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ERDIKO KAIERA

Zuen aitari buruz hasi ohi zara beti hizketan,
zeure buruaz baino lehen…
Ni baino lehen, gure aita izan zen, horretan ez
da zalantzarik. Migel Jimeno Lahidalga. Bera
gabe, ni besterik nintzen. Hala ere, ni ez naiz
margolari aita margolari izan zelako, zaletasuna
barruan piztu zitzaidalako baizik. Haurretatik,
marrazten eta margotzen hasi nintzen. amorra-
tua nintzen horretan. Eta errege erregalorik
onenak ere margoak eta lapitzak nituen, beste-
lako jostailuak baino nahiago nituen, askozaz.

Nik ez dakit nire obrak batere balio duen,
geroan ere baliorik izango ote duen, baina ez
zait axola. Niri margotzea dagokit, maitasunez
margotzea da nire egitekoa, margotzen ari nai-
zenean gozatzea, barruan sentitzen dudana
egitea. Ez dut onartzen inork nire lana zuzen
dezan, zer egin behar dudan agintzea inork.
Horregatik ekarri dut, ezer baino lehen, gure
aita aipura. Bera gabe –esan dut–, ez nintzela
naizena izango, horixe eman zidalako: senti-
tzen nuena egiteko askatasuna. Inoiz ez nin-

«Ez zait gustatzen nire burua
akuarelista definitzea:

margolari naiz»

JOSE MIGEL JIMENO MATEO

Egunkaria erostera dendara sartu zarelarik, gizon adinekoa fortunatu zaizu aurrean. Argazki
erakusten ari zaio saltzaileari, margolan ikusgarriak ageri. “Zure izena?”, zure galdera.

“Jimeno Mateo, Jimeno Lahidalga margolariaren semea nauzu. Margolaria naiz neu ere”…

| MIEL A. ELUSTONDO |
Argazkiak: Zaldi Ero

JOSE MIGEL JIMENO MATEO
(Gasteiz, 1932). Aipu eta sona
handiko margolaria zuen aita,
Migel Jimeno Lahidalga. Hori ez
ezik, Zarauzko alkate ere izan zen
gerra aurreko garaian Jimeno
Lahidalga. Marrazkilari lanak era-
man zuen Gipuzkoako herrira
aita, eta, harekin batera, familia.
Gerra osteko pertsekuzioak Aki-
taniara behartu zituen, eta Cap-
bretonen egin zituen eskolako
lehen urratsak gure Jose Migelek.
1940an itzuli ziren Gasteiza. Erdi
mailako ikasketak egin eta Arte
eta Lanbide Eskolara jo zuen.
Huraxe izan zuen eskola: Igeltsu Kopia eta Modelo
Bizia, Industri delineazioa eta Topografia, Publizitate
marrazkilari…  Etxean, aitaren babesean, margolari-
tza landu zuen eta, horrez gain, Altzari diseinua eta

Tailua. 1954tik hona ehun erakusketa baino gehiago-
tan hartu du parte, eta hainbat ditu sariak. “Asko jakin
behar da margotzen, Jimeno Mateoren mailako obra
egin ahal izateko”, idatzi izan dutenez…

Asko jakin behar da



2014KO MAIATZAREN 11 25�

JOSE MIGEL JIMENO MATEO  - ERDIKO KAIERA

duen behartu beraren estiloa segi nezan. Aita
eta maisu izan nuen aldetik, eman zidan askata-
suna estimatzen diot, oroz gain. 

Askatasuna…
Bai, libre uzten zituen ikasle guztiak ere. Gas-
teizko Arte eta Lanbide Eskolan irakasle izan
zelarik, askatasuna eman zien margolari guz-
tiei. Oso maitea zuten denek. Carmelo Ortiz
de Elgeak, esaterako, hamabi urte zituela eza-
gutu zuen gure aita eskola hartan. Marraztera
joan zen Carmelo, eta esan izan duenez,
huraxe izan zuen abenturaren hasiera. Gauza
guztien gainetik, askatasuna estimatzen zion
Carmelok gure aitari. Eta iritzi berekoak
ziren Juan Mieg, Juan Jose Urraca edo Joakin
Fraile... Ez dakit nik esatekoa den, baina Ara-
bako gaur egungo artearen aitzindari izan
zen, nahiz eta artearen norabidea zuzentzen
dutenek ahantzia duten; hein batean, bede-
ren. Margolariek beraiek, aldiz, beti izan
zuten gogoan, aintzat hartu zuten. 1965ean,
esaterako, omenaldia egin zioten, eta margo-
lan bat ere erosi zioten. Hemengo museoari
eman zioten.

