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Gure ipar-ekialdearekiko jaidura duen 
saiogile mendebaldartzat izenda zaitza-
kegu?
Back to Leizarraga entseguarengatik dio-
zu? Bada, ez naiz haatik, gure klasikoen 
aztertzailea edo aditua, [Joanes] Leiza-
rraga ez dut sakon ezagutzen, ez baitut 
ganoraz landu. Ostera, eta esate batera-
ko, XIX. mendeko idazle klasikoen bildu-
mako denak irakurri nituen garai batean, 
gustu gehiagoz edo gutxiagoz, batzuetan 
disfrutatzen, bestetan sufritzen... Obra 
horien izaerarengatik diotsut. 

iparraldera etortzeko joera duzu nola-
nahi ere. 
Urteak	dira	flash	bat	izan	nuela,	ikusi	
nuen hemen Gerla Nagusira arte baze-
goela Euskal Herri erabat euskalduna; 
hemengo idazlanak aztertu, eta medi-
kuak eta notarioak, baita herri xehea ere 
euskalduna zela. Alabaina, Euskal Herri 
hori bat-batean amiltzen zihoala ohartu 
nintzen. Ostera, Hegoaldean inon ere ez 
zegoela Euskal Herri guztiz euskalduna 
konturatu nintzen, eta, hala ere, erdi-
purdikako euskalduntasun hori man-
tentzen dela jabetu. Han [mendebal-
dean] idatzitako gehiena erdaraz zen, 
hemen [ipar-ekialdean] aldiz, euskaraz. 
Hor badaukat ezin ulertze bat, Iparral-
deko gainbeheratze hori, amiltze hori… 

nafarroako erresumaren erregina joana 
iii.a albretekoarekin, xVi. mendean, bizi 
izan zen pizkundearen ondorioz sortu 
zen gizarte euskaldun sendoa, Frantziako 
iraultzarekin amildu zela esan daiteke?
Ez dut uste horrela izan denik. 1914ko 
I. Mundu Gerrara arte hemengo Euskal 
Herria, salbuespenak salbuespen, eus-
karaz bizi izan da. Ipar Euskal Herri-
ko jendea euskalduna izan zen iragan 
mende hasiera arte, edozein mailatako 
jendea zela ere, euskaraz bizi zen. Tira, 
edonola ere, nik XIX. mendeko gizartea 
ezagutu dut irakurketa dela medio. 

sarako idazleen biltzarrean egoteko 
usaia duzu. 
2000. urtearen bueltan etorri nintzen li-
buru baten aitzakian, eta harrezkero ez 
dut hutsik egin. 

hegoaldean durangoko azoka nola, ipa-
rraldean sarakoa hala. edo beste gisa ba-
tez hartu behar da hemengoa?
Hemen beste neurri bat dago, beste jende 
modu bat. Ni liburuen aitzakiaz lagunak 

ikustearren etortzen naiz. Durangokoa 
beste istorio bat da. Hala ere, hara ere la-
gunekin egoteko hurbiltzen naiz, stande-
tik standera ibiltzea ez dut gustuko. 

literatura munduko giroa ez duzu gus-
tuko?
Ni ez naiz mundu literariokoa, mundu 
horretako jendea ezagutzen dut, baina 
outsider bat naiz. Mundu hori begira-
tzen dut interes handiz, gustatzen zait 
irakurtzea eta zeintzuk eredu literario 
–gaiak eta idatz moldeak– erabiltzen di-
tuzten ezagutzea nik erabiltzeko, baina 
idazleak beste batzuk dira, nahiz eta niri 
ere gustatzen zaidan letrak elkarrekin 
juntatzea.

saiogile zara. zientzia, historia eta euskal 
herria uztartzea gustatzen zaizu. nola 
dago zientziaren dibulgazioa?
Zientzia dibulgazioa euskaraz… Badago 
pare bat aldizkari. Badago katedra oso 
bat, badago ahalegin bat... Baina mo-
mentu honetan dagoen dibulgazioa ez 
da nire gustukoa, ez guztiz gustukoa. 

