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ko ikerketan. «Gure olerkariaten
paisaJa ez dazerbait fisikoren eza
gugarri, arlmaren azalbide bai
no». Ikusten duenhorretan era
kusten du ikusi ezin dena poetak:
«Llzardik ere interiorizatu egiten
du paisaia; heriotzaren presen
tzia, Jainko-gosea, aldiaren ira
gantasuna, adibidez, etengabea
da bere paisaiaren zertzelada
tan». Arorinen hitzakhartliz, be
raz: Llzardi da paisaiahau:
Poesiak gizartea alda dezakeela
sinisten zuen Lizardik; sinbolo
Arimaageri !dlaenpaisala
<<Ni naiz paisaia». Azorin poeta oihan bat da haren poesia. Politi
espainiar ezagunaren esaldi eza...: koa ere bada-eta haren literatura.
gun horldarabil uis MariMujika Garaiarekin bat.. Btdegileak bil
idazleak Lizaxdiren paisaiaren dumarako JonKortazar literatura
trataera laburbiltzeko.Kanpo eta adituákidazleari eskainitako zen
barru, barru etakanpo, desagertu. bakian deskribatzen du giro hura.
egiten da ia muga poetaren tes «Diktadurapean debekatu egin
tuétan. Eta uztarketa hori aipa zuten euskal abertzaletasunáren
tzen duMujikakl996ankaleratu zabalkundea. Horregatik kultura
íaJ<,<? idazleare.n paisaien inguru- bihurtu zen politika egiteko bi-

harridura horregatik. Izan ere,
urte hart;an elektrifikatu zuten
Norteko ferrokanila. Orduan utzi
zuten lurrunezko makina bazte
rrean, eta orduan hasi zen tren
elektrikoa martxan. Aurrekoak
baino biziago; zoroago. Eta, ho~
rregatik, idazleaten sorpresa. Ho
rregatik ageri zaizkio ezezagun,
ordura arte ezagun zituenak. Eta
gaur arte. 1929ko ibilbide bera
baitu egun ere trenbideak.

de». Euskaltzaleak erakundeko
kide lehen1k, EAJren Gipuzko Bu
ru Batzarreko idazkarinagusi on
doren, nabarmena da abertzale
tasunak Lizardirengan duen era
gina. Poema nazionala sortzeko
asmoz zebiltzan garaiko euskal
idazleak; asmo hori igartzen da

Zarauzkoareii testuetan ere. No
labait, aberria ere goratzen du Ll
zardik, mendiak goratzen ditue=
nean. Pizkunde garaJada.
«Gatzki irakurritako Lizardi
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baten kanonizazioa» aipatzen du
Anjel Lertxundik, halere, Lizardi
eta erotismoa libururako idatzi
tako hitzaurrean. «Poetaren giza
neurrlko oro erre eta gero, haren
hausterreen gainean jaso da alda
re lizardiaira: aberria, euskara,
Jainkoa, Berpizkundea... (...) Giza
mailakc:i Lizardi poeta
bazterturik, sinbolo mai
lako Lizardi bat sakrali
zatu genuen». Bainagiza
Lizardi hori igar daiteke
poemen atzean. Espe
rientzia du oinarri bere
poesiak. Ikusitakoa bila
katzen duikur.
«Pagadizabal gestioa
SE VENDE 943835153».
Zarauzko Egafia-Enea etxean
dago kartela. Lizardiren aitonak
éraikiarazi zuen etxean. Hori da
Asaba zurren baratza poeman
deskribatzen den lekua. Hala ze
hazten: du Bidegileak bilduman
poetari eskainitako aleak: Begi
bistan den etxe hau da poemako
étxe hura. Salgai, orain, arbasoen
etxea. «Asaba zarren baratza,
untzadunormek esia, / eguzkiak
len maitea... / Otzaldi zoro baten
itzuli, /yoka nagokik atea. /Yoka
nagokikatea, /ategorrizurezkoa,
/ euri zarrek usteldua; / marras
lqllÓek bide biurri dirdaitsuez
apaindua». Antzinatik datotren
ildo baten jarraipe:pa deskriba-·
tzen du poetak testuan. Iraupena,
eta baita desagérpenar�n arris
kua ere. EgaIDL-Eneaz ari da, bai
na ari da euskarari buruz ere. Eta
kokatu, l:lopna horien artean ko
katzen du dilema. Zarautzen, Na
farroa kaleko 7.eneko etxe horre
tan. Etxe honetan.