Txikitatik izan zenituen margoak eta lapitzak
eskura…
Eta akuarelak. Eta etxean aita margolari izanik,
margotzeko akuilua izan nuen. Aurrerapen

handia egin nuen oso denbora laburrean.
Hamalau urte nituela, lehenengo erakusketa
egin nuen. Akuarelak erakutsi nituen. Ondo-
ren, olioari lotu nintzaion. Eta, harrezkero,
bietan jarraitu dut. Lerro kurboak egiten hasi
nintzen txikitatik. Horixe izan nire obsesioa!
Naturaletik margotzen nuen. Batzuetan, baka-
rrik nintzela; bestetzuetan, aitarekin batera.
Herri txikietan nahiz landan. Lotsak nintzen,
tramankuluak atera eta margotzen hasten nin-
tzen, inork ikusiko ote nituen lotsatan.

Bartzelonan lotsagabetu zinen…
Bai. 1951ko irailean joan nintzen Kataluniara.
Bartzelona hiri handia zen, eta kalean bertan
hasi nintzen margotzen. Lehenengo, Irurita
gotzainaren kalean hasi nintzen, auzo gotiko-
an. Arranbletan baino jende gutxiago ibiltzen
zen han! Margoa egin nuen, baina artean per-
tsonarik sartu gabe. Hurrengoan, Loreen
Arranbla margolana egin nuelarik, pertsonak
sartzen hasi nintzen: giza irudiak ziren, mugi-
menduan. Arabako bazterretan lotsatan nin-
tzena, Bartzelonan lotsagabetu nintzen. Han
jendea zen beti, batetik bestera jendea beti
kalean. Inguratu egiten ninduten margotzen
ari nintzela, baina errespetu handia zioten
nire lanari, aurrealdea libre uzten zidaten,
margotu behar nuena eragozpenik gabe ikus
nezan. Katalanak ohiturik zeuden, oso, artis-

“Eman zidan askatasuna estimatzen diot aitari”.
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tak kalean ikusten, margotzeko lanean. Lotsa
galdu nuelarik, akabo!, Bartzelonan batetik
eta bestera hasi nintzen, margotzen beti: por-
tua, hondartzak, bainulariak… Zernahi!
Hango plaza ederrak eta! Lorategiz beteak!
Toki alaiak zitzaizkidan, hainbeste harri, por-
lan eta zementu gabe!

Gasteizera itzultzean…
Bada, kalera irten nintzen Gasteizen, Bartze-
lonan horretara ohitu bainintzen! Andre
Maria Zuria margotu nuen, alde guztietatik
ere! Beldurrik ez nuen, Bartzelonan galdu
nuen lotsa. Hala ere, kalean tramankuluak
atera eta aulkia jartzea beti zen balentria txiki
bat. Jendeak harri eta zur begiratzen zidan:
“Zer egin behar dik honek, ordea?”, esanez
bezala. Margolanean hasi eta inguratu egiten
ninduen jendeak, baita aurrealdean jarri ere,
nire ikusmira galaraziz. Behin –inoiz izan
dudan esperientziarik makurrena–, Prado
kaleko barrakak margotzen hasi nintzen
abuztuko jaietan: bateko zaldiko-maldikoa,
besteko noria, haurrak han eta hemen… Alde
guztietatik jendez inguraturik ni, berritsu bat
banintz bezala. Faborez, ikusten uzteko esa-
ten nien, ez jartzeko parean. Batek baino
gehiagok bekozkoa jarri izan zidan; ikustekoa
zen haien muturraldea! Ahal izan nuen
moduan zirriborroa egin haien buru, beso eta
hanka artetik begira eta martxa!, etxera joan
nintzen. Hura ez zen atarramendua!