zergatik?
Bada, lantzen direnak azken-azken or-
dukoak direlako, “azken oihua” nolabait 
esanda. Euskal Herrian zientziari buruz 
aurkitzen dugun gehiena Nature edo 
Science aldizkariek argitaratutakoa da, 
Elhuyar-ek zabaltzen duena, eta jakina, 
beharrezkoa dena. Halaz ere, guk ezin 
dugu atzetik ibili, zientziaren dibulga-
zioak ezin du hori besterik izan. Zientzia 
munduan ari direnak momentu hone-
tan erlaxatuta daude horrekin, eta beste 
hainbat gai, ezinago interesgarriak, bi-
garren mailan geratzen dira.

hala nola… 
Beno, norberak aztertu duena adibi-
detzat jartzea ez da itxurosoena, bai-
na hemen [Iparraldean] bazegoen Ar-
mand David [ezpeletar naturalista eta 
biologoa, panda hartzaren aurkitzailea] 
pandaren aita, baina inork ezagutzen ez 
duena. Nola da posible balio naturalis-
tiko hain handiko zientzialari bat, gu-
rea izanda, ez haren libururik ez deusik 
egotea? Eta berriz diot, ez da nik egin 
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nuelako [Armand David, pandaren aita 
saioa, Elhuyar, 2001]. Modu berean, ma-
kina bat kontu dugu bertokoak, dibul-
gaziorako interesgarriak direnak oso. 
Zientziari buruzko gai horiekin batera 
badoa herri honen historia, zer gertatu 
den ezagutu gabe joan ere. Zergatik ez 
dute gai horiek eboluzionismoan leku-
rik eduki herenegun arte? Zerk baldin-
tzatu du hori? Baldintza horiek ezagu-
tu beharrekoak dira, baita iraganeko 
adituen arteko irizpideak ezagutu ere. 
Horiek zabaldu behar dira, baina ez soi-
lik zabaldu, horiek zabaltzeko moduak 
garrantzi handikoak dira.

zientzia eta historia uztargarriak al dira?
Bistan da. Segun eta zientziaren etike-
taren atzean dagoena zelan ulertzen 
duzun, baita historia ere nola interpre-
tatzen duzun. Historia data-zerrenda 
amaitu ezinezkoa izan liteke, baina lo-
tzen badituzu pertsona bat halako egoe-
ra batekin, giro internazionalarekin, hor 
zientzia eta historia uztartzen dira. Tira, 
ahalegindu egiten naiz horretan.

kepa altonagaren saiakera liburuak bere-
ziak dira, batzuen iritziz.
Ez naiz ados. Bereziak beharbada Eus-
kal Herrian dira. Ni ahalegintzen naiz 
ondo imitatzen kanpoan ikusi ditudan 
eredu batzuk, erran nahi baitut, zien-
tzia,	historia	eta	autobiografia	nahasten	
ditut, nola halako nahasketak egiten di-
tut, baina kanpoan ere horrela ari di-
ren dozena bat erdi saiogile aipatzen 
ahal dizut –Stephen Jay Gould eta David 
Quammen, adibidez–, beraz, nirea ez da 
berezia. Orijinala banintz pozarren nen-
goke, baina ez da horrela, ni imitatzen 
saiatzen naiz, ongi imitatzen hori bai. 

Patagoniara Hazparnen barrena. Lotilan-
diakoak herri birlandatuan entsegua hiz-
pide, historia eta fikzioa nahastu izan di-
tuzula aipatu du kritikari batek.
Liburu	horretan	 fikziorik	dagoela?	
Bada, nik esango nuke den-dena beneta-
koa dela, eta ondo dokumentatua. Hala 
ere, Patagoniara Hazparnen barrena 
dela eta ez dela, berau plazaratu zenean 
salduenen artean egon zen, pozgarria 
argitaletxearentzat eta norberarentzat, 
baina harrituta ikusi nuen ez zegoe-
la	“ez-fikziozkoen”	artean	sailkatuta,	
“fikziozkoen”	artean	baizik.	“Eta	hori?	
Tira!”, pentsatu nuen. Entseguak bene-
tako historia bat kontatzen du, errea-
litatean gertatua. Hainbat ordu eman 
ditut horiek guztiak dokumentatzen. 
Jakina,	fikziozkoen	artean	sailkatze	hori	
laudorio moduko bat zen, alegia, hain 
ongi	josita	zegoela	historia,	ezen	fikzioz-
koa ematen zuela, nolabaiteko fantasia 
bat dagoela nire ahaleginean, kreazio 
moduko bat. Baina ez, ez, ez. Hasieratik 
amaierara kontatutako guztia egiazkoa 
da, nahiz eta narraziorako aukeratzen 
ditudan	hari	batzuk	autobiografikoak	
izan daitezkeen. Nik lantzean sartzen 
ahal dut ironia puntu bat, umore tanta-
kada bat, baina printzipioz esaten du-
dan guztia berdaderoa da, beritablea, 
alegia, egiazkoa. 

