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Hurrengo orrialdeetan berriro emango dugu argitara, Piarres Lafi -
ttek 1965ean Baionan argitaratutako Eskualzainburu izeneko opusku-
lua1. Jean Etxepare medikuak idatzi zuen Eskualzainburu hori eta bai
atalka plazaratu ere Eskualduna astekarian, 1920ko irail-abendu tar-
tean2. Aldudeko medikua ohoratu eta gogorarazi nahi zuen Piarres
Lafitteren argitalpenak, haren heriotzaren hogeita hamargarren urteu-
rrenaren karietarat.

Eskualzainburu delakoa oso idazlan interesgarria da hainbat alde-
tatik, eta horren froga da, jakina, Lafittek eskaini zion bigarren auke-
ra. Izatez, izenburuak berak dioskunez, Azkue handiaz eta Euskal-
tzaindiaren egitekoez dihardu, eta horretarako hamar urte lehenago
–1910 urtearen bueltan-edo– Jean Etxeparek Bilbora egin zuen joan-
jin bat kontatzen du xehetasun osoz. Orrialdez laburra izanagatik ere,
Eskualzainburu nahikoa mamitsua suertatzen da, eta jadanik hainbat
azalpen mahai-gaineratu ditut horren gainean beste inon3. Oraingo
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1 Etxepare, J. 1965. Eskualzainburu (1920). Herria. Baiona. 15 orr.
2 Lehen atala: 
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honetan, bizpahiru ohar ematea gurako nuke Etxeparek begietaratzen
digun Bilbo horren nolakoaz hobeto jabe gaitezen.

Halandaze, Jean Etxepare Aldudeko medikua Bilbora etorri zen
1910 urte inguruan –nik neuk, 1909an izan zelakoa daukat– eta bisita
labur bat egin zion Azkueri. Trenez egindako bidaiaren inpresioez
gainera, hiriaren deskribapen nahikoa zabala damaigu. Ez da Bilbo
Etxepareren idazlanetan agertzen den hiri bakarra. Kasurako, Borde-
leri eskaini zion artikulu bat 1913an, xehe-xeheki aurkeztuz hango
karrikak, hango merkatuak, elizak eta biztanleak, medikuntza ikasten
zebilela hain ondo ezagutu zituenak. Etxepareren obran maizago
agertzen da Baiona “hiri goxoñoa”; presente dago, baina tantaka-tan-
taka, protagonismo txikiagoz. Iruñeak eta Donostiak ere kapitulu luze
bana dute Beribilez liburu ederrean. Dena dela, Bilbo da alagalakoa,
kontrapuntu modura erabiltzeko.

Etxepareren testuei hiri handienganako begikotasuna darie oro
har, herri txikiak antipatiko suertatzen zitzaizkion neurri berean-edo,
eta horixe suma daiteke Eskualzainburu honetan ere “bozkarioz gain-
di zoazi” dioskunean, XX. mende hasierako Bilbo kedartsu eta ilun
horretan dabilela. Alabaina, Etxeparek Bilbon barrena kolkoan daroan
poztasuna ez da turistak edozein toki berriren aurrean senti dezakee-
na. Etxepare ibili egin da Zazpi Kaleetan gaindi “bi sahetsetako etxe
goren itzalarte hezean”, eta ibaiaz haratxago aurkitu ditu Gran Viako
“harrizko egoitza ederrak”, eta “ibai zabal zoragarrian” begiez jarraiki
zaizkie “goiti eta beheiti dabiltzan itsas-untzi, hainbertze motakoer”.
Horiez gainera, korritu ditu ere Bilbo Handiko auzune periferikoak,
honelaxe plasmatu zituenak:

Leihorrez leihor, lauzpabost herriska hatzemaiten dituzu, bat bertzearen ondotik,

elgarretarik ez hain urrun, ez arras berex ere. Orotan ola batzu ikaragarriak, beren

ximinea luzetarik kea lodi dariotela. Barneak langilez ihaurri, dena sugar, dena labe,

dena mekanika, dena hausko, dena ungide, dena uhal-burrunba ilun. Etxeak beltz

eta zikin. Karriketan haur kalapitari, erdi-buluzi batzu, elgar hatzemanka, karrasian.

