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Oharrak
1 Iñaki Zubeldiari eskertu nahi dizkiot eman dizkidan argitasunak, oso lagungarri gertatu zaizkidalako.
2 Jexux Mari Olanori nire eskerrak emandako laguntzagatik.
3 Ikus, Arozena, Eugenio: Gabriel Aresti: euskal antzertian biola eta mailuarekin, Azpeitiko Udala, 2000, 71-78 orr.
4 Juan San Martinek bere Escritores euskéricos, 157. orrian dio Jarrai antzerki taldeak jokatu zuela Etxerako... nor? 1964an, baina

Jarraiko Iñaki Beobiderekin hitz eginda, garbi dago ez zutela antzerki hori taularatu. Beharbada, okerra etorri da, urte horre-
tan Jarraikoek Nor alkate edo herriko bozak antzeztu zutelako, izenburu antzekoa duena, baina hori Piarres Larzabalena da.

5 Imanol Larretxea eta Antonio Sarriegiri biei eskertzen diet emandako argitasunak, eta Imanol Larretxeari bereziki, eman-
dako laguntza handia izan baita. Duela hilabete batzuk joan zitzaigun Imanol: Goian bego!

6 Pello Sarriegiren iloba Antoniok adierazten zidan kalearen bestaldean jaio zirela esaten ziola Felipe osabak. Erregistro zibi-
lean agertzen denaren arabera, Kardaberaz jesuita jaio zen aldameneko etxean jaio zen Pello Sarriegi, kalean gorago.
Orain ehun urte Urumea kaleko etxeak —gaur Kardaberaz—, barrukoak bakoitiak eta kanpokoak bikoitiak ote ziren,
orain ez bezala? Familia nahastu ote da?

7 Berriki argitaratu dute Felix Sierrak eta Iñaki Alforjak Fuerte de San Cristóbal, Pamiela, Iruña, 2005; liburuari erantsi CDan
espetxe horretan egondako 4.943 presoren izen-abizenak daude; 2.639 gure Pello Sarriegi Larburu. 

8 Antzerti 25’en zenbakia, 1934 ilbeltza, 17. orria.
9 Antzerki hau Imanol Larretxeak ere gogoan du. Beste antzerki bat Pilar Artolak oso gogoan duena Andre Zurrunbilo zeri-

tzana da. Eskerrik asko, Pili, emandako laguntzaren aldera.
10 Argitaragabea. Antzezle izandako Mari Angeles Legarretak utzitako kopia baliatzen dut. Esker mila Mari Angeles Legarreta,

emandako laguntza handiagatik.
11 Gabriel Aresti. Artikuluak. Hitzaldiak. Gutunak (10), Susa, 1986, 29-30 orr.
12 3. oin-oharrean identifikatutako liburuan, 44. orrian.
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hain justu EAJk sortutako Hernaniko Eusko

Batzokia-n antzezle-lanean —Migel Toledo

kudeatzaile nagusi zela, EAJtik alkate izana—,

Toribio Altzagaren lanak-eta antzezten. Ho-

gei bat urte geroago, gerra eta gerraondo

hurbileko tarte luzea nola edo hala gainditu-

rik —Donostiako Euskal Izkera ta Iztunde

Ikastola 1953an hasi zen berriro, Maria Dolo-

res Agirre zuzendari zuela—, 1954-55 ingu-

ruan ekin zion ostera, euskal antzerkia susta-

tzeari Hernanin, eta oraingoan ez zuen

Toribio Altzaga eta kidekoen antzerkiak taula-

ratzearekin etsi, berak asmatutako antzerki-

Pello Sarriegi Larburu (1906-1968)

H
Sarriegiren
antzerkigintza bere
ingurumarian

ernanin jaio zen 1906ko maiatzaren

27an eta hil 1968ko ekainaren 10ean.

Bien bitartean antzezle-lanean, antzer-

ki-idazle gisa edo euskal dantzak eta

abestiak sustatzen-eta lan asko egin

zuen. Euskal dantzari aparta zen, eta

antzerkizale porrokatua, eta antzezle

ez ezik antzerki idazle izatera ere iri-

tsi zen, eta bere neurrian arrakasta-

txoa bildu ere bai, Jokaldi txar bat lana-

rekin.