kritika onak ere izan ditu. Berria-ko alex 
Gurrutxagarena hau, adibidez: “letrak 
eta zenbakiak elkarrengandik hain urrun 
dabiltzan garaiotan, ez dira asko izaten 
lerro biak uztartzen dituzten ikertzaileak. 
kepa altonagak zientzia eta kultura, lite-
ratura eta ikerketa zientifikoa lotu izan 
ditu bere-berea duen saiakera moduan”.
Ez daukat nire burua idazletzat, esan 
dizudan moduan. Baina egiari zor, ho-

rretan badago gezurretik apur bat ere. 
Idazlea, nire ustez, benetan idazlea da 
kreazioan ari dena, hutsetik abiatu eta 
istorio bat hezurmamitzen duena. Nik 
idazteko, ezer baino lehenago datuak 
behar ditut, datu asko, datu historikoak, 
zientziazkoak, eta horiek zelan gar-
dainatu pasatzen dut denbora gehien, 
historia harilkatu ahala eraikitzen. 
Abiapuntuan historiak dauzkat, doku-
mentuetatik jaso ditudanak, lanaren 
parterik politena dokumentazio lana da, 
eta parterik kreatiboena, hau da, ikustea 
historia horietatik zeintzuk izango di-
ren nik baliatuko ditudanak kontakizu-
nerako, zelan harilkatuko ditudan. Hor 
joan-etorriak daude, sarritan esaten dut 
meandroka egiten dudala, badakit kon-
takizuna noraino doan, itsasoraino, bai-
na hor doa ibaia bezala buelta eta buelta 
bokaleraino iritsi baino lehenago, lan 
hori da kreatiboa, hor kreaziorik balego 
behintzat. 

Florentzio basaldua (1853-1932) da li-
buruko protagonista nagusia. bilboko 
ingeniaria, konbentzituta zegoen pata-
gonian Euskal-Berria sortzeko aukeraz. 
hazparneko misionisten buru janpierre 
arbelbide da (1841-1905) beste bat. his-
toria da, baina ez da ezagutua.
Batzuetan inpresioa daukat, hainbat 
kontuetan errepikatzen ari garela, hau 
da, egindako asko egina dago, baina ez 
dugu ezagutzen. Florentzio Basaldua-
rena sinestezina da. Patagonian Euskal 
Berri bat egin nahi du. Eta batzuentzat 
sinesgaitza bada ere, hara joan baino 
lehenago Hazparnetik pasatu zen, he-
men bizi izan zen. “Bilbotar bat Haz-
parnen ikasten egon dela? Baina zelan? 
Nondik? Nola?”, dio jendeak. Horrelako 
kontuak aipatzen dizkiozu dakienari, 
konparazionera Piarres Xarriton ze-
nari, eta esaten dizu “bada bai, garai 
batean Hazparne hegoaldeko ikaslez 
beterik zen”, baita azalpenak eman ere. 
Hau da, aztertzen hasten zara, pentsa-
tzen duzu harremanak txiripazkoak 
izan zirela, baina gero konturatzen zara 
bazegoela sare moduko bat. Sare ho-
rien barruan oso erraza da bi pertsona 
horiek elkarrekin topo egin izana. Flo-
rentzio Basaldua eta Janpierre Arbel-
bide elkarrekin aritu ziren. Nik ez dut 
lortu erabateko “froga”, ez ditudalako 
biak argazki batean aurkitu, baina in-
dizio guztiek erakusten dute lotura bat 
izan zela. 
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zer ondorio atera dezakegu?
Bada, iraganean Iparraldeko eta Hegoal-
deko hainbat arlotan harremanak eta 
loturak izan direla, baina hegoaldekoen-
tzat Iparraldea egun leku exotiko bat bi-
lakatu dela. Aldiz, iraganean, ez zen leku 
exotikoa, ez hemen ez Argentinan. Ar-
gentinan euskaldunak, euskaldunak zi-
ren, ez Iparraldekoak edo Hegoaldekoak. 
Euskaraz egiten zuten eta liburuan era-
kutsi dudanez, Argentinan euskarazko 
liburuak zeuden, non eta Argentinan ar-
gitaratuak. Niretzat jakitea hori existitu 
dela ikaragarria da. Hainbat edizio daude 
euskaldunentzat propio eginda. Hegoal-
deko euskaldun askok eta askok ez ze-
kien gaztelaniarik, Iparraldekoek batek 
ere ez. Euskaldunek, Iparraldekoak izan 
zein Hegoaldekoak izan, espainola behar 
zuten eta “Yo amo” ikasteko “Nik maite 
dut” zuten abiapuntu Argentinan.