beko garai batean. Joandakoaz
mintzo da Lizardi ere: «Sar eta...
zuaitz yantziak. / Urrats bat egin,
ta... adar uts. / Oroipen:_txoriez
zeuden / beterik: ni ikus ta, bat
batean, /egoei eragin ziten / ( ...)
Urteyoanen zitala!/ Zuek zarpil
du-itzalia / lenera nork l�karda
ke?/Zabal-naroa nuen baratza, /
gaur ain estu, gaur ain gabel».
Etxe konkretutik, etxe zabala
gora dóa poeta. «Benetako gerta
kari eta sentimenduen inguruan
eraiki zuen bere olerkigintza [Ll
zardik], hots, bere begientzat eta
bere bihotzarentzat egia ezaguna
zena hartti zuen olerki oinarri
tzat, abiapuntutzat, egi konlcretu
eta txiki horien bidez egia nagusi
eta ezezagunera hurbiltzeko hel
buruz ». Hala deskribatzen dti
Lourdes Otaegi ikerlariak Asaba
zurren baratza:..n gertatzendena.
Amona dá poemako protagonis
ta. Lorategi erdian, burua erdi
galduta ageri den amona, zehaz
ki. «Baratzerdian dutarki/amo
na: alderoka dator, / begi galduak
noranai.../ Eriotzak dakar besala
gun, /bere buruzezpaitagái».
Lizardiren kezka kultural na
gusiaren sinbolo da etxe hori.
Euskaraikustenduetxehoriikus
ten duenak. Otaegik bere doktore
tesian dioenez, gurasoekin eta in
gurqkoekin erdal giroan hazitako
Lizardirentzat, hizkun�arekiko
lokarria irudikatzen du amona
horrek. Eta erreala da anekdota.
«Amona, Zqbartzaroan, inorer.a. gutzen ez zuela egon zen, zahar
tzaroko eromeriak jota, eta oler
karia gizon eginik ezagutu ez ba
zue:p ere, haren semea bai etahari
euskaraz aritu ornen zitzaion
amona, Llzardi bera zelakoan».
Eta sorpresa hori daLizardiren
poemarenfuntsa. «Ta, ara, bide
an, baldarño, / muttiko bat gure
gana:/ ark birbilloba, nikseme./
Ikus amona)<, bertan gelditu, / ta
aren eztizko irribarre! / Laztan
du, pozakzoratzen: / 'I aut, orain
akust ongi!' / (diotsa) 'I aut, bai,
Olako!...' /Ta... nereizenez igurtzi
zuen/ bttrutik ofietarafio. / Lena
zegoen orañaz / ele gozoka. Bi
tzuok / mintzo beraz ziarduten./
Ene asaben lokarri zarra, / Yau
nari zor, etzan eten!».
Horixe Lizardiren baratz.ea.
Hauxe. Harriek beste manten
tzen dute olerkariaren hitzek zu
tikgaur egun ere. «Baratz zarra
ren antzalda!, / egi, mami, biur
adi: /lenarenmuftakaldatubez.a/
baratz zarra baratz berri!». Hori
xe poetaren �etsaren Iatitude
. zehatza. Eden puska batsalgai.

Orolpen txoriak
Hiriaren iraganaz mintzo da
etxea: hiru eta lau so�o eraikinartean geratzendenetxeitxurako bakarra da. Turtstak ekarri
eta turistakeramatendituenerrepidea aurrean, Torre Luzeako
parkearen lasaitasuna atzealdean. Lizardiren eskultura bat eta
Basarriren beste bat bertan, eta
iturri bati darion uraren bakea.
Hortik ikusten da etxeko lorate-.
gia. Arbaso zaharren baraizea,
alegia. Dorre Luzea sail ósoa har
tzen zuen garai batean Lizardik
ezagututako lorategiak, eta hori
da poeman deskribatzen <lena,
baina 36ko gerraren ostean mise
ria baten truke saldu behar izan
zituzten lutrok, eta etxeko lorate
gia da egun Egafia-Eneari lotuta
dagoen bakarra. Zuhaitz batzuk
bertan, loreak, eguzkitako bat,
eta étxera sartu ahal iZateko atea
parez pare zabalik. Inor ez, begi BINAR
bistan, ordea. Poetak ezagutúta- Martin Larralde etaJoseba Sarrio
ko �txe bera, poetak ezagutu ga- nandiaren Hazpame

