentzua mendekua besterik ez da, kristautasunetik urrun dagoen pertsonaia bati
dagokion moduan (EA, 155-157). Gorrotoa da bere jokaeraren bultzatzaileetako bat
(EA, 164).
Pertsonaia honek burututako hilketa gaitzetsita agertzen da narratzailearen
hitzetan (EA, 161), baina bere euskaltasunean osagai positibo bat ikusten da, hiltzeko
prest ere baitago Euskal Herriaren alde borrokatuz (EA, 165).
Pertsonaia "zuhurra, izukaitza eta odol hotzekoa" da (EA, 137-138). Eta akats
bat baino ez zuen, Enekoren hitzetan: "jentila izatea alegia, eta kristautasunaren etsaia"
(EA, 138).
Honelako pertsonaia bati esker, agertzen dira nobela honetan Etxaideren
literaturan hainbestetan agertzen diren kontrajarpenetako batzuk (maitasuna/gorrotoa;
justizia/mendekua), nahiz eta era leun batean eta nobela osora hedatu gabe, baina, baita
orain arte agertu ez den beste hitz-bikote hau ere: euskaltasuna/kristautasuna.
Beste datu bat ere badago pertsonaia honetaz: Biarnotarra da.
Euskalduna, baina jentila; euskalduna, baina gaurko Euskal Herriko mugetatik
kanpokoa: honelako pertsonaia baten gainean uzten du Etxaidek nobela honetan
euskaldun batengandik datorren makurkeriarik handiena.
Pertsonaia hauez gainera, bigarren mailako pertsonaiak daude: gerlariak eta
mandatariak, edota Dagobertoren sukaldaria. Hauek guztiok ez dute ezertan aldatzen
koadro osoaren irudia.
Atal honetan aipatutako pertsonaia guztiak, asmatuak edota historikotzakoak,
eskematikoegiak dira gehienetan, sakontasun psikologikorik gabekoak. Ideia batzuen
errepresentazioa dirudite batzuetan, bestetan izaera funtzional hutsekoak, argumentuak
batasuna emango dion hariren bat izan dezan. Eta lehen aipatu den bezala, pertsonaia
hauek literatura-izaki moduan agertzen dira (ez marko historikoari dagokion pertsonaia
bezala, ez historia, garai historikoa alegia jakitera emateko euskarri hutsak bezala) beste

569

pertsonaiekin elkar-erlazionatzen direnean, eszena itxurako pasarteetan. Hau da,
pertsonaiek, narratzaileak bere hitzen bidez kontatzen duenaren subjektuak izan
beharrean, hitza beren gain hartzen dutenean.

c) Denboraren tratamendua:
Denboraren tratamenduari dagokionez, zenbait ezaugarri iruditzen zaizkit
aipagarri, beti ere kontuan hartuta hemen agertzen zaiguna eta idazlearen lehenengo
nobelan agertzen zena nahiko antzekoa dela.
Iraupenari dagokionez, Enekoren bizitza da argumentuari denbora-mugak
jartzen dizkiona: 593. urtetik gutxi gora-behera (momentu horretan pertsonaiak
hamalauren bat urte ditu -EA, 19; 23. oharra-), 635. urtera arte, goian agertutako
koadroan azaltzen zenez.
Bi erabilera nagusi daude bizitza oso bat 178 orrialdeko nobela batean
kontatzeko: laburpenen erabilera eta elipsiak.
Izan ere, elipsi nabarmena dago nobelan eta halaxe agertzen zaigu azalduta
narratzailearen hitzen bidez, 603.etik 621.era bitarte horretan gertatutakorik ez baita
kontatzen nobelan:
«Azken kapituluko pasadizuak Jesukristo Gure Jaunaren 603-garren
urtean gertatu ziren. Geroztik, Eneko Agerroaren arrastoak, esate
baterako, itzaltzen zaizkigu. 621-garren urtean bisigodoen aurka guduan
ibili zela dakigu soilki.» (EA, 87).
Baina honelako elipsi handirik ez dagoenean, narratzailearen hitzen gain utzitako
kontaera oso laburtua agertzen zaigu. Pasarte hauetan historiari buruzko informazioa
ematen da batez ere, eta bertan pertsonaiaren bat agertzen bazaigu, gainetiko aipamena
baino ez da izaten.
Baina laburpen hauen ondoan eszena itxurako pasarteak azaltzen dira, non
pertsonaiak besteekin harremanetan agertzen zaizkigun, Etxaideren literaturan bestetan
ere ikusi diren antzerkiko eszenen antzeko elkarrizketen bidez. Narratzaileak pertsonaiei
txanda pasatzen dienean (kasu hauetan narratzailea ia osorik ezkutatzen da,
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elkarrizketaren inguruak eta nork hitz egiten duen baizik ez baititu adierazten), narrazioa
une zehatz horietan gelditu egiten dela ematen du. Usoa Alostorreko edo Joanak joan
nobeletan agertzen den erabileraren antzekoa da hemengoa ere.
Ordenari dagokionez, badirudi nobela honetan ez dagoela gertakarien ordena
(krono)logikoaren eta argumentuan aurkezten diren ordenaren arteko aldaketa
nabarmenik. Aurreko momenturen batean gertatutako zerbait gogorarazteko balio duten
aipamen batzuetan izan ezik, argumentuan gertakariek erakusten duten ordena, ordena
kronologikoa bera da.
Badago, ordea, analepsiaren eta prolepsiaren aztarnak mantentzen dituen kasuren
bat. Baina hauek agertzen direnean, ez dagozkie nobelaren argumentuan aipatzen diren
gertakariei, baizik eta gertakari hauek kokatzen diren markoari.
Analepsiaren kasua agertzen zaigu Enekoren amonak bere jatorriaren berri
ematen dionean protagonistari. Honetan, argumentuaren denbora-mugak gaindituta,
581.ean gertatutako gerra baten berri ematen da, non kontatzen baita nola urte horretan
Arabako euskaldunek bisigodoen aurkako gerra galdu ondoren erabaki behar izan zuten
menperatuak izatea ala erbesteratuak izatea (EA, 17 eta h.). Amonaren hitzen bidez
aditzera ematen diren gertaera hauek orrialde barreneko ohar batean agertzen dira
zehaztuak eta Enekoren jatorri iluna azaltzeko balio dute. Bestetan ikusi den bezala,
elkarrizketa bera ezin da analepsiaren kasutzat hartu, baina bertan pertsonaiak kontatzen
duena bai.
Honen antzekoa da Amandok Enekori Cariberto eta Dagobertori lotutako
historiako gorabeheren berri ematen dionekoa (EA, 104 eta h.). Honetan ez dira
argumentuaren denbora-mugak hausten eta azalpen osoa pertsonaien gain uzten du
narratzaileak.
Beraz, nobela honetan analepsiaren kasu apurrak pertsonaiaren batek beste bati
aurretik gertatutako zerbaiten berri ematearekin lotuta daude gehienbat.
Prolepsiaren kasuak ez du inolako zerikusirik argumentuan kontatzen diren
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gertakariekin. Amandoren deskribapena egiterakoan, Euskaldunen buruzagia eta Antso
II-garrena, Nafarroako erregea, konparatzen dira, bien artean laurehun urteko epea
dagoelarik (EA, 102). Nobelaren ikuspuntua zabaltzeko egindako erreferentzia kulturala
dirudi aipamen honek.
Bestaldetik,

ezin

dugu

ahaztu,

nobela

historiko

guztietan

berezko

anakronismoaren arazoa. Idazleak Erdi Aroko lehenengo mendeetan kokatutako zerbait
kontatu nahi du, baina narratzailearen ikuspuntua idazlearen antzekoa izanda,
narratzaileak idazlearen orainalditik ikusten du historia, orainaldi hau erreferentzia
puntua delarik. Gauzak honela, nobela historiko honetan honelako hitzak irakur
ditzakegu narratzailearen ahotsean:
«Gaurko euskaldunok badugu zer ikasirik eurengandik!» (EA, 68).
Eta "gaurko" horren erreferentea ez dagokio nobelaren argumentuko osagairen
bati, idazketaren garaiari baizik.
Denborari buruzko datuak emateko, nobelan erabiltzen den prozedurarik
nabarmenena urteen aipamena da. Gertakariak zein urtetan kokatu behar diren azaltzen
da era ikusgarri batez. Beste prozedura batzuk, zeharkakoak, Joanak joan nobelan
hainbesteko garrantzia zutenak adibidez, bigarren maila batean gelditzen dira. Gauzak
honela, protagonistaren adina (hamalau urte izatea; hogeita bat urte betetzeko izatea),
nobelaren lehenengo ataletan baizik ez dira agertzen eta gehienetan urtearen aipamen
zehatzarekin batera.
Honetan, dena dela, ohar bat egin behar da: Yon Etxaidek gertakariak kokatzen
direneko urteak aipatzen ditu, baina honek ez du esan nahi aipamen hori beti nobelaren
testu nagusian egiten denik, kasu batzuetan aipamen hauek orrialde barreneko oharretan
egiten baitira.
Beraz, ohar hauen bidez jakingo dugu Enekok 593. urtean izango duela bere
jatorriaren berri (EA, 19; 23. oharra); euskaldunak Arabatik 581.ean erbesteratu zirela
(EA, 21; 29. oharra), edota 600. urtean euskaldunak eta frankoak gerran aritu zirela
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elkarren aurka (EA, 59; 1. oharra). Kasu hauetan guztietan oharren bidez azaltzen
zaiguna hizkuntzaren aldetik egon daitezkeen zailtasunak baino gehiago da. Oharrak
derrigorrezkoak dira, marko historikoaren berri izateko ez ezik, argumentuko zenbait
gertakari kokatzeko ere. Oharrak, gehienetan, osagai paratestualak izaten dira, baina
hemen batzuetan testu nagusia bezain garrantzitsuak. Hauek guztiak, baina,
diskurtsoaren alorrari dagozkio, geroxeago ikusiko den bezala.

d) Espazioa:
Gehienetan bezala, nobela honetan ere espazioak, aipatzen diren lekuek,
gertakariak kokatzeko funtzioa besterik ez dute. Akitania, Paris, Burdigara,
Elusaberri...11 honelakoak agertzen dira nobelan baina gertakarien kokagune hutsak dira.
Espazioaren aipamenak, beraz, nekez lortzen du balio sinbolikoren bat bere
gainean hartzea, eta gehienetan zeharkako erreferentzien bidez gertatzen da hau. Baina,
bestaldetik, esan behar da espazioaren sinbolizazioaren prozesua aurkitzen den kasu
bakanetan, hau benetan esanguratsua gertatzen dela.
Agerroa baserria da honelako balio sinbolikorik izan dezakeen tokietako bat.
Nafarroa Beherean kokatuta dago eta kokaleku honek edonolako arriskuen aurreko
babesleku naturala osatzen du:
«Ahuñamendi malkortsu eta erraldoiaren barne-muinetan sartuta
datzanez, ez zaizkio hiri handietako gizabidearen txarkeriak iristen.»
(EA, 9).
Nobelaren argumentuan ematen zaion funtzioari esker, babeslekua izatearen
sinboloa indartzen da. Izan ere, nobelaren hasieran Eneko baserri horretan babestuta
ikusten dugu bere amonarekin. Bestaldetik, X. atalean Amandok Enekori Gisela babes
dezan eskatzen dionean, Agerroa hautatuko du protagonistak Amandoren alaba