Ordean, zer mutiko gotorrak! Holakorik hainbertze ez nuen oraino ikusi ene bizian.

Artetan ama bat edo bertze, samurtua, ateratzen zen sos bat edo bertze eskas aurki-

turik sukaldean, eta, lasterka ume hezkaitz hetarik baten ondotik ibili ondoan, hatze-
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maiten ahal bazuen galtza ipurditik, ederrak emaiten zaizkon, erasia gorrian; bainan
sorraioak nigar tintik ez egiten!

Etxeparek ezagutu egiten ditu, beraz, hiriaren bai begitarte arraia
eta bai beltza ere. Areago, Bilbok duen bigarren aurpegi latz horren
gaineko gogoeta sarkorra egingo digu, eta, izan ere, darwinismo
sozialaren oihartzun garbiak atzemango ditugu hurrengo pasarteotan:

Biderdi baratu nintzan. Harriturik galdatzen dakot erdaldun adinetako bati, nolaz
ziteken han holako haur elemenia, etzenez bada nihoiz kotsupe hartan izurriterik
sortzen. Ihardetsi zautan irriz:

–Hazi hortarik botatzen du hemen ausarki jende xeheak. Hori du bere atsegin eta
aiherbide bakarra. Garia irakak bezala, bizizale beharrek emeki-emeki itotzen dituzte
aberatsak. Naturaleza bere baitarik zozialista da. Zuhurtziarekin haatik. Ez du nahi
tipiek ahamen batez irets dezaten handia. Noiztenka bakantzen ditu helderia itsusi
zonbaitez. Ehunka aurdikitzen ohi ditu orduan lurrerat. Bainan bizirik gelditzen dire-
nak, zer putikoak! eta nolako haziaren ez eraile, beren aldian! Ontasunaz jabetzen dira
noizbait, bainan umeen aztaparrak zorrozki lotuak dituzte ja, gozatzen hasi orduko.
Itzulika dabil holaxe mundua. Ontsa liteke, ene iduriko, gudu izigarri hortan bat-bede-
rari eratxikia balakio neurriño bat, eta hunen jastatzeko bederen doi epe.

Solas horien zuhurtziak min egin zautan bihotzean. Aurkiz urari, ibaiaren buru
batean eskuinetarik ikusten nuen Bilbao-ko hiria, dena itzalpe eta jauregi pollitez
inguratua; ezkerretarik, ibaiaren bertze buruan, hiru hirixka pinpirinak; lau hiri
beraz, dunen eskuko; erdian, lauen erdian tinkatua, bainan lauen errotik zilatzen ari
eta berritzen beti, gabeen lantegi beltza, dena errauts, dena izerdi, dena pilda, han
hemenka odol ixuri zafla batzuez gorritua. Beti danikako gudu betierekoa, gauzek
eta gure izaiteak berak hala dakartelakotz; gizonik zuhurrenek apur bat eta noizetik

noizerat ezti baizik ez dezaketen gudua.

Halarik ere, erabatekoa da idazlanaren atalari Etxeparek eman zion
amaiera. Ezin argiago uzten du norainoko miresmena sortu dioten Bil-
bok eta bilbotarrek:

Hau bakarrik nerabilan ene baitan: ez nuela ordu artio ikusi Euskal-Herrian halako
hiri-ingurunerik. Nihun ez hainbertze lantegi, nihun halako esku-lanik; nihun ere ez,
lurraren erraietan, daigun mendeari doakon baitezpadakoagorik. Obren araberako
argiak bazituzketela hango gizonek, nindagon atseginekin. Adimenduz ala jakitatez,

Euskal-Herriko hiri lehena behar zen izan Bilbao.

Era berean, ezin argiago lotu da Jean Etxepare ez dela, inolaz ere,
nostalgiko eta garo-usainekoa. Sarri askotan, sasoi horretako euskal
idazle guztiak zaku berean sailkatzen dira, den-denak modernitate eta
progresoaren aurka baleude bezala, den-denak baserri zurien mundu
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idilikoan babestu eta gotortu izan balira bezala. Sinplifikazio erraze-
gia da hori: kasurako, Etxepare nekez koka daiteke multzo horretan.