Antzerki lanerako Espainiako II. Erre-

publika aldian sortu zen Pello Sarriegi,
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-lanak idazteari ekin baitzion 1960ko hamar-

kadan, ikusita gerra aurreko antzezle batzuez

gain bazegoela gazte jendea prest antzerkia

euskaraz egiteko, eta gazteak ez ezik kudea-

tzaile lana egin zezakeena ere bai. Antzerki

taldea bataiatzeko Pello Sarriegik berak as-

matutako izena jarri zioten: Goi-Alde! 

Kudeatzaile-lana egoki egin zezakeena Juani-

to Olano mallua zen. Zikuñagako paper-fa-

brikan kontularia, luistarretan itzal handia

zuen, eta beste gizon gailen batzuekin batean

—G. Bermejo, E. Etxeberria, A. Idarreta, J.J.

Iruretagoiena, G. Olaizola, B. Zupiria, Setien

arkitektoa...— herrian kultur, kirol eta bes-

telako jardueren eragile handia zen. Migel

Toledo bizi zen eta zuzendari-lana egin ze-

zakeen Pello Sarriegik edo Koldo Oñatek

lagundurik. Juanito Olanok bazuen iloba bat,

Jexux Mari Olano, prest zegoena antzezteko

eta antzerki taldeari bultzada emateko eta

antzezle beteranoez gain, Antonio Arbelaitz,

Jexux Egiguren, Kristina Egiguren, Inazia

Goñi, Manuel Mujika, Mari Kruz Uria edo

Maria Luisa Zubiria... hor zeuden prest, Pilar

Artola, Kristina Elosegi, Itziar Etxeberria,

2

Hernaniko musika-banda 1936 gerra aurretxoan. Pello Sarriegi, gorbataduna; Jose Sarriegi anaia, goitik 2. ilaran, eskuinetik 4. a, 
eta Juanito Olano mallua, behetik 2. ilaran, ezkerretik 3. a
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Arantxa Kortaberria, Imanol Larretxea, To-

mas Lizeaga edo Iñaki Zubeldia1 bezalako

gazteak euskal antzerkia bultzatzeko. Ondo-

ko hauek ere arituko ziren, batzuk gehiago

beste batzuk gutxiago: Martin Gorostidi,

Juan Migel Lazkano, Mari Karmen Oa, Mar-

tin Zabalegi, Pedro Zabaleta edo Kontxi Zu-

beldia bezalakoak, eta aurrerago Juan Mari

Aurtenetxe, Mari Angeles Legarreta eta

bere ahizpa Kontxi Legarreta, Mari Karmen

Garmendia edo Begoña Perurena, Kristina

Egigurenen alabak, besteak beste, harik eta

1968an Pello Sarriegiren heriotzarekin bate-

ratsu antzerki taldea behin betiko desegin

zen arte.

Beti bigarren edo hirugarren mailan geldi-

tzen diren dekorazio arduradunak ere bazi-

tuzten: Atxukarro apaiza, Juan Migel Zugasti,

Tiburtzio (Patxi) Odriozola, Joxe Makazaga,

besteak beste, eta ezinbestekoak ohi diren

karakterizatzaileak: Antton Bikuña, Gabriel

Olaizolaren suhia, esaterako.