11

Ikus daitekeenez, lekua aipatzerakoan izen zaharrak (edo itxura arkaikoko izenak)
erabiltzeko joera du Etxaidek. Ez beti, ordea, zeren, adibide bat emateko, "Borgoña" eta
"Burgundia", biak erabiltzen baititu.
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ezkutatzeko.12
Eta ezin dugu ahaztu baserria euskal iruditerian etxearen errepresentazio
pribilegiatuena dela.
Agerroa baserriak, bestaldetik, "jatorria" dei litekeenaren irudia hartzen du
momenturen batean. Agerroako jaun-andreek ez zuten baserria beste batengandik jaso
(ez zuten heredatu, alegia), beraiek eraiki baitzuten. Aurreko momenturen batekin lotzen
duena izena besterik ez da. Hitz joko bat eginda (baina hitz jokoa baino gehiago dateke)
basoa herri bihurtzen den momentu fundazionaletik hurbil dago Agerroa baserria,
gizakiak naturaleza menperatu, bere beharren arabera aldatu eta bizileku bihurtzen
dueneko unean alegia:
«Txanpon batzuk egin zituenean [Petrik], lurralde txiki bat erosi baratzea edo belardi-soro zenbait- eta Agerroa basetxea edo bazterretxea
bere eskuz altxa zuen [...]» (EA, 16).
Eta bi ezaugarri hauek lotuta, esan daiteke babeslekua jatorritik hurbil dagoen
espazio sinboliko horretan dagoela.
Eta orain arte susmotzat aurkeztu den ideia hau ez da nobelan behin bakarrik
agertzen: nobelan espazioa sinbolizatzen denean, jatorriaren funtzio babesle hura (forma
desberdinetan irudikatua) nabarmentzen dela iruditzen zait.
Halaxe agertzen da, nire ustez behintzat, Arabaren presentziarekin: Enekorentzat
arbasoen lurraldea da, eta historiako gorabeherek horretarako aukera ematen diotenean,
haren arbasoen lurraldera bueltatzen da, Aberasturiko bere jauregira. Jatorria kasu
honetan arbasoen lurraldearekin lotuta dago. Nobelaren azken atalean agertzen zaigu
jatorriaren funtzio babesle hori. Iparraldeko euskaldunek frankoen erasoa jasaten
dutenean, Eneko bere arbasoen lurraldera bueltatzen da, gerlarien bila. Eta gerlari hauei
esker irabaziko diete gudua frankoei.
Eta nobelaren azken atal honetan agertzen zaigu hirugarren aldiz jatorria eta
12

Joanak joan-en ere horrelako parekatzea egiten zela ikusi dugu, Otsoats-bordak
babeslekuaren funtzioa betetzen baitzuen Petirirentzat.
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babesa biltzen dituen toki sinbolikoaren aipamena. Azken atalean euskaldunak frankoen
erasoa lautadan ezin jasanik zeudelarik, Zuberoako mendietan bildu zirenean lortu zuten
garaipena (Enekoren laguntzarekin batera, ikusi berri den bezala):
«Amandok ikusiz ez zela posible ordeka-zelaietan francotarren13
oldarrari eustea, gudu-lerro guztietan erretirada agindu zuen eta atzeraka
gibelaldera zetozèn indar guztiak bil zitezela bere inguruan, etsaia euskoarmadaren muina zegoèn tokira erakarriz. Amandoren asmoa eta jokoa,
francotar armada Zuberoako mendartetara erakartzea zen eta, ahal
zuelarik, han txautu eta desegin.» (EA, 169).
Gero Erdi Aroko kronikaren gaztelerazko itzulpenean agertzen den bezala:
«Pero el duque Arimberto, con todos sus nobles y oficiales, y por
negligencia suya, fue arrasado en el valle de Subola [Zuberoan, alegia]
por los wascones.» (Pérez de Laborda 1996, 225).
Jatorria hiru forma desberdinetan adierazita agertzen da nobela honetan:
momentu fundazionaletik hurbil dagoen baserria, arbasoen lurraldea eta herrialdearen
muina kokatzen den lekua. Eta hiruretan antzeko ideia konnotatzen da: halako lekura
itzultzeak babesa, laguntza eta garaipena dakartza.
Izan ere, alde honetatik ere, nobela honetan jatorrietara itzultzea oinarrizko ideia
iruditzen zait nobelak errepresentatzen duena ulertzeko.

2. Ohar batzuk argumentuaren marko historikoaz.
Nobelaren argumentua kokatzen deneko marko historikoaz zerbait gehiago
gaineratu behar dela uste dut.
Lehenengo eta behin, aipatu behar da zer-nolako zailtasun handiak dituen hain
informazio urriarekin marko historikoa eta garai bat era sinesgarri batez irudikatu
nahiak. Etxaide Xahoren eta Estornés Lasaren liburuetan esandakoa kontuan hartuta
saiatu zen langintza horretan. Baina liburuaren "Azken hitz" izeneko atalean bi hauek
besterik ez zituela erabili adierazten badu ere (EA, 182), begi-bistakoa da besteren bat
13

Etxaidek "francotar" idazten baitu nobela honetan. Geroxeago aipatuko dut
bitxikeria hau, garrantzitsua izan baitaiteke.
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ere izan zuela eskuartean, momentu konkreturen bat edo datu zehatzen bat argitzeko:
gero berriro aipatuko ditudan Jean Etxegoren-en testuaz gain, Etxaidek, besteak beste,
A. Campión-en Nabarra en su vida histórica aipatzen du, kristauen eta jentilen
presentziaz hitz egiten duenean (EA, 11-12; 7. oharra); eta hauekin batera Espasa-Calpe
entziklopedia ere aipatzen du, adibidez, "Vasconia" hitzean agertzen den informazioa,
Etxaidek Arabako euskaldunen erbesteratzearen berri ematerakoan (EA, 21; 29. oharra).
Gauzak honela, historiak datu gehiegi (edota ez oso fidagarri) eskaintzen ez
dituenean, irudimenak bete behar du hutsune hura.
Alde batetik, historia-liburuetan aipamen txikiak egiten dira garai hartaz. Azken
urte hauetako libururen batean gertatzen dena azaltzea argigarria izan daiteke horren
ideia izateko. Honelaxe ematen da historia-liburu batean Etxaideren nobelan kontatzen
diren gerren informazioa:
«Visigodos desde el sur, y a partir del siglo VI francos desde el norte,
pretenderán el control del territorio vascón, como cualquiera otro que
estuviera a su alcance. Sus logros y fracasos son parejos. El franco
Arimberto experimentará en territorio de la actual Zuberoa una fuerte
derrota, preludio de la que siglos mas tarde sufrirá su connacional Roland
en Orreaga, en la batalla de Roncesvalles.» (Sorauren 1999, 85).
Alde batera utzita paragrafo honek islatzen duen jarrera (hau ez da zitaren
arrazoia), esan behar da begi-bistakoa dena: lerro bakar batzuetan gertakari guztiak
laburtuta agertzen zaizkigula. Izan ere, oraingo historiagile batek hori egiten badu,
garaiko kronikek askoz informazio gehiagorik eskaintzen ez dutelako da. Gai hau
zehazteko asmoz esku artean erabili dudan liburuak14 Erdi Aroko garai horretan Euskal
Herriari dagokionez dagoen datu eskasia nabarmentzen du, nire ustez. Zeharkako
aipamenak, interpretazioak ahalbideratzen dituztenak dira gehienak.
Eta errege godoen zerrenda luzeen aipamenak diruditen horiek alde batera uzten
14

