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Itzal oldeak

Joan Mari Irigoienen Poliedroaren hostoak 
nobelan ikasi genuen gure lehengoak lur zi-
rela edo haize zirela. Ikasi, orobat, gaur egun, 

gehienon izate mestizoak bi elementuei egiten 
diela leku, eta bakoitzak batetik edo bertzetik 
duen neurriak hein berean egiten gaituela gu. 
Euskal literaturan, luzaz biak nahasian ibili on-
doren, haizea nagusitzen ari zaio aspaldi honetan 
lurrari. Patziku Perurena salbuespen.
 Perurenaren lurralde literarioak ez du izenik, 
harako Yoknapatawpha edo Obaba bezalakorik. 
Patzikuk ez du galtzarbetik atera bere idazla-
netarako eszenatokia. Arantzako edo Lesakako 
marrak baimenik eskatu gabe zeharkatzen ditu, 
eta era berean sarbidea aurkitzen Oiartzune-
raino. Ereñozu ez zaio arrotz, Berastegi ere ez. 
Uitziko gaina aise gainditzen du, eta ez da lotsa 
Basaburuan edo Malerrekan barneratzeko. Muga 
lausoak ditu, beraz, baina bihotz trinkoa: Goizue-
ta sorterriak eta Leitza bizilekuak partekatzen 
duten sistema planetarioa; sateliteak barne, Uitzi, 
Gorriti, Areso, Ezkurra, Arano.
 Argi gelditu da: Patziku ez da Faulkner ez Atxa-
ga, ezta nahi ere. Ez du fikziozko izenik asmatu 
nahi izan bere lanak tokitzeko, bertzeak bertze 
uko egiten baitio fikzioari. Irudimenaren bahetik 
pasatu gabeko istorioak maite ditu Perurenak, 
egiazki gertatuak, jende apalaren ahotik jasoak. 
Patzikuren edozein lan irakurtzea aski, ohartzeko 

noraino bizi duen jende zaharraren mintzoaren 
lilurak. Entzunari, gero, berrespena edo zigilua 
ematen dio udal eta eliz artxiboetako paper zaha-
rrez baliatuta. Haren kasuan, idazlea erkatzailea 
da, fede emailea, testigantza kontraesankorren 
kaosaren antolatzailea. Bertze baten eskutan, 
ikerketa antropologiko hotza litzateke emaitza. 
Perurenarenean, fabulen gisara irakurtzen da. 
Batez ere, irakurlea egilearen lurraldekoa ez de-
nean.
 Patzikuren hautua ez da arriskurik gabea. Ha-
ren liburuetan batek baino gehiagok ikasi izanen 
zuen aitona mozkorra zuela, izeba zaharra haur 
batez erditu zela gordean edo birraitonaren 
anaiak auzokoa garbitu zuela ukaldika. Memoria 
historikoaren beharra aldarrikatzen badugu ere, 
denek ez dute maite etxeko kontu ilunak horrela 
argiturik ikustea.
 Leitzako errege-erreginak ondu zuen bezala, 
ahoan bilorik gabe idatzi du Perurenak Hilen xar-
ma, arestian aipatu lurraldean XIX. eta XX. men-
deetan gertatutako heriotza bortitzen kronika. 
1976koa du azkena. Hala ere, liburuaren hondar 
solasean (Epilogo modura, aizkorari oliadura),  
ahotan hartzen du Jose Jabier Mujika UPNko zi-
negotziaren hilketa, 2001ekoa izan arren. Lerro 
horiek ere lagun guti ekarri izanen zioten bere 
herrian. Ingurukoen mutur-okerrek ez ahal diote 
inoiz luma uzkurtuko Patzikuri. n
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Udaran, Erein argitaletxeak plazaratu Juan 
Gorostidiren Zazpigarren heriotza oroitza-
pen liburuaren irakurtzeko beta eduki dut, 

Baionako bestetan ausatu, Aquarius telesaila iku-
si eta Orabidea uhergarritik oinez ibili bitartean. 
Behialako gure sasietako armada itzal olde goseti 
bilakatu da eta dagoeneko ez dakigu piztiarekin 
zer egin. Gertatutakoa ukatzen jarraitzen baldin 
badugu, akabo guretzat.
 Besterik ez dio, lerro artean, Juan Gorostidi 
errenteriarrak. Bere gaztaro iraultzaileko memo-
riak eskaintzen dizkigu, trantsizio garai polemiko 
hartakoak, interesgarriak eta ahoan bilorik gabe. 

Halaber, bihurgunea seinalatzen digu: ETAn sar-
tzeko aukera ukan eta ez zuen egin, ordez, sumen-
diaren bihotzetik urruntzen zela, gaurko egunean 
arte martzial irakasle aurkitzen duguneraino.  
 Gure herrian nitasunetik isuri memoriak ez 
dira biziki estimatzen. Jakina. Agian, oraindik 
historia horretan, misterio asko geratzen da 
argitzeko, idazlearen erreferentzia aberatsen ain-
tziran itorik datorkigulako menturaz, baina Juan 
Gorostidiren agerpenak zintzoak, ukigarriak eta 
premiazkoak direla deritzot, berak dioen eran, 
borroka armatuaren dolua hastear gauden kor-
doka honetan. Isilik egoteak ez du beti balio. n
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