
38 � 2011KO EKAINAREN 19A

er
di

k
o 

k
ai

er
a

kultura eta aisia

Denboraren makina
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PARIS, 1872. Jean-Léon Gérôme
(1824-1904) margolari akademizistak
Pollice verso izenburuko koadroa
pintatu zuen, eta, horrenbestez, izen-
buruko latinezko esapidea berresku-
ratu zuen. Antzinako Erromatar
Inperioan, gladiadoreen borroketan,
ikusleek mendean hartutako gladia-
dorea hiltzeaz edo bizirik uzteaz
beren iritzia ematen zuten, eta pollice
verso omen zen galtzailea hiltzea
nahi zutela adierazteko eskuaz egiten
zuten keinua.

Gérômeren olioan ikusleak hatz
lodia behera dutela ageri dira, eta gla-
diadoreei buruzko filmek, Quo Vadis
eta Gladiator-ek, esaterako, keinua
zabaltzen eta finkatzen lagundu dute.
Gladiator filmaren ekoizleek koa-
droaren erreprodukzio bat erakutsi
zioten Ridley Scott zuzendariari
gidoia irakurri baino lehen, proiektua
onar zezan. “Irudiak Erromatar
Inperioren loria eta ankerkeria adie-

razi zidan”, esan zuen Scottek, koa-
droak Erromatar Inperioko ohiture-
kin zerikusirik ez zuela jakin gabe.

Izan ere, margolari frantziarraren
interpretazioa ez zen zuzena. Pollice
verso esapideak ez du “hatz lodia
behera” esan nahi, “hatz lodia luzatu-
ta” baizik. Heriotza adierazten zuen
keinua erpurua gora omen zen,
zorrotik ateratako ezpata sinboliza-
tzen baitzuen. Enperadoreari gladia-
dorea bizirik utz zezan eskatzeko kei-
nua, aldiz, ukabil itxia litzateke; hau
da, ezpata gordetzeko eskatzen
zuten. Horixe dio latinezko “pollice
compresso favor iudicabatur” esae-
rak (borondate ona erpurua gordeta
erabakitzen da).    

Gérômeren hutsa keinu unibertsal
bihurtu da, eta noiznahi oniritzia
adierazteko hatz lodia jasotzen dugu-
nean, oharkabean, antzinako erroma-
tarren arabera, ezpata erabiltzeko
prest gaudela esaten ari gara. 

Pollice verso Arrastoak

Machado
anaiek ez omen
dute interesik
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ANTONIO MACHADO (beheko
marrazkian) poeta sevil lar
handiaren  eta anaia Manuelen
3.000 dokumentu baino
gehiago topatu zituzten
oinordekoek Madrilen, duela
urte eta erdi.  1936 Gerra
piztu zenean, anaiek Madril-
dik alde egin behar izan zuten,
eta hantxe utzi zituzten doku-
mentuok. Manuel Alvarez
Machado idazleen bilobak
adierazi duenez, instituzioei
dokumentuok azter tzeko,
kudeatzeko eta gordetzeko
aukera eman dieten ar ren,
Espainiako Kultura Ministe-
rioak, Sevillako Udalak eta
Andaluziako Juntak ez dute
inolako interesik agertu. Hala
ere, materiala aurki argitaratu-
ko dute eta, ez balego argitale-
txe pribaturik horretarako
prest, Interneten edonoren
eskura jarriko dituztela jakina-
razi dute oinordekoek.

Jean-Léon Gérôme margolariak, erpurua behera zutela irudikatu zituen gladiadoreen
borroketako ikusleak, eta huts historikoa keinu unibertsal bihurtu da.