Alberto Pérez de Laborda-ren Guía para la historia del País Vasco hasta el siglo
IX, VII. atalean, "Lo visigodo y lo merovingio" izenekoa (Pérez de Laborda 1996, 199228). Dirudienez, Fredegarioren kronika da gertakari hauetaz informazio gehien ematen
duena (Pérez de Labordaren liburuan: 1996, 221-225).
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badira, nobelagile baten aldetik garrantzitsuena dirudienarekin egiten dugu topo: zer
informazio balia dezake nobelagileak Euskal Herriko eguneroko bizitzaz ideia izateko?
Hau da, nola berpiztu daiteke nobelagilearen lanean garaia? Edo hitz klabearekin
azaltzeko: badago posibilitaterik anakronismorik ez egiteko, halako garai batez hitz
egiterakoan?
Daturik ez dagoenean (eta orain ez naiz ari historia politikoa dei litekeenaz,
eguneroko bizitzaz baizik), idazleak beste iturri batzuk erabili behar ditu, bere lana
irudimen hutsean oinarritu nahi izan ezean.
Etxaidek ere arazo honi aurre egin behar izan dio eta hartu duen bidea ez da
kontraesanik gabe aurkezten.
Historiako gorabeherak kontatzeko Xahoren hitzak hartu ditu oinarri, eta askotan
Xahorena euskarara itzulita transkribatzen du. Xahorenak, dena dela, badirudi ez
dagoela leienda historiko erromantikotik oso urrun. Hau da, nobelaren testuan
historikotzat ematen den informazio iturri handiena literaturatik hurbilegi dago,
historiatik baino hurbilago, behintzat.
Eguneroko bizitzaren berri eman nahi duenean (nobelaren lehenengo hiru
ataletan, batez ere) zailtasunak areagotzen dira: artzainek egiten dituzten lanen berri
emateko, Etxaidek Jean Etxegoren-ek Gure Herria aldizkarirako idatzitako testuak
erabiltzen ditu (EA, 28-30; EA, 43-45). Testuok 1935.ean argitaratu ziren eta idatzi
zireneko garaian gertatzen zenaren berri ematen dituzte: nola prestatzen ziren artzainak
mendiko bordetara joateko, nola egiten zen gazta... Etxaidek ez du ezkutatzen testu
hauek islatzen duten garaia eta ez du hitzez-hitz adierazten nobelako pertsonaiek bertan
kontatzen dena han kontatzen den bezalaxe egiten dutenik. Baina harremana eginda
dago. Artzainen giroa irudikatu nahi du eta hori egiterakoan hamahiru mendeko jauzi
bat egiten du idazleak, hogeigarren mendeko artzain zuberotarren lanak azalduz.
Anakronismoa nabarmena da, eta ez da ezkutatzen. Baina, edonola ere, ez da
anakronismotzat eskaintzen. Izan ere, historiak laguntzen ez duenean, etnografiak balio
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dezake zuloa estaltzeko, etnografia denboraren igarotzeak suposatzen duen efektutik
libre egongo balitz bezala, herria, bat eta bera izango balitz bezala, denboraren gainetik
ere: euskaldunen identitatea, hizkuntzan oinarritzen den identitatea, alegia, inolako
aldaketarik izan gabe, bere hasierako momentuan bezalaxe egongo balitz bezala XX.
mendean ere.
Argi dago, beraz, garaiaz informazio gutxi izatea arazo handia izan daitekeela.
Eta ziur aski horrexegatik saiatzen da Etxaide, eguneroko bizitzari buruzko informazioa
ematea eskatzen duten egoerak presentatzetik aldentzen. Honen ondorioz, gorabehera
historikoen kontaketak eta pertsonaien arteko elkarrizketek osatzen dute testua,
salbuespenen bat edo beste alde batera utzita.
Eta marko historikoari dagokionez, datuak zehatzak ez direnean, ideia orokorrak
agertzen dira.
Euskal Herriaren egoeraz, honelako ideia orokorrak agertzen dira nobelaren
hasieran:
- Lurralde atzeratuak ziren Euskal Herrikoak (EA, 11).
- Kristautasuna oso zabalduta egon arren, kristauak eta jentilak zeuden Euskal
Herrian (EA, 11); gero erlijioen kontrajarpen honek isla zuzena izango du nobelan
Gartxot Gartzeiz pertsonaiaren presentziari esker.
- Agerroa baserriko neska-mutilak gaztetxoak direnean, haien irudimenean
errege baten irudia sortzen da (baina nor da errege hori? zein da bere erresuma?), eta
frankoak etsaiak direlako ideia ere iradokitzen da (EA, 15).
Euskal Herriko egoera politikoaz ere zerbait aipatzen da, beti ere datu orokorrak
erabiliz:
- Euskaldunek gero galduko zen herri-kontzientzia zuten garai hartan (EA, 5960).
- Euskaldunek ez zuten erakunde sendorik, baina hori jakinarazteko erabiltzen
duen adierazpideak aurreko momentu batean izan zutela iradokitzen du:
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«Aspalditxoan euskoek erakunde politiku sendo bat falta zuten [...]» (EA,
62).
Honek guztiak Euskal Herria Urrezko Aro batetik hurbil zegoela irudikatzen du.
Agerroa baserria momentu fundazionaletik hurbil dagoela esan dut arestion. Baina
Euskal Herria bera ere momentu horretatik hurbil dagoela esan daiteke, eta momentu
fundazional hori (historiaren eraginaren aurreko Urrezko Aroa, alegia) oroimenean dago
oraindik; haren aztarna batzuk gordetzen dira, baina nolabaiteko endekatze prozesuan
sartuta dago Euskal Herria, historiak jatorrizko egoera perfektu hura endekatu besterik
ezin egingo balu bezala.
Datu historiko zehatzak daudenean (historikotzat ematen diren datuak)15
zehaztasun gehiagoz hitz egin dezake idazleak, datak-eta eskainiz:
- Frankoen eta bisigodoen erasoengatik, euskaldunen lurraldeak txikiagotzen ari
ziren (EA, 62). Bisigodoekiko eta, batez ere, frankoekiko guduak dira marko
historikoaren osagai garrantzitsuenak.
- Baskoniako Dukerriaren garrantzia azpimarratu nahi da nobelan: nobelaren
ikuspegiaren arabera, euskaldunek Baskoniako Dukerrian lortu baitzuten batasun
politikoa, Euskal Herri osoan zehar hedatu zena. Batasun politiko hau, ordea, ez da
arazorik gabe gertatzen, zeren lehenengoz duke atzerritar baten (Genialen)
agintaritzapean gauzatzen baita. Inposatutako buruzagi atzerritarraren aurrean,
euskaldunek Amando aukeratuko dute buruzagi, demokrazia primitibo eta berezko baten
aztarnak agerian utziz.
Osagai hauek guztiak osatzen dute nobelaren argumentua kokatzen den markoa,
eta bisigodoen eta frankoen aurkako gerrei dagokienez izan ezik (kasu honetan
markoaren azalpena nobelaren atal historikoaren kontaera bera baita), oso era orokor
batean azalduta dago.

15

Behin eta berriro errepikatzen dut ideia hau, baina ezin dugu honek errepresentatzen
duen erlatibismoa ahaztu.
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C. DISKURTSOAREN OSAKETA.

Nobela honen testuan nabarmentzen den lehenengo ezaugarria bere itxura
hibridoa da. Izan ere, nobela historikoa den aldetik, historiatik hartutako osagai batzuk
eta fikziozkoak diren beste batzuk nobelaren argumentuan elkartu dira.
Nobelako atal batzuen artean dauden aldeak ere nabarmenak dira, alde honetatik.
Lehenengo hiru kapituluen eta besteen arteko desberdintasunak eta noizean behin
agertzen den pasadizoren batek ere (Eneko Clichyn dagoenekoa, adibidez) areagotzen
dute hibridotasun itxura hori.
Baina printzipioz argumentuaren alorrekoa den osagai hauen elkarketak
diskurtsoaren forman bertan izan du eragina.
Honela laburtu ahal da egoera hau, hitz hauek islatzen dutena bezain erabatekoa
ez bada ere: historiaren alorreko gertakariak kontagai direnean, narratzailearen
presentziak gidatzen du bere ahotsaren bidez diskurtsoa; nobelaren alorreko gertakariak
nagusitzean, ordea, narratzailea ezkutatzeko joera dago eta haren ordez pertsonaiek
hartzen dute diskurtsoaren ardura elkarrizketen bidez. Hau da, marko historikoaren
deskribapena eta kontaera, batetik, eta nobelako pertsonaien arteko harremanak,
bestetik, ez dira testuan nahasten. Beraz, historikoa eta fikziozkoa elkartzean, atal
batzuetan historikoa gailentzen da, eta narratzaileak kontatzen du; beste batzuetan,
fikziozkoa da gailentzen dena, eta pertsonaien arteko elkarrizketak agertzen zaizkigu
gehienbat.
Berriro esango dut, bereizketa ez da hain erabatekoa (historia kontatzen denean
Eneko agertzen da; pertsonaien elkarrizketak marko historiko zehatz batean kokatzen
dira eta marko horri egiten diote erreferentzia), baina joera baten isla dela esan daiteke.
Honi hirugarren osagai bat gaineratu behar zaio: intertestualitatearen garrantzia
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diskurtsoaren osatzeko momentuan. Ziten eta beste testu batzuen presentziak ez ezik,
osagai paratestual batzuek ere (oharren kasuan era nabarmen batez) nobelaren berezko
osagaiak izateko itxura dute. Izan ere, nobela honetan ez dago bereizketa osoa egiterik
testu nagusiaren eta orrialde barreneko oharren artean, azken hauek testua ulertzeko
laguntza batzuk baino gehiago baitira.16
Eta sarreratxo hau amaitzeko, kontuan hartu behar dugu nobelak genero moduan
duen izaera proteikoa ere: ahots-aniztasuna, dialogismoa eta Bakhtin-en teorian agertzen
diren beste kontzeptuek azaltzen duten moduan, hibridotasunerako joera nobelaren
izaerarekin bat datorren berezko ezaugarritzat har daiteke.

16

Eta honen haritik, zilegi izan bekit neuri ere ohar luze batean digresio bat egitea, tesi
honekin zeharka erlazionatutako gai bat aipatzeko.
Azken hilabete hauetan Jon Kortazarren eskutik argitaratutako testu batean euskal
kontagintza eta postmodernitatearen arteko harremanez hitz egiten da. Besteak beste,
Ihab Hassan-en ideiak aipatzen dira:
«Así por ejemplo, en la obra de Ihab Hassan, The Postmodern Turn.
Essays in postmodern theory and culture, se ofrecen también once
características de la postmodernidad que merecen tenerse en cuenta. La
simple mención, la simple denominación hablaría de indeterminación,
fragmentarismo, descanonización, disolución de la identidad del yo,
irrepresentabilidad, ironía, hibridismo, carnavalización, actuación
('performance'), construccionismo, inmanencia.» (Kortazar 2003, 93).
Honelako ideien aurrean, eta zerrendan agertzen den ezaugarri bat (bakarra) kontuan
hartuta, pentsa liteke Yon Etxaideren kasuan, eta euskal literaturan ere, honelako
fenomeno bat gertatu dela: modernoa izatera heldu ez denez, tradizioaren eta
modernitatearen erdibidean aurkitzen denez, postmodernitateko ezaugarriz hornituta
agertzen dela, testu hibridoa dela adieraztean. Ez da euskal literaturan honelako
konparazioak egiten diren lehenengo aldia: Barrutiaren teatroa abangoardiako
literaturarekin konparatu izan da, adibidez. Baina ezin dugu hau ahaztu: bi sistemaren
artean konparaketa egitean, osagai baten antzekotasunak ez du inplikatzen sistemak
antzekoak direnik.
Kasu honetan, Etxaideren testua hibridoa dela diodanez, postmodernitatearekin
konparatzera eraman lezake iritzi honek, baina ez dugu ahaztu behar, Etxaideren testu
hau hibridoa bada ere, postmodernitatearen beste ezaugarriak (nabarmenenak baloreen
indiferentzia eta ironiarako edota parodiarako joera izango lirateke) falta direla
Etxaideren literaturan.
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1. Narratzailea eta testuaren hibridotasuna.
Beraz bi kontamolde nabarmentzen dira testuan, narratzailearen eskutik
datorkiguna eta pertsonaien arteko elkarrizketen bidez aurkezten zaiguna.
Narratzailearen ahotsa nagusitzen denean, Etxaideren literaturaren ezaugarri
ezagunak aurkitzen ditugu. Gainetik aipatuko ditut, zerrenda moduan:
- Narratzailea orojakilea da.
- Hirugarren pertsonan kontatzen du narrazioa.
- Bere buruaren aipamena egiterakoan "GU" pertsona gramatikalaren bidez
egiten du.
- Bere ikuspuntua idazlearen ikuspuntua bera da. Horregatik, narrazioa
gehienetan lehenaldian egiten bada ere, noizean behin idazketaren orainaldiari egin ahal
dio erreferentzia. Kasu hauetan, eta baita iritzi orokorrak ematen dituenean ere,
orainaldian hitz egin dezake narratzaile horrek.
- Haren ahotsarekin, pertsonaien gorabeheren eta historiako gorabeheren
kontaketa ez ezik, deskribapenak ere egiten dira (gehienak pertsonaienak: Amando,
Cariberto, Gisela), pertsonaien pentsamenduak isla daitezke, eta iritziak ematen dira.
- Ziten eta bestelako testuen laguntzarekin osatzen du narratzaileak bere
ahotsaren bidez kontatu nahi duena.
Azken puntu hau aztertuko dut sakonago.
Badago nobela honetan, Etxaideren nobela guztietan bezala, baina hemen era
nabarmenago batez eginda, beste testu batzuen aipamena. Izan ere, Etxaidek beste idazle
batzuengandik hartutako testuak aipatzen ditu, eta nobela barruan aipamenak direla
nabarmentzen da, nondik hartu dituen adierazten baitu. Alde honetan ere ez dago
narratzailearen eta idazlearen artean guztiz bereizterik.
Eneko Agerroa-n gehien aipatzen den testua Xahoren kontakizuna bera da (Xaho
1976, 85-88). Halako eran dago aipatuta testu hau, non nobelan zehar praktikan Xahoren
testu osoaren transkribapena egiten baita, momentu desberdinetan, euskarara itzulita
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(EA, 87-88; 89-90; 115-117; 160; 174-175; 177). Bestaldetik, kasu bakar batzuetan izan
ezik (EA, 87-88; 160), Xahoren testuaren hitzez-hitzeko transkribapen hau nobelaren
testu nagusiaren barruan agertzen zaigu, ez orrialde barreneko oharretan.
Marko historikoaren azalpena egiteko baliatzen da Xahorenaz. Baina honez
gainera, dagoeneko aipatu den Jean Etxegoren-ek idatzitako artikulu17 baten zenbait
pasarte ere transkribatzen dira (EA, 28-30; 43-45), jatorrian Zuberoako euskaran
zegoena euskara batura aldatuta.
Bestelako testuak ere sartzen dira nobelan, narratzailearen ahotsa osatzeko.
Adibidez, bertsoak. Hauetako batzuk euskal tradiziotik hartutako baladak dira. Besteak
beste, "Xorittua nurat hua" kantatik hartutako ahapaldi bat agertzen zaigu (EA, 49).
Orrialde barreneko ohar batean testuaren anakronismoa ekartzen du hizpidera:
«Seguru aski anakronikua izanen da, alegia, gure elaberria baino
geroagoko denboretan sortua, baina ni neu poeta ez naizenez gero,
halakoxeko kanta anakronikoez baliatzea zilegi bekit.» (EA, 49; 11.
oharra).
Honen antzeko beste erabilera batzuk ere agertzen dira: "Nahi zuia jin ene maite
eder horrek" hasten den ahapaldia, adibidez, Azkuerengandik hartua (EA, 55-56).
Bestetan ere agertzen dira bertso batzuk, kasu honetan nobelan kontatzen diren
gertakariei buruzko erreferentzia zuzena egiten dutenak. Izan ere, nobelaren
argumentuan bertsolariek euskaldunen garaipen militarra ospatzeko inprobisatu zituzten
halako bertsoak. Inolako oharrik ez dagoenez, bertso hauek Etxaiderenak direla
suposatu behar da (EA, 67-68).
Orrialde barreneko oharretan ere, eta orain arrazoi gehiagorekin, beste
batzuengandik hartutako testuen aipamena egiten da. Adibide bat besterik ez
ematearren, hauxe irakur dezakegu ohar batean:
«Historialariak dio: "Euskaldunak, mendietatik jaitsiz, ordeketara
amiltzen dira, desegiten dituzte mahastiak eta alorrak (soroak), etxeak
17