Lehenbizi, Goi-Alde taldea Donostiako an-

tzerkiaren, ondoen Toribio Altzagak ordez-

katzen duen antzerkiaren epigono gisa sortu

zen, haren Bost urtean, Ezer ez ta festa eta

Neskazar antzerki lanak taularatuz. Toribio

Altzaga ez al zen hasi Acción Católica-n,

luistarretan antzerki-saioak eginez; bada,

goialdetarrak ere luistarren lokalean hasi zi-

ren saioak egiten, eta apaiz etxean zegoen

Zintzotasuna-n antzezpenak burutzen. On

Pedro Madinabeitia laguntzaile zutela, eta

Hernaniko luistarretan laurehun gaztek hile-

ro jaunartzen zuten garaian, 50eko hamarka-

dan: Hernaniko laurehun bat gaztek hilean

behin jauna hartzen zuten garaian. Ikusleak

ere hasiera batean gehien bat giro horretan-

txe bilduko zituzten. Baina ez ziren Hernani-

ra mugatu, Gipuzkoako herri askotara heda-

tu ziren: Donostiako Antzoki Zaharreraz

gain, Errenteria,Tolosa, Zaldibia, Elgoibar eta

Eibarrera behintzat bai.

Lehenbiziko aldi honetan, nagusiki 1950eko

hamarkadaren bigarren erditsuan garatu

zena —ezin mintza gaitezke aldi itxi-hertsiez,

errealitatea bortxatu gabe—, jazo zen ger-

taera aski adierazgarri bat, hortxe 1958 in-

guruan. Ikusita euskal antzerkiak bazuela

arrakasta Hernaniko jendearen artean, an-

tzerkigintzan erdaraz ari zen talde batek el-

kartzea proposatu zien Goi-Aldekoei. Hauen

artean bi iritzi kontrajarri sortu ziren; ba-

tzuen ustez, delako elkartze hori onerako

izan zitekeen, baimenak-eta errazago lortze-

ko —ez ahaztu zentsura frankista—; besteak

berriz, euskara hutsez eta elkartu gabe ja-

rraitzearen aldeko agertu ziren. Orduan Her-

nanira etorri berri zen On Jose Elgarresta

erretorea hartu zuten epaile gisa. Jakin bazu-

ten erretore hura nolakoa zen, geroago kon-

turatzeko aukera izan zuten bezala, ez ziren

joango, baina etorri berri hartan herriko apai-

zen buruan jarri zuten konfiantza, lehenago

Karmelo Labaka erretorearengan jarria izan

zuten bezalatsu, eta bai hark auzia ederki epai-

3
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tu ere: euskaraz jarraitzeko esan zien, baina

alferrik ari zirela, ireki berria zen Pedro Or-

begozo jaunaren altzairu-fabrikara —1954-

55ean irekia— langileak erruz etorriko zire-

la kanpotik, Espainiatik gehienak, eta euskal

gauzek erreka joko zutela. Ezin zitekeela eki-

din, eta alferrikako lanean ari zirela!

Goi-Aldekoak ez ziren antzerkilari profesio-

nalak, ez ziren hortik bizi, eta batez ere, eus-

kararen aldeko lanean boluntario ari ziren

euskal antzerkia lantzen, eta hala jarraitu zu-

ten erretorearen ikuskerari, ezkortasun etsi-

garrienari edo pasibotasun konplizeari amo-

re eman gabe.

Goi-Alderen bigarren aldiari, hortxe nonbait

1960ko hamarkadarekin bat edo bateratsu

garatu zenari Pello Sarriegirena deitzea, dra-

ma-idazle bihurtutako euskal antzezle eta

eragile izan zenari, goraipamen gehiegizkoa

egitea ote? 

Aldi horretan, batez ere Jexux Mari Olano-

ren2 bidez bere itzala izan zuen Gabriel

Aresti bilbotarrak; hark Donostian emanda-

ko bi hitzaldiek, 1961ean eta 1964an, izan

zuten eragina hainbat goialdetarrengan, eta

antzerkilariek gonbidaturik Hernanin ere es-

kaini zuen hitzaldia 1967an Euskeraren izen

poetikoak zeritzana, eta bertan poeta eta dra-

4
Toribio Altzagaren Neskazar antzezten Hernaniko Zintzotasuna zineman 1956-57. Ezkerretik eskuinera: Mari Karmen Oa, 

Pilar Artola, Arantxa Kortaberria, Itziar Etxeberria, Iñaki Zubeldia, Tomas Lizeaga, Juan Migel Lazkano eta Jexux Mari Olano