liburuan hauxe diozu: “elisee reclusen 
lanaren Les Basques, un peuple qui s’en va 
izenak dena esaten du”. bazihoan herri 
bat gara, hala ere, beti atxiki nahi izan 
dugu eta berau eraiki ere. horretan segi-
tzen dugu nolabait.
Itxuraz herri agoniko bat gara hasieratik 
eta agonia horretan gaude. Antza denez, 
gure gurasoek bizi zutena, guk orain 
guraso garela, gure umeekin bizi dugu: 
“Hauek zelango euskaldunak izango 
dira?”, galdetzen dugu. Edota “hemen-
dik joango ote diren...” kezka bizi dugu. 
Euskaldunok ez gara mundu honetara 
herri normala izateko etorri. Nik Pata-
goniako historia orain aztertu dut, bai-
na liburuan ageri denez, gauza batzuk 
nire umezarotik hasten dira. Umetan 
amaren osaba bat amerikanoa neukan, 
eta aitaren aldetik ere senideak Ame-
rikan zeuden. Gosea aipatzen dut, eta 
gosea ez da aspaldiko kontu bat, gosea 
gure aurreko belaunaldi batek bizi izan 
du, eta perspektiba kontuan hartuta, 
gure ondorengo belaunaldiak gosea bizi 
izango du berriro ere. Gizarte honetan 
ikusten dena ez da oso esperantzaga-
rria. Hau da, nik txikitan ikasitako lexi-
ko bat estalita dago, badirudi ehortzita 
dagoela, baina erabili beharrean izango 
gara: “Gosekila” berba, esaterako. Guk 
“gosekilo” erabiltzen genuen umetan. 

diaspora da euskaldunon bizitoki bat. 
zer iritzi duzu euskal diasporaz?
Diasporan	ez	dut	konfiantza	larregirik.	
Aspaldi baten AEBetako Nevadan bizi 

izan nintzen sei hilabetez eta ETBko pro-
gramak egiteko beharbada badago gaia, 
baina… “baina” bat utziko dut. Diagnos-
tikoak behar dira, horiek dira inportan-
teak, diagnostikoan ez badugu asmatzen 
ez dago etorkizunik. Nire ustez, Euskal 
Herriaren etorkizuna gune edo geogra-
fia	honetan	erabakiko	da,	berton.	