Etxaidek orrialde barrenean ematen duen informazioaren arabera, artikuluak
"Artzañak bortian" du izena eta 1935.ean agertu zen Gure Herria aldizkarian.
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erretzen dituzte eta zenbait katigu daramate aberearekin batera".» (EA,
64; 9. oharra).
Kasu honetan, erretorikoki, isildu egiten du testuaren jatorria.
Eta beste testu batzuen aipamenekin bukatzeko, VII. atalaren izenburua ere ekar
dezakegu hona: "Gerla eta bakea" deitzen baita atal hori (EA, 101).
Intertestualitatearen

kasu

nabarmenez

gainera,18

aipatu

behar

dira

intertestualitate barruan sartu ohi diren beste fenomeno batzuk ere, paratestualitatearen
izenarekin ezagutzen direnak. Esan den bezala, Etxaideren nobelen kasuan orrialde
barreneko oharrek testua argitu ez ezik (hizkuntzari buruzko azalpenak emanez,
adibidez), argumentua osatu ere egiten dute. Izan ere, dagoeneko aipatu diren zenbait
kasutan oharrek funtsezko informazioa ematen dute marko historikoa ulertzeko eta
pertsonaien ibilbidea jarraitu ahal izateko.
Alde honetatik askoz hobeto ulertzen da adibide honetan agertzen den
aipamenaren nondik-norakoa:
«Kontakizun honen garaian Enekok hamalau urte ditu eta 579-garren
urtean jaioa zenez gero, 593-garren urtean gaude. Errekaderoren
erregetza 586-601 izan zen. Leovigildorena, aldiz, 569-586.» (EA, 19;
23. oharra).
Errekaderoren eta Leovigildoren erregetzen aipamenak guztiz normala dirudi
honelako ohar baterako. Marko historikoari buruzko erreferentzia bat baino ez da eta ez
dauka erlazio zuzenik argumentuarekin.
Harrigarriagoa da Enekori buruzko datu hori. Eneko nobela-izakia izanik, nobela
barruan baizik ez dauka existentziarik. Oharrek, ordea, nobelatik kanpoko existentzia
baten irudia ematen diote, "mundu errealean" aurki daitekeen izakia izango balitz
bezala, eta ez bakarrik nobelaren fikziozko mundukoa.
Lehen esan dut nobela historikoan ematen den fikzioaren eta historikoaren
18

Ikus bedi zer dioen Martínez Fernández-ek, Genette-rena azalduz:
«[...] la intertextualidad definida como una relación de copresencia entre
dos o más textos; su forma más explícita y literal es la cita [...]»
(Martínez Fernández 2001, 62).
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nahasketak testuaren forman ere eragina daukala. Eta eragina izateko beste eretako bat
hauxe da: testu nagusian agertu behar zen informazioa (fikziozkoa baita) ohar batera
pasatzea. Izan ere, narratzailearen esku gelditzen den testuan, fikziozko pertsonaia
honek atal historikoak lotzeko hariaren funtzioa betetzen du eta "mundu errealean"
gertatzen denaren tratamendu berbera izaten du orduan; hain zuzen ere, elkarrizketaren
atalean historikotzat ematen diren pertsonaiekin gertatzen denaren kontrako kasuaren
aurrean gaude.
Testuak hibrido-itxura dauka, eta ez bakarrik narratzailearen ahotsean
kontatutakoaren

eta

pertsonaien

bidez

kontatutakoaren

artean

desberdintasun

nabarmenak daudelako. Narratzaileak kontakizunaren ardura hartzen duenean, bere
ahotsaren barruan ere ematen da hibridotasun hori, askotan narratzailea idazlearekin
nahastera eraman dezakeena.

2. Elkarrizketen garrantziaz.
Esan dut bi zati nabarmenetan banatzen dela testua: narratzailea nagusi den atala
eta pertsonaien presentzia nagusitzen den atala. Lehenengoan markoaren edota gertakari
historikoen kontaketa egiten du narratzaileak, eta Enekok gertakari desberdinak lotzeko
hariaren funtzioa betetzen du.
Bestean, pertsonaien presentzia nagusi denean, elkarrizketak hartzen du
nobelaren pisu gehiena. Honen bidez, pertsonaiak harremanetan jartzen dira, beraien
arteko harremanak erakutsi egiten zaizkigu eta ez dago inolako arazorik historikotzat
ematen diren pertsonaiak Eneko bezalako fikziozko izakiaren maila berberean aritzeko.
Elkarrizketa nagusi denean, testuaren nobela-izaera nabarmentzen dela esan
daiteke, eta historikotzat ematen diren pertsonaia horiek ere fikziozko izakiak balira
bezala jokatzen dute.
Honelako elkarrizketek testuaren zati handi bat hartzen dute; ez dakit, bada,
baina itxuraz testuaren erdia-edo elkarrizketa nagusi den ataletan agertzen da, Joanak
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joan nobelan gertatzen zen bezalaxe.
Elkarrizketek

ezaugarri

berezi

batzuk

dituzte.

Aurreko

nobelak

komentatzerakoan agertu zaizkigu horietako batzuk.
Eneko Agerroa-n hauek iruditzen zaizkit nabarmenak:
a) Orain arte esandakoaren laburpena eta aldi berean ondorioa den ideia batekin
hasiko naiz: nobelako pertsonaiek elkarrekiko harremanak dituztenean elkarrizketen
bidez aurkezten dira harreman horiek. Bestela, pertsonaiek inguru historikoarekin
izango lukete harremana, edota ez lirateke nobela-pertsonaiak izatera helduko. Badirudi
Yon Etxaideren nobela honetan elkarrizketek suposatzen duten hitza nobelapertsonaiaren estatusaren emailea dela, eta horri esker erlaziona daitezkeela pertsonaia
batzuk besteekin.
b) Elkarrizketa, momenturen batean aurki daitekeen salbuespenen bat alde batera
utzita, beti gauzatzen da BI pertsonaiaren artean. Honek ez du esan nahi elkarrizketa
gauzatzen den eszenan ez dagoela beste pertsonaiarik, baina bertan funtsezko partea
duten pertsonaiak bi baizik ez dira izaten. Beste pertsonaiaren bat baldin badago
presente, gehienetan isilik mantenduko da. Ezaugarri honetako elkarrizketa hauek
aurkitu ahal ditugu Eneko Agerroa-n eta, zerrenda pixka bat luzea izan badaiteke ere,
testuaren barruan elkarrizketek duten garrantziaren ideia eman dezakete: amona / Eneko
(EA, 16-24); Ixtebe / Eneko (EA, 45-49); Eneko / Otxanda (EA, 52-56); Eneko /
Otxanda (EA, 73-75); Eneko / Otsando (EA, 80-84); Eneko / Amando (EA, 104-106);
Amando / Cariberto (EA, 109-114); Cariberto / Gisela (EA, 121-123); Eneko / Amando
(124-126); Cariberto / Dagoberto (EA, 128-135); Eneko / Amando (EA, 141-146);
Amando / Baronte (EA, 146-152); Amando / Gartxot (EA, 162-165); Amando / Eneko
(EA, 166-167).
Elkarrizketa hauetako batean (zehazki, Amando / Baronte -EA, 146-152-) beste
pertsonaia bat agertzen da lekukotasun bat emateko, baina elkarrizketaren hari nagusia
bi pertsonaia horiek hartzen dute.
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Bestaldetik, talde handiagoetan egindako elkarrizketa bi baizik ez daude liburu
osoan: Ixtebe / Eneko / zaldunak (EA, 33-42); Eneko / Amandoren mandatariak (EA,
91-97); azken kasu honetan mandatarien taldeak pertsonaia bat bakarra balitz bezala
jokatzen du.
Eta kasuren batean, elkarrizketa barik, pertsonaia bakar baten hitzaldia dirudi
testuan ematen denak: Gartxot (EA, 154-159).
c) Elkarrizketak estilo zuzenean emanda daude eta pertsonaiek bere gain hartzen
dutenean narrazioaren ardura, narratzailearen funtzioa murriztuta gelditzen da.
Narratzaileak, elkarrizketa hasterakoan testuingurua azal dezake (non dauden adibidez),
baina elkarrizketan zehar ia ez du inolako parterik hartzen: txanda pasatzen die
pertsonaiei eta noizean behin nork hitz egiten duen zehazten du, besterik ez. Gauzak
honela, pertsonaiek elkarri esaten dizkioten hitzek hartzen dute garrantzi osoa
holakoetan, bestetan esan den bezala, antzerkiko eszenak izango balira bezala.
Joera honetan bi salbuespen aipagarri baizik ez daudela iruditzen zait: Ixtebe eta
Eneko zaldunekin topatzen direnekoa (EA, 33-42) eta Gartxoten hitzaldia (EA, 154159). Lehenengoan narrazioa eta elkarrizketa nahasten da (nobelaren bigarren atalean
gauzatzen da, Enekoren ibilbide “publikoa” hasi gabe dagoenean) eta pertsonaia multzo
handi xamarrak hartzen du parte. Bigarrenean, zatika emandako hitzaldi baten aurrean
gaude, Gartxoten hitzaldiaren zatien artean Baronteko dukearen hilketa kontatzen baita.
d) Elkarrizketa hauetako batzuek narratzailearen ordezkoen papera betetzen
dute. Izan ere, oso normala da honelakoetan pertsonaia batek besteari gertatutako zerbait
laburtzea. Adibidez, amonari esker, eta pertsonaiarekin batera, jakingo ditugu Enekoren
jatorriaren istorioa eta Arabatik erbesteratuen gorabeherak (EA, 16-24); mandatariek
lehenengoz (EA, 91-97) eta Amandok geroxeago (EA, 104-106) frankoekiko tirabiren
berri emango diote Enekori.
Elkarrizketetan pertsonaien arteko harremanak agertzen dira, baina elkarrizketa
gertatzeak, normalean, ez du argumentuaren aldetik garrantzirik. Elkarrizketetan
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pertsonaiek elkarri kontatzen diotena da argumentuaren aldetik kontuan hartu
beharrekoa.
e) Elkarrizketak jarrera ideologiko desberdinak plazaratzeko erabil daitezke,
Gartxot eta Amando aurrez aurre daudenean bezala (EA, 162-165). Elkarrizketa honetan
kristautasuna eta paganismoa kontrajartzen dira, pertsonaien jarrera desberdinei esker.
f) Elkarrizketa batean gertatzen da nobela honetan aurki daitekeen aipamen
metalinguistiko garrantzitsuenetako bat.19 Eneko eta Otxanda elkartzen direnean Eneko
gerran aritu ondoren (EA, 73-75), berebiziko garrantzia ematen diote zuka hitz egiteari,
ordura arte haien artean hika erabili baitute. Tratamenduak markatzen du kasu honetan
pertsonaien arteko harremanen aldaketa, anaia-arrebak bezalakoak izatetik senaremaztegaiak izatera pasatu baitira:
«Itxura, amodioak maiteago du zuka hika baino.» (EA, 75).
Edonola ere, elkarrizketetan ez dago erregistro aldaketarik: pertsonaia guztiek
eta narratzaileak, denek, berdin hitz egiten dute, Yon Etxaidek idazteko erabiltzen duen
estiloan.

