
ERDIKO KAIERA - LITERATURA

2015EKO UZTAILAREN 5A�28

BADA, IRUINDAR MAITEOK, Asiron alkate izendatu
izana baino amesgaizto gaitzagorik: adibidez, Pedro
Mari Arrieta baztandarrak Hiri Buruzagian bizi izan
zuena, pastiza deskubritu ziotelarik. Ordura arte,
aldiz, kalma. Karanbola bitxi xamar batengatik:
tropa karlistetan soldadu soil, teniente ospedun iza-
tera pasa zen, bataila baten ondotik, liberalekin.
Hau, orduan, Iruñea, zer bilakatu zitzaion: “Don
Kaxildok bere predikuetan aipatzen zigun Jerusa-
lem eta Babiloniaren pareko zen ikusitako oro”.
Dena berri, dena zoragarri, dena gogo-izpirituaren-
tzako laketgarri. Eta gorputzarentzako, Urrezko
Eskalapoina izeneko kantinara egindako bisitak
kasurako. Nor harrituko da gero: “Ez dut leku zora-
garriagorik ezagutu Iruñea besterik”.

Baina ez da ehun urte irauten duen zorionik –ez
eta, zorionez, errejimen foral ustelik–. “Ederra zen,
bai alafede, Torres tenientea izatea!”. Harrapatu
egingo dute, ordea, karanbola bitxi hartan atzean
utzitako diru moltsa kozkorragatik: “Ez zekiat
oraindik zer haizen, zorte oneko ergel bat ala egun-
do baino zakurragoa”. Eta izango zuen akaso Arrie-
tak arbaso kanidorik, lortzen baitu berriz eskapo
egitea, kasu honetan Euskal Herriko hiriburu histo-
rikoa omen denetik. “Antzerki txar batetako kome-
riante txirtxila senditzen nintzen une hartan”.

Bertan kontatzen zaizkigun pasarteak lehen karlis-

tadako bukaerari dagozkion arren –hala diosku ira-
kurlearentzako zenbait argibide dakartzan sarrera
modukoak–, liburu osoa zeharkatzen du umore lerro
benetan irringarri batek. Adibide ugari ekar liteke,
baina, barre ederra atera zidan esaterako, hasiera par-
tean, Zumalakarregi hiru urtean hila dela, “Don
Tomas Zumalakarregi, izan bedi gure nagusiko!” oihu
egiten duenean Arrietak, auskalo zer jeneral berri
agertzen zaienean parean. Haatik ere, kontakizunak
badu hausnar sakonagorik, adibidez, gerrari buruzko-
ak, karlistak noski, susmoa dut ez bakarrik: “Hama-
bortz urte antsu zeramaat alde batetik bertzera iraul-
tza delako baten alde”, edota “gerlaren akaberan
etxera ailegatzen haiz (…) zorte ona izanez gero, atera
hintzen bezain osorik, baina baita atera bezain esku
huts ere”. Konpletoa iruditu zait eleberria oso, Ainge-
ru Epaltza artean gaztetxo baten lehena izateko.

1985. urteko Iruñeko Udalaren literatur sari,
noizbait desagertu zen golardo hori, auskalo ames-
gaiztoa eta ametsa nahasten duten horien eskutik.
Eta seguru Epaltza gaztetxoak ere izango direnez
egun, zer hoberik, udal gobernu berriarekin euskal
idazle belaunaldi berriak aterako balira, Epaltzare-
naz gain, Alonso, Aranbarri, Lizarralderena ere
baden hiri horretatik. n
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