 Dena dela, gure historian bestela-
ko asmoak izan dira. Florentzio Basal-
duak Patagonian proposatu zuen beste 
Euskal Herri bat eraikitzea, eta sasoi 
bereko Sabino Aranaren testu batzue-
tan –egungo Euskal Herririk ez zegoen 
hala ere– hark ere Euskal Herria Afrikan 
eraikitzea proposatu zuen, eta inola-
ko	lurraldetasunaren	inguruko	mistifi-
kaziorik gabe. Basalduak nahiz Aranak 
lurraldearekiko izan zezaketen atxiki-
mendu	fisikorik	ez	dut	igarri,	testuetan	
behintzat. XIX. mendean, galestarrek eta 
judutarrek beste esperimentuak egin 
zituzten, hau da, hainbat herrik bazeu-
katen horrelako proiekturen bat, euren 
jatorrizko lurraldetan arazoak zituzte-
lako, ez gara bakarrak izan. 

Gaur egun euskal herria hemen izanen 
da, edo inon ez. 
Edo hemen trinkotzen dugu masa kriti-
ko bat edo azukre koskor hori urtu egin-
go da, eta “izan ginen”, besterik ez. 

pesimista…
Ez. Errealista eta optimista ere bai. His-
torizismoan badago pentsamendu bat 
XVI. mendera garamatzana, Leizarra-
garen garaira. Orduko sasoiko euskara, 
orduko euskalduntasuna erabatekoa 

zen hemen, herria ehuneko ehunean 
zen euskalduna, eta “hobea” horrenbes-
tez. Hori esanda ere, orain inoiz baino 
hobeto gaude. Pentsatzea XVI. edo XVII. 
mendean Euskal Herria hobeto zegoela 
ez da errealista. 

diagnostikoa aipatu duzu, nola egin 
diagnostiko hori?
Esaterako, “herri hau euskalduna da, 
espazio berriak eraiki behar ditugu… “ 
esan ohi da. Hasteko, premisa bat, eus-
kaldunek ez dute euskalduna izan gura. 
Egunero ikusten dut hori eskola emate-
ko gelara sartzen naizenean. Hogei ur-
teko euskaldunak dira, ume-umetatik 
ikastolan heziak, eta egiten dute zelan-e-
ta erdaraz. Inork ez du hori ikusi gura?

ez dago joera hori aldatzeko erremediorik?
Asignatura bera ematen dut nik euska-
raz eta erdaraz: “Zertara zatozte eus-
karazko gelara?”, esaten diet ikasleei. 
Aukeran daukate. Hipotetikoki, zuk 
erretzaileen gelan nahi baduzu egon, 
hori aukeratzen duzu kurtso hasieran. 
Eta gela horretara zoaz. Ez egin “ez-e-
rretzaileen gela”-ren aukera, eta gero 
bertara erretzera joan. Hau da, erdaraz 
egiten baduzu, joan erdarazkoen gelara. 
Nik dakidala, UPVn [EHUn] inork ez du 
dokumentu	ofizial	batean	egoera	hori	
aztertu edo aipatu bederen. 

zergatik egiten du aukera hori ikasleak? 
Ez dakit. Baina hori da aztertu behar 
dena. Horri buruzko diagnostiko bat 
egin behar da, edo joera hori aintzat 
hartu,	bestela	fikziozko	egoera	batean	
bizi gara. Ikasle horiek euskaldunak al 
dira? Paperetan bai. Horiek ez daude de-
rrigortuta euskaldunen gelan ikastera, 
badute erdarazko gela. Ez dute zertan 
egon euskarazko espazioan. Momentu 
batean –orain urte batzuk– egon zen au-
kera bat kalitatearen alde egiteko, baina 
kantitatea lehenetsi zen. Zenbakiak hor 
daude, distira handikoak, baina erreali-
tatea ez da distiragarria. Eguneroko hori 
bizi duzunaren arabera, somatizatu eta 
guzti egin dezakezu egoera. Kezka hori 
ez	da	agertu	ofizialki,	baina	denok	eza-
gutzen dugu errealitate tristea. n

 k oKERRAK ZuZEn: 2.595 zenbakian Historia 
berrikusten artikulua ez zen ongi publikatu 
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 » “Orijinala banintz 
pozarren nengoke, baina 
ez da horrela, ni imitatzen 
saiatzen naiz, ongi 
imitatzen hori bai”

 » “Diagnostikoak behar dira, 
horiek dira inportanteak, 
diagnostikoan ez badugu 
asmatzen ez dago 
etorkizunik”
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