Narratzailea nagusi zenean, hibridotasuna nabarmentzen zen nobela honetan.
Hain markatuta ez badago ere, pertsonaiek bere gain hartzen dutenean diskurtsoaren
ardura, ezaugarri berbera agertzen zaigu batzuetan, elkarrizketak beste gauza batzuk
jakinarazteko erabiltzen baitira, narrazioaren ordezko bihurturik.
Izan ere, nobela honetan agertzen dena urrun dago Gorrotoa lege-n aurkezten
zen nobela-diskurtso koherente eta orekatutik. Diskurtsoa osatzen duten piezak
elkartzeko prozedurak oso nabarmenak dira, idazlea diskurtso bateratua egiteko gai izan
ez balitz bezala.

19

Nobelan zehar, Etxaidek beti erakusten du hizkuntzaren gaineko kezka hori, hitzen
azalpenarekin edota leku-izenen forma zaharren erabilerarekin. Orrialde barreneko
oharrak horretarako ere erabiltzen dira.
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D. NOBELAREN ESANAHIAZ.

Aurreko bi nobelekin konparatzen badugu Eneko Agerroa (neurri txikiago
batean Usoa Alostorreko-rekin parekatuz gero), nabarmena izango da zeinen garapen
txikia duten Etxaideren literaturan agertu ohi diren gaiek. Gai hauetako batzuen aztarnak
agertzen dira bakarrik, zirriborratuta. Egoera honek, ziur aski, Etxaideren nobelagintza
garatu aurreko momentu bat irudikatzen du, Usoa Alostorreko nobelaren lehenengo
argitarapena baino lehenagoko momentu bat alegia. Hau da, nobela argitaratu zuen
azkena bada ere, idazten hasi zen lehenengoa da eta badirudi bigarren ezaugarri hau
nabarmentzen dela alor honetan ere: nobela honen bidez, Etxaide bere nobelagintzaren
hasieren berri izan dezakegula ematen du-eta.
Edonola ere, gai horietako batzuen aztarnak agertzen dira:
- Ezkontzaren gaia aipatzen da nobelan. Enekori dagokionez, ezkonsaria dela-eta
agertzen zaigu gaia (EA, 47). Caribertori eta Giselari dagokienez, ezkontza euskaldunen
eta frankoen arteko ituna lotzeko bide bat da (EA, 111 eta h.). Baina kasu honetan, ez da
planteatzen Gorrotoa lege-n Gomiz Onzalutxen jokaerarekin agertzen zitzaiguna,
ezkontza besterik gabe politikaren arabera erabiltzea, alegia. Caribertoren eta Giselaren
ezkontza aipatzen bada, ituna sendotzeko bidea da, baina, inportantea dena, ezkongaien
oniritzia kontuan hartuta.
- Joanak joan nobelan agertzen zen oinordekotza bezalako gai batek ere bere
toki txikia dauka hemen, Enekoren eta Matxinen arteko kontrajarpena azaltzen denean.
Gaia, dena dela, hor gelditzen da, Enekok berehala uko egiten baitio oinordea izateko
aukerari (EA, 53 eta h.).
- Grinen gaia dela-eta, nobelan behin bakarrik agertzen zaigu horren aipamena.
Enekok eta Gartxotek Caribertoren hilketa argitu nahi dutenean, segada bat jartzen diote
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Dagobertoren sukaldariari:
«Gartxotek emakumetarako plan bikain bat eskainiz sukalginburuari
-amorratua baitzen grina honetan- [...]» (EA, 139).
Horretan gelditzen da gaia, sukaldaria "emakumetarako grina" horretara emana
zegoela. Eta grina hori baliatuta, lortuko dute Enekok eta Gartxotek bera harrapatzea eta
Caribertoren hilketa argitzea. Edonola ere, emakumetarako grinen gai hura erabili zen
bezala, beste edozein ager litekeela begi-bistakoa da. Hau da, ezin daiteke kausalitaterik
planteatu grinen presentziaren eta gero gertatutakoaren artean. Etxaideren literaturan
hain funtsezkoa den gaiak aztarna xume hori besterik ez du erakusten nobela honetan.

1. Pertsonaien ibilbideak eta egilearen asmoa.
Nobelaren esanahiaz aritzen den atal honetan, bestaldetik, aipatu beharrekoak
dira bi pertsonaia, eta nobelan zehar burutzen duten ibilbidea, egilearen ageriko asmoak
horien bidez azaltzen baitira. Bi pertsonaiak Gartxot Gartzeiz eta Eneko Agerroa dira,
eta ideia honen lehen aurrekaria eskaini dut, dagoeneko, pertsonaiez aritzen ziren
orrialdeetan.
Gartxoten presentzia garrantzitsua da konflikto erlijiosoaren oinarrian dauden
ideien kontrajarpenak argitzeko. Gartxot pertsonaia agertu baino lehen ere, erlijioarekin
zerikusia duen konfliktoaren lehenengo aipamenak egiten dira. Nobelaren hasierako
pasarteetan esaten denez, gertakarien garaian euskaldunak ez zeuden guztiz kristaututa:
«Aitortu behar da garai hartan atzera-samartua zegoela Euskalerria [...],
bertako [= Auñamendi inguruko] mendi tinkoek, ibar estu eta mehargune
malkortsuek ateak isten baitzizkioten Kristoren argi dirdaitsuari,
Ebanjelioaren dei gozo eta esperantzagarriari, hots, gizabide zintzo eta
zuzenaren iturburu eta helburu bakarra.» (EA, 11).
Esanguratsua da oso, nobela honetan progresoaren ideia ekar dezakeen gertakari
bakarra kristautasunarekin lotuta dagoela. Kristautasuna zibilizazioaren progresoarekin
erlazionatuta dago, baina zibilizazioa justiziarekin lotuta dagoen neurrian. Zeharka
bederen, kristautasuna eta justizia ("gizabide zintzo eta zuzena", Etxaideren aipuan)
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batera agertzen zaizkigu lehen momentu honetan ere.
Kristauen eta kristautu gabekoen kontrajarpena Gartxoten presentziarekin
nabarmentzen da. Baina kontuan hartu behar dugu kontrajarpena ez dela gizartean
islatzen den konflikto moduan aurkezten, hau da, nobelan kristauak eta paganoak ez dira
elkarren kontra aritzen. Konfliktoa gertakarietan eragina badu ere (Gartxot jentilak hilko
du Baronteko dukea, bere bizi-legeari jarraituz), ez da euskaldunen talde desberdinen
artean gauzatzen.
Gartxotek, Baronteko dukea hilaraztean, jokaera makurra erakutsi du, goian
aipatutako gizabide zintzo eta zuzenaren kontrakoa, alegia. Eta halaxe adierazten du
narratzaileak gertakari hori kalifikatzen duenean: "astakeria", "okerkeria", "krudelkeria",
"fanatismoa" eta "mendekua" dira narratzailearen ahotsean agertzen diren kalifikazioak
(EA, 161).
Etxaideren sistema ideologikoaren ondorio zuzenez, kristautasuna onartzen ez
duen pertsonaia bati mendekua egitea dagokio. Gartxotek Baronteko dukearekin
zihoazenei hau esaten die:
«[...] Baronte dukeari gure justizia egin arte loturik eukiko zaituztegu.»
(EA, 154).
Baina argi dago zer adierazi nahi du "gure justizia" horrekin: "apendu" (EA,
156). Ez dio inporta Gartxoti zein izan daitekeen bere biktimaren erantzukizuna:
«Ez digu batere axolarik erruduna baldin bada edo ez baldin bada.» (EA,
155).
Caribertoren odolaren truk, Baronteko dukearen odola, besterik ez du nahi.
Hauxe baita euskaldun jentilen justizia (EA, 158).
Mendekuaren printzipio honekin batera, beste bat agertzen da Gartxoten
jokaeran: Gorrotoa. "Gorrotoak bizi nau" diotsa Amandori (EA, 164), eta honek
kristautasunaren sendabidea proposatu (EA, 165).
Gartxoten jokaeraren kontrakoak azalduz gero, kontrajarpenen zerrenda hau
agertzen da, tesi honetan bestetan agertu zaigunaren antzekoa:
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Kristauak