Gasteiz margotzen amorratua izan zara…
Ez Gasteiz bakarrik… Batzuetan toki tipiko
horietatik alde egiten nuen: Andre Maria
Zuria plaza, Aihotz plaza… Adibidez, sei
solairuko etxe bat margotu nuen, Resbalade-
ro aldapan jaso zutena. Ez zuen inguruko
eraikinekin bat egiten. Itxuragabekeria
galanta! Aldian aldiko politikariek ez zuten
askorik lagundu: Abasto plaza zaharra erais-
tea ere baten batek aginduko zuen, bada!...
Eraikin berri zenbait, aldiz, atsegin izan
nituen. Eta margotu egin nituen. Araiako
zinema-tokiaren sarrera, adibidez. Herriko
artista batek egina zen –neska gazte bat–,
ondo merke egin ere. Ez alferrik! Gero,
dirutza ordaindu zioten kanpoko “jenio”
bati, eraikin modernoa egin zezan. Halako-
xea egin ere!

Gasteiz margotu duzularik, erreportaje lana ere
egin duzu…
Nire helburua ez zen hori, ez da inoiz izan.
Toki horiek gustatzen zitzaizkidan, tipikoak
eta bestelakoak. Leku zaharrak desagertzen
uzteak min ematen dit. Horretan bat egiten
dut Jacques Tati zinema zuzendariak Mi tío
[Mon oncle, jatorrizkoan] filmean agertzen
zuen sentimenduarekin: filmean, pikatxoiak
eraikin klasiko bat eraisten zuen, ondoren
halako kutxa modernista bat altxa zezaten.
Berdin ageri zen Play Time-n ere: Paris klasi-
koa ez zen ageri eraikin modernoetako bei-

“Nire helburua ez zen erreportaje lana egitea, ez da inoiz izan”.
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rateetan besterik! Egundo horrelakorik!
Hortaz, Gasteizko zirriborroak egiten jar-
dun nuen, beti akuarelan. Garai hartan egin-
dako margolanetan ageri diren bazter asko
eta asko galdu egin dira betiko, edo zeharo
bestelako itxura dute gaur egun, bistan
denez.

Tokiak dituzu lanerako iturri... Ez dakit “inspira-
zio iturri” esateak balio duen…
Inspirazioa era askotakoa izan liteke… Izan
liteke poz bat, tristura bat… Izan liteke
ikusi duzun zerbait, zausk egin dizuna, ezi-
nago eder zelako, edo itsusi. Margolaritza
eta zinema dira nire zaletasunik handienak,
eta, askotan, zinematik edan dut, zinema
izan da nire inspirazio iturri. Un americano en
Paris [An American in Paris, Vincente Mine-
lli]) ikusi nuelarik, filmaren amaierako balet
zoragarriak zeharo hunkitu ninduen, eta
uste dut Dato kalea izeneko akuarelak
baduela balet hartatik, nahiz eta zirriborroa
kale horretako Losa etxetik egin nuen. Giza
irudiak mugimenduan margotzea, berriz,
Bartzelonako Loreen Arranblan ikasi nuen
egiten; handik zetorkidan joera… Nik, beti,
zirriborroak egiten ditut naturaletik. Beste-
la,  sormenezko oharrak har tzen ditut.
Hasieran, akuarelan egiten nituen. Oharrak
izanagatik ere, zenbait alditan azken ber-
tsioa zirelako itxura zuten; itxura hori izan
zezaketen, bederen. Gehienetan, hala ere,
koloretako lapitzak baliatzen ditut
zirriborroak egiteko. Ondoren, erro-
tuladorez edo boligrafoz errepasa-
tzen ohi ditut. Kolorerik nahi ez
dudanean, berriz, errotuladore bel-
tza, boligrafoa edo lapitza erabiltzen
dut, besterik gabe. Zirriborrorik
gabe, nekez ni! Bi olio ditut, bi bes-
terik ez, zuzenean eginak, aurretiaz-
ko zirriborrorik gabe.

