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Zenbat hauts, zabor...  ez ote du 
ezkutatu erratz, gisats edo dena 
delakoak. Garai batean txilarra-

rekin eginak, lurra lakarragoa eta za-
borra lodiago zegoelako, agian, bai-
na, orduan ere goxatu eta leundu ohi 
genuen, menda fin sorta bat erratz 
buruari bueltan ezarrita eta zeinen 
lurrin goxoa itsasten zien ohol distira-
tsu bezain aspaldikoei. Natura natural 
etxeratzen genuen eta merke, sano...

Duela gutxi, Zaldibiako herrian hone-
la ikusi nuen horman idatzirik: “Erratza 
eman ziguten eta hegan ikasi genuen”. 
Hamaika ikusteko jaio ginen dio esaerak 
eta hamaika jaio ginen ikusteko, esan 
omen zuen beste  hark. Kontua da, batek 
ezina eta traba besterik ikusten ez duen 
lekuan, besteak aukerak ikusteko gaita-
suna duela eta hortxe hasten da porrota 
ala arrakastaren mugarria etorkizuna 
eta geroa bereizten.

Barañainen izan ginen larunbatean, 
urtarrilaren 26an, aldizkari honek bere 
ehun urteurreneko sari banaketaren 
biharamunean –Zorionak bidenabar–  
eta han ere erratza izan zen protagonis-
ta, Bertso Eskolen eguneko emanaldie-
tan, izan ere, zenbat hala-moduzko gai, 
bertso, ateraldi, poto eta abar ez dute ez-
kutatu bertso eskoletako erratzek, bai-
ta gure nahia eta abileziak bat eginda, 

hamaika artelan, irudi eta irudimenezko 
erditze erraztu ere! Beti jarri du Ber-
tso Eskolako erratzak errespetu puntu 
bat, baina oinarrizko konfiantza ere bai, 
lehen pausoak ematerakoan ttittili po-
ttolo antzean zabu eta balantxa dabilen 
hitz totelari. 

Lehengoan, gainera, herriko ikaste-
txeari kantu bat egiteko sormen lana 
helburu izan zuen Andoni Egañak, Xabi 
Zabalak eta Alberto de Abajok osatutako 
ekipoak, han bildutako ikasle eta gura-
soen ekarpenak bideratuz. Oso ekintza 
parte-hartzailean (hala behar kantua 
berena sentitzekotan!) eta garuna majo 
bihurrituta, tantaz tanta, lortu zuten 
hangoen aho batezko oniritziarekin, bi 
estrofa eta leloa sortzea, mezuz, edukiz, 
neurriz, formaz aproposa zelako kon-
formidadean eta kantatzeko egoki mu-
sikaturik. Noski, Andoniren kasuan, eta 
bera izan zen ardatz kantuaren hitzak 
sortzerakoan, bertso eskolak ematen 
duen ausardiaren abiapuntua baliatuz 
eta urteetako eskarmentuaren bizi es-
kola berme, zenbat eratako sortze lanak 
gauzatu daitezkeen frogatuta utzi zuen. 
Denak bikain! Ordu eta hiru laurden ha-
lako ziztuan ezta ametsik onenean ere! 

Gutxi batzuk soa sortzaile, bide berri 
bila, errazten eta errazten gozatuz doa-
zen bezala, askok begirada galdua du… 

Irakurketa gozagarria izan da, enetzat 
ere, Harkaitz Canoren Fakirraren aho-
tsa! Fikzioaren eta errealitatearen txi-

rikordatze ederra obratzen du idazleak, 
batzuetan Imanol Lurgain, Imanol Lar-
tzabal (1947-2004) bera dela eta bes-
teetan eredutik urrun agertzen zaigula, 
errealitatearen konkrezio gisa. Imano-
lena, egiaz, pertsonaia egokia da, 60-90 
hamarkadetan euskal jendarteak bizi-
tu zuen bilakaera politikoaren islatze-
ko: ETAren alde izatetik ETAren kontra 
azaltzera iragaten zela, bereziki Yoyes-en 
(Arakis, eleberrian) hilketatik lekora, 
baina ez bakarrik. 

Arazo bat bada hala ere, fikzioan bezain 
errealitatean. Ematen du Imanolek bere 
bukaera hitsa nolabait berak bilatu zuela, 
matxista zabarra, afrantsesatua edo beldu-
rraren aurka altxatu zelako. Uste dut me-
rezi duela, gaur, oroitzeak Imanolek jasan 
boikota, ezker abertzalegotik antolatu zela 
eta baztertze deiak publiko egin zirela, pe-
tizio orrialdeetan lerrokatzen baitira, zu-
rian beltz, kantari, bertsolari eta kontzer-
tu muntatzaile elkarteen izenak. Nobelan, 
errelatoa nork egiten duen, euskal gizarte 
horren (gure?) ardura kolektiboa garbi-
tzen da, poeta kaxkarra bere hubris-aren 
biktima izan zela ondorioztatzen utziz. 