-

Jentilak

Justizia

-

Mendekua

Maitasuna

-

Gorrotoa

Baina moralki honelaxe definituta agertzen bada Gartxoten jokaera, badago bere
izaeran beste ezaugarri bat, planteamenduan sakontzeko balio dezakeena: Gartxoten
definizioaren beste ezaugarria euskaltasuna da.
Pertsonaiak behin eta berriro aldarrikatzen du bere euskaltasuna, bere hitzetan
islatzen den bezala:
«Orain eta beti gauden euskaldun!» (EA, 157).
«Eusko-legearen kontra jokatu baldin badut, gertu naiz euskaldunepaimahai baten aintzinean aurkezteko.» (EA, 159).
Bere mendekuaz hitz egiten duenean, "euskaldun jentilok" egindako justizia
moduan aurkezten du (EA, 158), eta bere zina ere "Euskaldunaren eta Jentilaren zina"
da (EA, 165), lehenago aipatu den bezala.
Amandoren ustez, ordea, Gartxotek egin duena euskaldunen izen onaren
kontrakoa da:
«Euskaldunen gizontasun eta prestutasun ospea hankaz gora bota dituk.»
(EA, 162).
Gartxoten pertsonaiaren baitan lotuta badaude ere, bi maila desberdinetan
gauzatzen dira kristautasuna eta euskaltasuna, eta nobelan ez da "euskaldun-fededun"
identifikazioa egiten.
Edonola ere, kristautasunaren ikuspuntutik begiratuta gaiztakeria egin arren,
pertsonaiaren euskaltasunak noblezia berezi batez hornitzen du, onartzen baitu bere
erantzukizuna ondorio guztiekin.
Kristautasuna hedatzeagatik desagertzear dagoen mundu baten errepresentazioa
da pertsonaia hau. Jentila da, baina euskalduna, eta prest dago hil arte borrokatzeko
Euskal Herriaren alde. Bera hiltzean paganismoa hil dela ikusiko dugu, baina edonola
ere, euskaltasunak bizirik dirauelarik.
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Enekoren ibilbidearekin idazleak nobela honen bidez plazaratu nahi zuen
helburu nagusia azaltzen da. Honela laburbiltzen du egileak zein izan den bere asmoa
nobela egiterakoan:
«Hemen aditzera eman gura izan dut, Euskalerria salbatuko baldin bada
-eta Euskalerria salbatzeko euskara salbatu behar dugu-, euskaldun
guztiok bat egin behar dugula [...], eta ez batu bakarrik, baizik eta gure
interes partikularrak, ogasunak eta erosotasunak sakrifikatzen ikasi gure
Herriaren salbakuntzarako.» (EA, 183).
Euskal Herriaren izaera hizkuntzarekin lotzea, batasuna eta sakrifizioa: hiru
ideia hauek nabarmentzen ditu idazleak.
Enekoren ibilbidearekin, batez ere hirugarren alderdi hau azaldu nahi izan du.
Enekok lau aldiz jaso zuen Amandoren laguntza deia eta lauetan jakin zuen
sakrifikatzen.
Lehenengoz, Amandoren mandatariak bere aurrean agertzen direnean, halaxe
adierazten diote:
«Aitortzen dugu sakrifizio handia dela eskatzen dizuguna. Baina, ez al
duzu eginen Euskalerriagatik eta Amando zure buruzagi zaharragatik?»
(EA, 94).
Amandok frankoekiko gerra hastear dagoenean ere, gauza berbera azpimarratzen
du:
«Eneko, behar zaitut, edo hobeki esan, Euskalerriak behar zaitu.» (EA,
105).
Caribertok Clichy-ra egiten duen bisitan zain dezan eskatzen dionean ere,
Amandoren eskaeraren aurrean baiezkoa ematen du Enekok (EA, 124-126).
Eta Gisela zain dezan eskatzen dionean, Enekok bere destinoa onartzen du. Ia ez
da beharrezkoa izan Amandok beste eginkizun bat daukala esatea. Lehen aipatu diren
hitzetan azaltzen du Enekok nola onartzen duen bere patua:
«Gauzak jartzen ari diren eran, gure erosotasunak eta amets gozoak alde
batera utzi beharrak daude. Aurrena eginbidea da eta gero gerokoak.»
(EA, 143).
Izan ere, Enekok nahiago luke, Arabara lasai bizitzera joan ahalko balitz. Baina
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eginbeharra (Euskal Herria salbatzea) lehenago dago.
Eta, inolako dudarik egon ez dadin, honela azaltzen du narratzaileak Enekoren
azken sakrifizioa, kasu honetan semearen sakrifizioarekin batera:
«Horrelaxe eskaini zioten beren bizitza aberriari Agerroatar aita-semeak
Euskalerria bizi zedin. Aberasturin ogasunez eta ohorez beterik trankil
bizi besterik ez zuen Agerroa Zaharrak eta hala ere nahiago izan zuen
bere bizitza aberriagatik sakrifikatu!» (EA, 177).
Ez dago interpretaziorako tokirik. Sakrifizioaren aldarrikapena da Etxaidek
Eneko pertsonaiaren ibilbidea erakutsiz egin nahi izan duena.

2. Askatasunaz eta identitateaz.
Pertsonaien ibilbideekin zehazki lotutako bi gai hauez gainera, beste nobeletan
gutxitan agertzen diren beste gai batzuk ere agertzen dira honetan. Bi aipatuko ditut,
nobela honen esanahia eta Etxaideren literatur produkzioan betetzen duen tokia
ulertzeko, interesgarrienak iruditzen baitzaizkit: euskaldunak eta askatasuna; eta nazioidentitatea denboran zehar.
Euskaldunei buruz funtsezko ideia batean sakontzen da nobela honetan:
euskaldunek, oroz lehen, beren askatasuna maite dutela.
Askotan azaltzen zaigu ideia hau nobelan zehar:
Bisigodoek Arabako euskaldunak garaitzen dituztenean, euskaldunek erbesteratu
nahiago dute, bisigodoen menpean bizi izan baino (EA, 21).
Laugarren atalak "Askatasun haritza" izenburua du (EA, 59), eta euskaldunek
nola lortu zuten askatasuna (zehatzagoak izateko, 600. urte inguruko garaipen militar
batzuk baino ez dira: Burdigara -Bordele- euskaldunen eskuetara pasatzea) azaltzen da.
Askatasunarekin batera euskaldunen batasuna aipatzen da:
«Lotuak eta askatuak, elkartua eta libro, bata bestearen mendeko jarri
gabe, inork inori uztarririk ipini gabe, anaitasunean eta libertatean...»
(EA, 66).
Askatasuna, batasuna, berdintasuna eta anaitasuna bezalako kontzeptuak
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agertzen dira lotuta honelako gertakari baten bidez... Eta hitz hauek Frantziako
Iraultzaren lema berbera gogora ekartzen dute ezinbestez.
Bestaldetik, gertakari berberak kontatzean, euskaldunen buruzagiek egiten duten
zina aipatzen da:
«[...] euskaldunen buruzagiak, Jaungoikoaren aintzinean eta Askatasun
Haritzaren kerizpean, zin egin zuen Euskalerriko askatasun, eskubide eta
ohiturak zintzo gordetzea eta beren alde bizia ematea hala behar balitz.»
(EA, 66).
36ko gerra zibila oso hurbil zuen Etxaidek nobela hau idazten hasi zenean, eta
honelako aipamen batek berehala ekartzen du burura Agirre Lehendakariaren zina.
Geroxeago emango dudan beste datu batzuek berriro eramango naute gerra zibila
aipatzera.
Frankoek Genial dukea euskaldunentzako buru izendatu dutela kontatzen duen
pasartean berriro ere agertzen zaigu askatasunaren gaia, frankoek euskaldunen
askatasuna zapaldu nahi omen baitzuten, kasu honetan eskubideen formapean aipatua:
«[...] duke arrotzak bere indarraz baliaturik zapaldu nahi izaten zituen
euskaldunen eskubideak [...]» (EA, 79).
Baina, lehen esan den bezala, euskaldunek beren askatasuna maite zuten:
«Euskotar buruzagiek beren askatasuna gauza sakratutzat zuten [...]»
(EA, 79).
Edonola ere, kontraesana bailitzan, Genial duke arrotzaren azpian, Baskoniako
Dukerrian euskaldun guztiek lortu zuten batasun politikoa.
Eta askatasunaren defentsan, euskaldunak azken ondorioetaraino heltzeko prest
aurkezten dira, Gartxoten hitz hauek aldarrikatzen duten moduan:
«[...] hil artean defendatuko dugula euskaldunok gure buru-jabetasuna.»
(EA, 152).
Beraz, Etxaidek aipatzen duen askatasun honek bi ezaugarri nabarmen dauzka:
gizabanakoen askatasuna20 izan beharrean, talde-askatasuna da, euskal komunitatearen
20