Zure biografiaren erakusgarri da zure obra.
Erraz egin liteke nire bizitzaren biografia nire
obraren bitartez. Ibili ditudan bazterrak mar-
gotu ditut, txikitatik; ondoan gertatu zaizki-
dan pertsonak, hau da, familia eta lagunak…
Eta, gehienbat, ibili ohi ditudan lekuetan
margotu izan dut: jatetxeetan, kontzertuetan,
trenetan… Azak ontzeko, nire soldadutza ere
margotu nuen. Ez naiz batere soldadu ez sol-
dadutza zalea, baina nire bizitzako atal izan
zen… Gorroto ditut gerrak. Oraindik gogo-
ratzen naiz, ni ume eta Bilbon, nola bonbar-
datu ziguten etxea nazionalek. Gu, logela
batean etzanik: gizonak, andreak, haurrak.
Izu-ikaratan!... Logela hura eta eskailera bes-
terik ez zen osorik geratu! Sekulako trauma
eragin zidan…

Sariak ere jasoa zara. Zer dituzu sariok?
Ni akuarelak egiten hasi nintzen, eta akuarelak
eman dizkit pozik handienak, dela sariak, dela
kritikaren goraipamenak. Behin baino gehia-
gotan hautatu dute nire lana estatuko lehiake-
tarik garrantzizkoenetan. Hor bada liburu
didaktiko bat, adibidez, Taller de las Artes
[Arteetako tailerra] izenekoa. 1980koa da.
Loreak akuarelan margotzeari eskainitako ata-
lean, esaterako, eredutzat jarri ninduten, Velaz-
quez, Zurbaran, Monet, Van Gogh, Picasso
eta beste hainbaten ondoan! Ofizioko artista
omen nintzen, hala olioa nola akuarela sakon
ezagutzen omen nituen!... Bai, akuarelaz hasi
nintzen, baina olioak ere sari eta kritika onak
ekarri dizkit… Dena den, ez zait gustatzen
nire burua akuarelista definitzea: margolari

naiz, eta zernahi teknika landu dut,
dela akuarela, olio, akriliko, gouache,
marrazkia edo beste. 

Marrazkia, hain zuzen. Horixe izan
duzu lan-bide…
Margoaz gain, marrazkia. Publizitate
marrazkia, nahi baduzu. Baina afi-
xak, aldizkari eta liburu azalak, altza-

ri marrazkiak… denetarik egin dut, baina,
egia da, 41 urtez Mercedes Benz enpresan
jardun nuen, marrazkilari. Auto, autobus,
furgoneta, fabrika… horrexek eman dit
jaten. Gure aita zenak erakutsi zidan pers-
pektiba lantzen. Altzari marrazten ere berak
erakutsi zidan, lanean lagun niezaion. Izan
ere, Gasteizko altzarigile batek baino gehia-
gok eskatzen zioten altzariak marrazteko,
eta nik laguntzen niolarik, diru gehigarria
sartzen zen etxean. Behin, Madrilera joan
zen gure aita. Erakusketaren bat zuen aitza-
kia eta astea iragan zuen han. Bada, aste har-
tan neuk ordezkatu nuen Bonilla Etxean
[Altzari etxe ezaguna izana Gas-
teizen]. Inondik ere, zuzen eta
ar tez burutu nuen nire lana.
Korapilo zailak askatu nituela
esan zuten, bederen! n

1956koa da Gasteizko Pajarita taldea. Garai hartan, Arabako
zenbait margolari nazioarteko lehiaketarik inportanteenetan
beren lanak erakusteko hautatu zituzten: Jimeno Lahidalga
Moraza Ruiz, Gerardo Armesto, Enrique Pichot, Enrique Sua-
rez Alba eta gure Jose Migel Jimeno Mateo. Hainbat omenaldi
jaso zituzten eta, ondorioz, Pajarita taldea osatu zuten, nahiz
eta Jose Migelen aita taldeari ez lotu. Bat egin zutelarik, irizpi-
de jakinak finkatu zituzten: besteak beste, figurazio librea, eta
margoarekin eta ez besterekin konprometituriko artea egitea
zuten ezaugarri.

Pajarita taldea

“Kalean tramankuluak
atera eta aulkia jartzea

beti zen balentria 
txiki bat”


