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o " ' ;'Gfzonak. oinak harrien kontra ez zaurtzeagatik*,
zao pátak Jantzl ohi ditu. Eta zapatok, bidearen hiutsak'eta
zikindu ohi dituzte. Orduan, gizon
o blda-ondoko lokatzak
egunero garbitzen dituzte; hain ga16i ez
,gárbí-garblek
o garenok, noizean behin garbitzen ditugu, aisia* ápur bat
edo gogoák hala emate-n daukuneah. Háia
o dadukagunean
ere, ez zaio guzti honi inportantzia gehiegirik ematen,
o zapata-zikinketa eta -garbíketa hon¡. l-bil¡ béharrak arduo .l$* du, eta zapatar¡k ez zikintzeagatik ez da inor geldío nK geraeen.
o
Letra-gizonoi (eta

behin gorb¡tu behor

eskuarki* edozein plaza-gizoni),
¡a
v Deste horrenbeste gertatzen
zaiku komunzki. Eskribatu
O egin-behar dugu, etá noizean behin, martxaren poderioz
eta lndárrez, zenbait* zikinketa kasual erortzeño zaiku
a gainera.
Eta noizean behin, zapatak garbitzen diren axo:! la-gabetasunarekin
berarekin, gainetik mantxa eta zaplas_
kentzen ere bá ditugu. Egun*, hori egitera
O tadi.-rra.hoik
noa.. Eta ez dut uste horregatik ezpataz odolik isuriko
It
- denik; ez, urak Beotibarko zubi-petik
jarioten.iraunen
O du,'i hala eta guzt¡z ere.

o
,, Aipamenera ekarri nahi dut, beraz, Abuztu hilabetea ren
azken
lbon Sarasolaren
J:
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"Anaitasuna"n

raturaren Historia" liburuari buruzko
esiten zaitan bi aipamen. Hauk dira:
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bi kritikatan niri
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^ , r l. Juan San Martinena
rt
O i, . "Arestireri euskarak herririk ez duela esango nuke
¡ ník. Bere alde eta hobeto esateko, herri orotari[ eta li-
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ra batua' deituko nukebn koine* horretaz baliatzen da : Jauna
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Luis Haranburu-Altunarena
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Hirugarren parteak (1964-197f) egungo* Euskal
teraturaren egoerp aztertzen du. Nire aburuz, hirugar
parte honen hasiérak 1960. urte mugan du bere hi
(sic). Zeren*, Sarasola beraren azterketa-bide eta

beraz jarraituaz, ig60. urtean ausnar* daiteke eu
literaturaren jatorri berria. Arestiren nHarri eta H¡
ez baita liburu soil bat; aitzitik*, giro baten agerplde
ba dugu. Eta denok dakigu giro hori zer no-latán,
eta non jaio zen."
Haranburu-Altunari hau galdetuko nioke:

Ene "Harri eta Herri, zer giroren agerpide da?
ditzen zaitanez, Haranburu-Altuña euskal letren bata
tan berria da. Aurten arte ez nuen haren izenik en
Denbora hartako notizia lehen eskukorik ez duela b
badiot, ez zait iruditzen bidegabe eginen diodanik. E¡
ka ha¡tan eusl<al gaieta.n
geundenek argi
de zehatzagorik eman_ahal.muigildurik
deákegu. E-ta enekil
ados, epoka hartan ez.zegbela giro *bat"."toián
Égunr
!i_ra 9ro*
bezala, zeÍn bere aldetik genbíltian. dakart¡ senii
ginen guztiak, eta gainerakoen eritziak eta lanak I
prezatzen genituen. Guti gora-behera, gaur bezala,
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handia eduki zuen San Martinek haren puÉlika.
zioan), zein bakartate handitan izan zen kontzebitua. no
la argitaratu zen kasualitate bategatik, nola izan nintzen
gonbatitua (Zeruko Argia aldizkáriaren orr¡-aldeetatik,
"bufoi", "eroD eta *blaéfemo" deitu ninduten), eta
azkenean "Harri eta Herri,ren, kausaz oqibiáerik
gelditu nintzen (Lurdes-ek kantatzen duen""H¡rá ah
psaien",.ttikia, zergatik etxean ez dagoen ogirik" h
nartako trutu eta ondorio da).

koine* antzeko batera

Juanitori hau gáldetuko nioke:

"Herri" hitza perpausa horretan erabiltzen duenean,
zer zentzutan erabiltzen du? Klaro eta garbi dagoelako
hitz horrek zenbait* esan-nahi diferente \a dueli. f¡batrko herria baldin badiot, hiri bat aipatzen dut. Zubero-_ -herria baldin badiot, aurkientza* bat dakart aiputara.
O Euskal-Herria hartzen'badut
etni¿ bati eqi"rpiin-"iürn,
dio aipamen. Kristau-herr¡á
baldin badiot, erlijio_kiáe
O lel
batzuren komunitatea.
izaki abstrakto batetzat har
!- ahal liteke. Adibidez: Herria
politiko batek hautaera* batzutan
kargu .baterako ateratzen baldin bada, herriaren Uoron¡ datea
izan dela esanen dauku. Askorentzat, .herriao
-v baino hala
gauza.bizi eta. dinamikoagorik ez dago, baina
"hil_
! -herri' bat'baino gjauza hil eta estatikoagorik ez dago
benetan.
Dena
dela,
San
Martinen perpiusa, ñitr¡óió
¡ edo hitz-konfusio
bat iruditzen zait. 2erén, Uaia¡n Uá¿ió
la ene euskarak (denon euskarak) ez duela herririk. hau da.
O bere kanpan-dorrea eta alkate falanjisib duen herririk,
du. Paina ez dut uste Sarasolak inoiz halakorik
t!
gogoan eduki duenik. Beste alde batetatik, San Marti_
^arrazoi
I nek, nik dakidanez, hiru euskara-klase erabil¡ ditu óiáin
bere. poesiarako euskara purista eta konpreni_
a arte€n;
l -gaitz bat edozein h.erritatik guztiz urrun zegoena; gero
OE¡barko euskaraz baliatu .en 6ere "fitent<a¿át,
eskribatzeko (eibartar edo plaentxiatar ez
"iu--il
ziren
¡ rikadak"
herritarrei
odolezko
izerdiak
zerizkien*
hartako
xisteak
It eta xelebrekeriak
nolabait entenitzeko); eta.azken'deh¡ bora-bofada honetan, Euskal-Herrian g"h¡entñ" Uáül
beúk "Arestiren eué_
lezala nahi duen tenoreon.,
-enteni deitzen
vkaiai
duen eta nik '"denon euskara" edo
"euska-
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Haranburu-Altunak nahi badu, beste egun bate
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e.splikatuko diot nola sortu zen
"Harri eta Éerri
parte
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"Harri eta Herri, liburu soil bat da, eta ez da ezeren
agerpide. Ezeren agerpide izatekotan, ene espiritu-po
breziaren, ene koaiténi eta ene kobardekerlen 'ag
izanen. litzateke. Bai, liburu soil bat, eta gáinera,
raz eskribatu diren guztiak bezala, liburü pobrá'bat,
buru eskas bat, liburu xipi bat, liburu-karikátura bat.
ARESTIAR
dauku, deusku, diou
'dezakegu, Caikegu
dezala, daiala
nioke, neuskio
zaiku,. jaku, zaigu
zaro, lako

zait, jat
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