Joanak joan-en baizik ez da horrelakorik azaltzen, Xaxi izeneko pertsonaiaren
inguruan.
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askatasuna, alegia; eta besteen menpekoa ez izatean datza askatasun hau. Bi hauei,
buruzagiak hautatzeko eskubidea ere gainera lekieke (EA, 148).
Garrantzizkoa iruditzen zaidan bigarren gaia identitateaz aritzen da.
Nobela honetan era desberdinetan agertzen zaigu euskaldunen identitatea,
denboran zehar hedatzen den hari balitz bezala aurkeztuta. Ikusi dugu, dagoeneko,
artzainen ohiturak aipatzeko, VI-VII. eta XX. mendeetako euskaldunen artean zubi bat
eraikitzen dela, batzuen ohiturak besteenak izango balira bezala azaltzerakoan.
Izan ere, euskal identitatea bat eta bakarra da, nobela honen arabera, eta
denboran zehar mantentzen da, zirkunstantzia historikoak aldatu arren. Eta hau
ikusgarriagoa da argumentuko gertakariak VII. mendean kokatzen direla kontuan hartuz
gero.
Eta, lehen esan bezala, aldatzen ez den mundu honetan progresoarekin erlaziona
litekeen gauza bakarra kristautasuna da, kristautu gabeko gizarte batetik gizarte kristaura
pasatzea kontuan hartzen den aldaketa bakarra baita.
Beraz, era desberdinetan planteatzen da identitate alda-ezin hori. Ohituretan
(artzainen lanen kasuan bezala, edota bertsolarien presentziaren bidez -EA, 67 eta h.-)
ager daiteke identitate-iraupen hau. Eta baita batzuetan narratzailearen ahotsean agertzen
diren zenbait komentarioren bidez ere. Azken guda hurbil dagoenean, narratzaileak
honelako aipamenak egiten ditu:
«Gaindegi eta pasagune guztiak gutarrek zituzten [...]» (EA, 173; letra
etzana neurea da).
Narratzaileak VII. mendeko euskaldunak "gutarrak" deitzen baditu, ez dago
dudarik ez dagoela "haiek" eta "gu" bereizterik. Oraingo euskaldunak haiekin
identifikatzen dira komunitate berbereko partaideak izango bailiran.
Ikuspuntu honetatik begiratuta, nobela historikoan agertzen diren anakronismo
batzuek balio berria hartzen dute, artzainen lanen kasuan aipatu dudan ildotik. Izan ere,
anakronismoa komunitate-identitatea azpimarratzen duen beste osagai bat da.
Anakronismoak identitatea ez dela aldatzen erakusten baitu. Elioten bertsoek honelaxe
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zioten, Lau Quartetto-ren hasieran, Arestiren itzulpenean:
«Dembora presentea eta dembora pasatua
acaso daude presente biac dembora futuroan [...]» (Eliot 1983, 65).
Etxaideren nobela honetan ere denbora presentea eta denbora pasatua biak
elkarturik agertzen dira, herri-identitate aldaezinean. Eta ikusi dugun bezala, Euskal
Herria eta euskara identifikatuta agertzen dira Yon Etxaideren planteamenduan.
Hizkuntzak ematen dio herriari denboran zehar aldatu gabe mantentzen den identitate
hura.
Izan ere, hiru plano desberdinek bat egiten dute. Lehenengo biak ohikoak dira
nobelagintza historikoan eta Yon Etxaideren kasuan ere agertu zaizkigu: alde batetik,
lehenaldiko mundua kontatzean bere orainaldia dauka erreferentzia puntua, lehenaldia
ulergarria egin behar baitie oraingo irakurleei; baina lehenaldiko mundu horretaz hitz
egitean, orainaldiaz ere hitz egiten du, orainaldiko konfliktoak, lehenaldi urrun batean
aurkeztuz. Baina nobela honetan hirugarren osagai bat agertzen da: lehenaldia orainaldia
ere bada, ez dago biak bereizterik zeren euskaldunak denboran zehar beti bat
mantentzen den talde moduan agertzen baitira, euskaltasunaren (hizkuntzaren) inguruan.
Azken plano hau Eneko Agerroa-n baizik ez da garatzen. Etxaideren nobela
nagusietan (batez ere Gorrotoa lege-n) denbora mundua (euskal mundua ere bai)
aldatzen duen faktorea dela jakinda, ez da honelako gai bat era nabarmen batean
planteatzen.
Ildo honetatik begiratuta, ulergarria egiten zait momentu batean Etxaideren
testuan agertzen den hizkuntz bitxikeria. Dagoeneko aipatu dut bitxikeria honen alde
bat: Etxaidek "francotar" hitza erabiltzen du normalean ("C"-z idatzita); eta askotan
gerlari euskaldunak aipatzerakoan "Eusko gudari" moduan aipatzen ditu (EA, 61).
Akitaniako frankoak eta gerlari euskaldunak, "francotarrak" eta "eusko gudariak" dira
askotan nobela honetan.
Eta hau ezin izan daiteke kasualitate bat.
Nobela historiko honetan VI-VII. mendeak eta XX. mendea historia dei
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genezakeen hari batez lotuta egon baino areago, biek bat egiten dute, euskaltasunak
markatzen duen identitateari esker.

Yon Etxaidek nobela honekin jatorrietara bideratu zituen begiak, eta nobelan era
desberdinetan agertzen da: argumentuan, gertakariak VI-VII. mendeetan kokatzean,
Baskoniako Dukerriaren inguruan; espazioaren sinbolizazioan, ikusi den bezala,
jatorriarekin lotutako lekuek babestokiaren funtzio sinbolikoa betetzen baitute;
orainaldiaren eta lehenaldiaren harreman bitxia ere alde honetatik ikus dezakegu, nobela
honetan denbora ia-ia desagertzen den faktorea baita, euskaltasunaren inguruan
ardaztutako talde-identitatea, denbora igaro arren, bat eta bakarra mantentzen da-eta; eta
baita nobela taxutzeko momentuan ere, zirriborro itxura ematen dion hibridotasun
horrek idazle baten hasierak gogora ekartzen baitituzte.
Nobela honekin jatorrietara itzulita, nobelagintzaren zikloa ixten da.
Eta adierazgarria da oso, azkenean argitaratzen den nobela, bere lehenengo
nobela-saioa izatea. Berak urratutako bideak, idazlearen esku ez zeuden sakoneko
aldaketak jasan ezean, agortuta zeudelako seinale balitz bezala.
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VIII. ATALA: ONDORIOEN SINTESI MODUKO BAT

Yon

Etxaideren

literaturaren

ibilbideak,

batez

ere

nobelaren

alorrari

dagozkionetan, aztertu ondoren, momentua da esandakoaz sintesia edo laburpena
eskaintzeko, horixe esan nahi baitu atal honen izenburuak.
Ez naiz luzatuko, ordea, gauza batzuk behin baino gehiagotan errepikatuta agertu
baitzaizkigu eta dagoeneko gehiegi luzatu naizelakoan bainago.
Hasieran nobela historikoaren definizio erabilgarri bat egiten saiatu naiz. Eta
ildo honetatik, kontatzen dituen gertakarietarako marko historikoa aurkezten duen
nobela moduan definitu dut. Hau da, nobelan agertzen diren gertakariak historiaren
aldetik definitutako eta zehaztutako garai eta leku jakin batzuetan kokatzen dira, haien
gaineko esperientzia zuzena ezinezkoa delarik. Tautologia bat, azken finean. Baina
definiziora heltzeko bideak balio izan du nobela mota honen ezaugarriak eta bilakaera
ulertzeko... eta, baita ere, historia bera diskurtso bat baino ez dela konturatzeko. Zerbait
absolutu ez, baizik-eta ideologien, asmoen, interesen arabera eraikitzen den narrazio bat.
Historia zer den esan beharrean, zer ematen den historikotzat eta zelan idazten den
historia aipatzea askoz zentzuzkoago baita, ideologia totalizatzaileen garaia pasatua den
honetan.
Oinarri honekin Yon Etxaideren literaturari, eta berari egindako elkarrizketen
bidez adierazten dituen ideiei begirada orokorra eman zaie, idazlearen nobelak banan
banan aztertu baino lehen.
Tesia deitzen den bide honetan, Yon Etxaideren literatura erdibidean kokatzen
nuen lehenengo momentutik, tradizioaren eta modernitatearen artean, metafora moduan
Orixeren eta Arestiren arteko puntu batean. Izan ere, 50ko hamarkadako idazlea izatea
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erdibide horretan egotearen formetako bat da.
Mundu modernoak konfliktoak aurkezten dizkio idazleari eta konfliktoak
islatzeko eta nolabait gainditzeko (euskara bera konfliktoen osagaietako bat izanik,
konfliktoak euskararen bidez adierazi ahal izateko), ezinezkoa zaio gerra aurreko
literaturan islatzen den mundu idiliko konflikto gabe hura, denboraren faktorea kontuan
hartzen ez duen tradizio absolutuko mundu hura erabiltzea. Izan ere, denborak aldaketak
dakartza eta munduan (euskal munduan ere bai) konfliktoak daude. Handik askatzen
saiatzen da Etxaide aurrerapauso bat emanez. Baina ez da gai izango kontraesan eta
konflikto horiek literaturaren bidez islatzeko, non ez dituen lehenaldi batean jartzen. Eta
orduan ere, Eneko Agerroa nobelak erakusten duenez, ez du beti lortuko.
Arrazoi batzuk ikusten ditut halako bideak hautatzeko (besterik egitea ia-ia
ezinezko bihurtzen dutenak, nire ustez), eta guztiak nolabait lotuta daude:
Konfliktoak euskaraz azaldu nahi ditu. Era bikoitz batean ulertu behar da hau.
Yon Etxaidek erabili nahi duen hizkuntza euskara da; baina agertu nahi duen mundu
sinbolikoa ere euskararen bidez azaldu nahi du. Beste hitzetan esanda, hizkuntza ez da
bakarrik literaturarako euskarria, hizkuntza bera literaturaren edukietako bat da,
ikuspuntu sinbolikotik azaldua. Hizkuntza, tresna eta sinboloa baita, literaturarako
tresna eta Euskal Herritasunaren sinboloa. Eta hala izan dadin, bilatu behar du
kontatzen dituen gertakarietarako marko egoki bat sinesgarritasun osoz euskal mundu
osoa euskaraz adierazi ahal izateko.
Honekin lotuta, bigarren arrazoia dago: Etxaidek erabiltzen duen narrazioereduan istorioak hirugarren pertsonaz kontatzen dituen narratzaile heterodiegetikoa
erabiltzen da. Narratzaile honek bere buruari erreferentzia egiten dionean "GU" pertsona
erabiltzen du, beti ez bada ia beti behintzat. Bigarren arrazoia, beraz, honen bidez azal
liteke; nobelagintzaren aldetik Yon Etxaidek muga gaindi-ezin bat baitauka bere
literatura garatzeko, ezinezkoa izan zaiolako fikziozko "NI" bat eraikitzea. Honelako bat
egin izan balu, bere garaiko mundua isla zitekeen, kontraesanak eta guzti, lehen
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pertsonan hitz egiten duen narratzaile homodiegetiko baten bidez. Baina Yon Etxaideren
kasuan hau ezinezkoa da: "NI" Yon Etxaide bera baita, pertsona, ez fikziozko mundu
baten barruan bere balioa duen narratzailea. Lehenengo pertsonan hitz egiten duen
narratzailea eta egilea zeharo identifikatzen direlarik, Genette-k zioena gogoratuz,
fikziozkoak ez diren kontakizunak sortzen dira (saiakera historiko-biografikoak, Etxaide
jauna adibidez), egileak narratzaileak dioenaren egia bere gain hartu behar baitu. Beste
hitzetan, Yon Etxaidek ezin du, bere ikuspuntutik azalduta noski, gezurrik esan
(literaturarik egin), gezur horiek "NI" baten bidez esan behar badira. Yon Etxaideren
literatur bidean, fikzioa eta "NI" inkonpatibleak dira. Honek, nire ustez, galarazten dio
literaturaren garapena: Gorrotoa lege-n erakusten du Etxaidek "NI" eta fikzioa
inkonpatibleak izanik bere eskutik sor litekeen testurik perfektuena.
Baina hizkuntzarekin eta narratzailearekin zerikusia duten arrazoi hauek alde
batera