Horretaz zalantzarik txikiena ere gera ez dakizun, nahikoa duzu,
Etxeparek aurkeztu dizun Bilbo baikor hori konparatzea, Txomin Agi-
rreren Garoa eleberri ezaguneko hamaikagarren kapituluko Bilbo gal-
garriarekin. Gogoratuko duzunez, Agirreren idazlanean Joanes eus-
kaldun txit jatorraren iloba Bilboko meategietara bidali behar dute
biziaren irabaztera, eta han zen osoki galdu. Ez dago esan beharrik,
Txomin Agirrek betaurreko ilunez begiratzen du Bilbo, eta, horren-
bestez, ezin du ezer onik ikusi, bertan den-dena arbuiagarri begitan-
tzen baitzaio: “Bilbotik itxasoruntz goazela ezker aldetik dauden
herriak eztirudite Bizkaikoak”; “Nerbion inguruari Euskalerriko alder-
dia baño Londresko auzotegia obeto deritzat”; “Ai zenbat euskaldun
zabartu diran Somorrostroko lur gorrietan!”. Jakina, Etxepareren
begiek ikusi duten Bilbo kementsua eta Agirrerenek bereganatutako
Bilbo suntsigarri hori, biak dira Bilbo bera; izan, garunak dira des-
berdin batarenak eta bestearenak –alegia, dituzten burmuinak–, eta
beroriek bestelakotu diete Bilbo berbera, mundu desberdinetan bizi
bailiren. Begi-bistakoa denez, Etxeparek eta Agirrek ez dute elkarren
arteko inolako antzik, salbu eta bi-biok euskaraz zutela idatzi.

Alabaina, idazle euskaldunen homogeneotasun ideologiko antimo-
dernoaren ideia hori gure artean oso zabalduta dagoenez, beste adi-
bide bat ekarriko dugu hona, kontrakoa nabarmenago erakutsi
nahian. Izan ere, euskara eta modernitatearen artean troka gaindiezi-
na dagoela irudikatu nahi izan da, eta –premisa horren ondorio logi-
koa– berez atzerakoia-edo izan behar dela euskaraz idatzitako edozer.
Hala ere, Etxepareren arestiko aipuak ondoan doanarekin alderatuz,
beste behin ere konturatuko gara Jean Etxeparek baduela erdaraz
idazten zuen Pio Barojak bezainbesteko irekitasuna: 

Bilbao es un pueblo que cada vez se va haciendo más denso y más interesante. La

ría es una de las cosas más sugestivas de España. Yo no creo que haya en la Penín-

sula nada que dé una impresión de fuerza, de trabajo y de energía como esos cator-

ce o quince kilómetros de vía fluvial. Lo que me parece es que la gente de Bilbao

no está todavía a la altura de su ciudad, al menos a la altura de su río.
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Las horas solitarias (1918) saio-liburuko pasarte hau irakurrita-
koan, Jean Etxepare nonogaz batera sailkatu behar izango banu, nik
neuk don Pio inpioarekin kokatuko nuke zalantzarik gabe, hau da,
kultura liberal moderno eta are nietzschear xamarraren ordezkaritzat
daukagun idazle unibertsal prolifikoarekin, eta ez inola ere Txomin
Agirre abade karlista ilunagaz.

Zernahi gisaz, Aldudeko medikuak Azkue “etxe gora baten biga-
rren estaian bizi” zela diosku Eskualzainburu delakoan, eta atea ire-
kita sehi batek barne garbi batera pasarazi duela. Bertan, une labur
batez goait dagoela, amets egin du itzarrik:

Deus ospakorik barne hartan, baizik apeztegietako gori hura, iguzki-argi eztiak begi-

tarte arrai bat bezala emaiten zuela mubleer. Ixiltasun osoa bertzalde. Ah! zer ames-

garria, halako xoko batean biziaren iragaitea luma eskuan, adimendua gogoko zer-

baiti alhan!