utzita,

badago

edukiarekin,

esanahiarekin

zerikusia

duten

arrazoiak,

garrantzizkoak eta tesian zehar gehien aipatu direnak, Etxaideren literatur sisteman
nobela historikoaren generoa ezinbesteko egiten dutenak. Gorrotoa lege nobelan
aztertzean nabarmendu zaizkigu funtsezko arrazoi hauek. Izan ere, nobela historikoaren
izaerari erreparatuz gero, konturatuko gara honelako nobelak egiten dituzten idazleak,
batez ere ideologikoki zamatutako istorioak kontatu nahi dituztenean, beti izaten
dituztela erreferentzia puntutzat beren garaiko mundua. Konfliktoak lehenaldi batean jar
ditzakete idazleek, baina beren orainaldiaz hitz egiten dute askotan.
Alde honetatik, nabarmena iruditzen zait Etxaideren nobelagintza osoan 36ko
gerra eta honen ondorioak beti presente daudela.
Etxaideren literaturak erakutsi nahi du konfliktoek irtenbidea eduki dezaketela,
tesian zehar aipatu diren osagai ideologikoak erabiliz gero. Baina honek kontraesan bat
sortzen du berak proposatzen duen irtenbidearen eta begi aurrean agertzen den
errealitatearen artean, zeren begi-bistan duen munduan berak planteatzen dituen
irtenbideak baliatu ahal izateko, errealitatea bera aldatu egin behar baita, edota ideologia
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balizko etorkizun batean egitasmo moduan aurkeztu. Etxaideri errealismoaren izenean
ez zaizkio aukera egokiak iruditzen. Horrexegatik jotzen du lehenaldira. Bertan bere
orainaldian agertzen zaizkion konfliktoak aurkeztu ahal ditu. Hau da, nobela historikoa
egitea ez da errealitatetik ihes egiteko modutzat aurkezten, baizik-eta errealitate bera
perspektibarekin ikusteko modutzat. Historian errealitatearen paraleloa aurkitzen du,
baina bere garaiko errealitateak inposatzen dizkion mugak gaindituta. Historikotzat
ematen den mundu paralelo horretan berak nahi duen moduko irtenbidea dute
konfliktoek, mundu historikoa gehiegi mozorrotu gabe, marko historikoaren koherentzia
hautsi gabe, alegia.
Alde honetatik ikusita (alde guztietatik ikusita, nire ustez), Gorrotoa lege bere
nobelagintzaren gailurra da, lortu nahi duen efektu hori bertan agertzen baita bere erarik
osatuenean.
Konfliktoak azaltzeko, gehienetan kontrajarrita dauden taldeen presentziaren
bidez gauzatzen du Etxaidek. Gauzak honela, taldeen arteko bakea lortzen saiatzen den
erdibideko pertsonaia erabiliko du askotan, Maider, Joanak joan-en edota Matxin
Ganboa, Gorrotoa lege-n dira jarrera honen adibide ikusgarrienak. Izan ere, "erdibidea"
hitz klabe bat iruditzen zait Etxaideren planteamenduak ikusteko. Bera erdibidean dago
tradizioaren eta modernitatearen artean, eta edozein konfliktoren artean erdibidea
iruditzen zaio jarrerarik zentzuzkoena, bai hizkuntzaren alorrean aukera desberdinen
artean hautatu behar denean, bai nobeletan (eta antzerki lanetan) bi talde elkarren kontra
aritzen direnean ere. Kasu hauetan honelako pertsonaiaren bidez azaldu ohi da
erdibidearena, bi taldeen arteko zubiak eraikitzen ahaleginduz. Nobela historiko
klasikoaren aztarna bat dugu pertsonaia honen presentzia.
Eta erdibide honen presentziari esker, taldeen arteko kontrakotasuna
deuseztatzea, taldeak desagertzea lortu ahal dela erakutsi nahi du.
Gauzak honela, erdibidearen aldeko jarrera honekin guztiz lotuta dago
Etxaiderengan funtsezkoa den beste kontzeptu bat: batasunarena. Herri batua eta
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hizkuntza batua Etxaidek aurkezten dituen kezka nagusietakoak baitira, eta batasun hau
erdibidearen aldeko jarrera batean baizik ezin da lortu.
Eta jarrera gehiago zehaztuz, esan daiteke kristautasunaren oinarrizko eta
funtsezko legeetan (maitasunean) eta foru sisteman agertzen den demokrazia garatu
gabean (Etxaiderentzat, foru sistemak erakusten duena sistema demokratiko baten
parekoa baita, Eguna-n agertutako elkarrizketan erakusten duen itxaropenen zapuzketa
agertu arte behintzat) baizik ez dituela Etxaidek horrelako helburuetara hurbiltzeko
aukera.
Bestaldetik, Etxaideren nobeletan (eta era nabarmen batean Joanak joan-en)
familia orden natural baten adierazpena da, eta konflikto asko orden natural hau hankaz
gora jartzen denean hasten dira. Halaxe, familiakoa ez den kanpoko pertsona batek
agintea hartzen duenean, edota anaien arteko borroketan, horrelako ordena-apurketa ikus
daiteke. Eta inolako dudarik ez dut, hau maila sinbolikoan ere interpreta daitekeela, ez
baita bakarrik bizitza pribatuan gertatzen den konflikto baten adierazpena, baizik-eta
beste maila batzuetan ere gauzatzen diren borroken adibidea. Ez da ahaztu behar nola
definitu zuen Yon Etxaidek 36ko gerra zibila: anaien arteko tiro jotzea izan zen, bere
ustez, gerra hura.
Gizakien baitan agertzen diren grinak ere Etxaideren literaturan gai
nagusienetako bat da. Ia-ia grinen nobelagiletzat hartu izan dute batzuek Yon Etxaide.
Baina berak nobeletan agertzen dituen grinak ezin daitezke inola ere erlijiozko oinarria
duten kezka moraletatik banandu, biak ala biak (grinak eta kezka moralak) lotuta
agertzen baitira. Yon Etxaidek grinak nobelatzen ditu, bai, baina grina horiek nola
gaindi daitezkeen azaltzeko asmoarekin. Kristautasunak ematen dio horren irtenbidea.
Erlijioaren garrantzi erabatekoa ikusteko nahikoa da justiziaren kontzeptua nola
erabiltzen duen Etxaidek gogoratzea. Justizia ia beti Jainkoari lotuta dagoen osagai bat
da, justizia egin dezakeen bakarra Jainkoa baita. Gizakiek justizia hizpide izango dute,
baina kasurik hoberenean gizakien legearen aplikazioaz hitz egingo dute. Edonola ere,
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gizakien mailako justiziaz hitz egiten den gehienetan mendekua da erakusten dutena.
Laburbilduta, Yon Etxaideren nobelak tesi nobelak dira, ideia batzuk plazaratu
nahi dituelako. Eta tesi haiek ahalik eta hoberen adierazi nahiak mugatzen ditu erabat
nobelen argumentuen bilakaerak eta pertsonaiek erakusten dituzten jokaerak. Horregatik
idazleak ez du inolako arazorik, historiak ematen dituen datuetan oinarritu arren, horiek
bere gisara erabiltzeko, nobeletan planteatu nahi dituen helburuen arabera aldatzeko.
Haren bilakaerak ere gauza aipagarriak ditu.
Hasieran ikaste prozesuan ikusten dugu idazlea (Alos-Torrea, Usoa Alostorreko
izenak izan dituen nobelarekin), leienda batetik nobela bat egin nahian. Aldaketa
honetan Etxaidek errealismoaz duen ideia (azken finean, fantasiazko elementuen falta)
funtsezkoa da. Nobela honetan bere gai garrantzitsuenen lehenengo aztarnak ere
agertzen dira.
Joanak joan-en konfliktoen azalpena egiten du, osoa, baina oraindik esparru
pribatuan. Berak proposatzen dituen irtenbideak bizitza publikoan agertzen diren
konfliktoetan erabili ahal izateko, gaiaren politizazioa beharrezkoa izango da, gaiak
familia barruko esparrutik gizartera pasatuz. Urrats hau Gorrotoa lege-n egiten da. Eta
nobela honek argitzen du orduan nobelagintzaren ibilbide osoa, bere gailurrean baitago,
bai teknikaren aldetik bai gaiaren garapenaren aldetik ere.
Eneko Agerroa-n, ordea, jatorrietara bueltatzen da. Nobelagintzaren ikuspuntutik
huts egindako nobela baten aurrean gaudela iruditzen zait. Nobela bat baino gehiago,
nobela posible baten zirriborroa, Alos-Torrea-tik hurbilago, geroko beste nobeletatik
baino.
Zirkulua itxi da. Bilakaera progresiboa zirudiena Gorroto lege-n gelditzen da,
teknikaren aldetik literatura mota horrek besterik eskaini ezin duelako Etxaideren
eskuetan.
Hasieretara bueltatzean, bilakaera progresibo horren porrota ikusten dut. Izan
ere, honek ia azalpen metaforikoa du: bilakaera bilatu nahirik, zirkulua burutu du;
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aurrerabidearen bila, atzera jotzen du; norabait daraman denbora linealaren ordez,
hasiera eta amaiera puntu berberean dituen denbora zirkularrera bueltatzen da.
Azken nobelaren izaeran eta haren argumentuan gauza bera adierazten zaigula
ematen du. Modernitaterako urrats dudakor batzuk ematera egin zuen idazleak bere
literatur ibilbidean, historiaren faktorea gertakarien bilakaeran txertatuz, baina aldi
berean azkena eta lehenengoa den nobela horrekin, historiaren faktorea deuseztatuta
geratzen da, denboran zehar aldaezina den identitate bat eta bakarra erakutsi nahi izan
baitzuen.
Azken nobela 1981.ean argitaratu zuen. Ordurako euskal gizartea (eta horren isla
den euskal literatura) beste ibilbide batzuk egin nahian zebilen.
Egia da Yon Etxaideren literatura nobelaren teknikaren aldetik zerbait zaharra
dela, XIX. mendeko literaturaren zordun (Domingo Agirreren literaturaren zordun,
Etxaidek azaltzen zuen moduan). Gaur egungo irakurleek Yon Etxaideren literatura,
goraipamenak goraipamen, oso urrun eta arrotz sentituko dute gehienetan. Yon Etxaidek
bere mundua eta kezkak islatu nahi izan zituen nobela horien bidez, eta gaurko mundua
eta kezkak beste bide batzuetatik bide doaz. Izan ere, kristautasunak galdu du euskal
munduan betetzen zuen ardatz-izaera hura, planteamendu ideologiko guztiak bere
inguruan mugiarazten zituena.
Eta Etxaidek nobela historikoetan bere orainaldia ere (bere orainaldia, batez ere)
islatu nahi izan zuen. Eta hau dela-eta, tesi honen hitzaurrearen hasieran agertzen diren
hitzak gogoratu nahi ditut: "Historia beti da historia garaikidea, aspaldiko gertakariak
kontatzen dituela iruditu arren" jarri dut hasiera hartan. Esaldia baten bati ezaguna
iruditzen bazaio, ez da harrigarria, Croce-k esandakoaren (esan omen zuenaren)
itzulpenaren antzeko gauza bat-edo baita.
Izan ere, Yon Etxaidek lehenaldia kontatzean bere orainaldia zuen buruan, 36ko
gerraren tragedia eta honen ondorioak. Eta lehenaldia kontatzean lehenaldi hura
berrasmatzen du, bere orainaldia pentsatzen zuelarik.
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Eta guk Yon Etxaiderenak irakurtzean, ezinbestean daukagu geure orainaldi hau
presente.
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