Hau da, Etxeparek Bilboko zurrunbilo barruan bizitzea gurako
zukeen, eta, argi dioskunez, horrekin egiten du amets. Horixe pentsa
daiteke behinik behin, aintzat hartuta 1910ean-edo bizi izandakoa
1920an idatzi duela: hamar urte daroatza horregaz ametsetan. Ez dago
esan beharrik, luma eskuan hartuta lan egiteko, askok eta askok Aldu-
deko edo beste bazterren bateko lasaitasuna hobetsiko lukete, baina tira.
Azkuek berak, Jurgi Kintanak bildu duenez4, nahiago zuen Koloniako
seminarioa, eta horixe adierazi zuen 1908ko eskutitz batean: “No sé si
Adán habrá estado mejor en su paraíso, que yo en éste mío. Esta vida de
comunidad, rodeado y casi ceñido de orden, pudiendo aprovechar para
el trabajo de cada minuto los 58 segundos […] me enamora”.

Une labur baten ostetik, bada, “ate bat idekitzen da, eta agertzen
zaut, eskua zabalik eta irria ezpainetan, gizon gazte larri eder bat. Agur,
eta agur, elgarren berri galde […] eta jartzen gira adiskide zahar batzu
bezala, biak, gure arbasoen mintzaian mintzo”. Ikusi zer gehiago dioskun
Etxepareren idazlanak hamar bat urte lehenago izandako enkontruaz:
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Zoratua egon nintzan ene lagunaren entzuten. Aurkian nuen buru hoberenetarik bat,
adimenduko dohainez gaindi, bihotzeko karrik sainduenaz bero. Hitzak ahorat heldu
zitzaizkon hain errexki, hain apain eta halako euskaldun jogian, hainbertze gogomen
heltzen zautaten beharrietan barna, non lehen aldikotz agertzen baitzitzautan euska-
ra mamiaren aberastasun ezin agortuzkoa.

Aditzen nuen hizkuntzak etzuen egiazki deus zorrik, bere joriaz, jakintsunek

ezpainez ala lumaz derabilaten español ala frantses hizkuntzari5.

Zertaz erabili ginuen solas, oroit niz atzo danikakoez bezala. Euskara garbirat nola
itzul-araz jende xehea, bila ibili ginen biak. […]

[…]

Ordu baten erdia egon ginen holaxe elgarrekin eleka.

Bilbao-tik jin nintzan gibelerat egun hartan berean, eletrik-hari ezin hautsizko bat

bezala loturik jarraikitzen zitzautala urrundu arau...

Pasarte hau irakurtzean konturatu garenez, Aldudeko medikua
Azkueren eremu grabitatorioan harrapatuta gelditu zen, “eletrik-hari
ezin hautsizko” batez estekatuta berak aitortu bezalaxe. Eta Azkueren
gisara, Aldudeko medikua ere izatez neoeuskaldun bat da, euskararen
mundua koordenatu berrietan eraz kokatu nahi duena, ganoraz. Etxe-
parek ondotxo daki mundu zabalean –benetako munduan!– zelako
aldaketak gertatzen ari diren, eta nahiz eta industrializazioa ez den
bete-betean iritsi Etxepare bizi den giro etnoeuskaldun horretaraino,
Eskualduna astekarian Etxeparek berak eman du Bankako oletako
langileen grebaren berri. Kontua da bere mendi-txokoko talaiatik
Aldudeko medikuaren adimendu xorrotxak egoeraren analisi argiga-
rria egin zuela, eta ondorio gisa zehatz seinalatu digu, azukre-koxko-
rraren pare urtzen ari den Euskal Herriaren desagerpenaren gako
nagusietariko bat:

Zer da eskas Euskal-Herrian? Barkatu erraiten badut zart: une bourgeoisie vraiment

basque.
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Piarres Xarritonek Jean Etxepare medikuaren obra osoaren lehen liburukian egin zuen R. M.

Azkue Euskaltzainburu (1920)ren argitalpenean, baina bai Eskualduna astekariko jator-
rizko testuan, hirugarren atalean. Bide batez esateko, aurkezpen honetarako erabili ditudan
aipuak Xarritonen bertsioaren grafiarekin doaz, eta ez, Lafitteren argitalpeneko grafiarekin.
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