43/3 Sarriegi  13/10/06 17:04  Página 4



ma-idazle bilbotarrak La Gaceta del Norte egun-

kariarentzat eta beste hainbatentzat eskan-

dalagarri gertatu zen bere lehen antzerkia Mu-

galdeko herrian eginikako tobera goialdetarrek

laster taularatuko zutela iragarri ere egin zuen;

baina, ez dakit, egin zuen hitzaldian berean

Aingeru Irigarairekin-eta ika-mika gogor-

txoren bat gertatu zelako edo bilbotarraren

antzerki hura ikusleriarentzat zailegia gerta

zitekeen beldur zirelako, edo biak batera,

kontua da ez zutela antzeztu, pertsonaien

karakterizazioak eginak izan arren, hain justu

garai hartan euskal antzerkiaren laguntzaile

handia izan zen Mikel Forkada donostiarrak3

marraztuak. Arrakasta gehien Pello Sarriegi-

ren Jokaldi txar bat-ekin lortu zuten —Agora

saria irabazia 1966an—, Hernaniko Aitor zi-

neman eta Errenteriako Alameda zineman.

Pello Sarriegik beste antzerki-lan batzuk ere

idatzi zituen: Joxe Mariren urre puxkak (1961);

Etxerako...nor? (1964)4; Ama izaten lanak dira

orratik! (1964), Biotzaren neurria (1965); Jokal-

di txar bat (1966); Zauritutako lorea (1967);

baina jakin ahal izan dudanez, Goi-Aldekoek

Jokaldi txar bat antzeztu zuten soilik, eta Zau-

ritutako lorea prestatzen hasi bai, baina taula-

ratu ez.

5
Pello Sarriegi trajearekin, dantzariek inguratua Hernaniko Latxe auzoan. Atzean Jose Maria Puig-en fabrika kimikoa
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Nola desegin zen 1955 inguruan gerraurre-

ko antzerkigintzari segida emateko eta eus-

kal kultura bultzatzeko sortutako antzerki

taldea? 1968an ETAk lehen hildakoak pairatu

eta eragin ditu, eta Espainiako Gobernuak

emergentzia egoera dekretatu zuen, eta hu-

rrengo urteak ere oso mugituak izan ziren

eta hagitz politizatuak. Beharbada, antzez-

le-taldea berritzeko, uzten zutenak ordezka-

tzeko ere, izan zituzten arazoak, eta antzer-

ki-idazle Pello Sarriegi ere galdu zuten, eta

beharbada politikak kulturak baino garrantzi

gehiago hartu zuelako hurrengo urteetan,

kontua da, hor eten zela hogeigarren mende

hasiera ingurutik zetorren euskal antzerki-

gintzaren segida Hernanin —gogora Jose

Olaizola konpositore eta organista famatuak

antzerkiak idatzi zituela XX. mendeko lehen

bi hamarkadetan (bere Antxiñako lege zarrak

antzerkia taularatua izan zen 1934-35 ingu-

ruan), eta Jose Gartzia Goldaraz 1936ko ge-

rra ondoan Valladolideko gotzain izatera iritsi-

ko zenak, XX. mendeko bigarren hamarkadan

euskal antzerki pare bat idatzi zuela—.

Franco hil ondoan ekin diotenek antzerki-

gintzari, zenbateraino ote dakite aitzindari

izan dituztenen berri? Laster beteko dira

ehun urte Pello Sarriegi Hernanin sortu zela,

eta ez litzateke egokiera txarra jaiotzaren

mendeurrenarena, antzezle aitzindariak oroi-

tuz eskerrak emateko, garai politiko zailetan

euskal antzerkigintzaren alde egindako lana-

gatik.

6

Jose Olaizola Gabarain (1883-1969) hernaniar konpositore eta
organojole famatua, Antxiñako lege zarrak eta Markesaren

alaba bezalako antzerkiak idatzitakoa

Garzia Goldaraz Valladolideko artzapezpiku hernaniarra sorterriko parrokiaren atarian
Maidagan apaizarekin eta agintariekin. Tolosan saritu zioten Zintzotasuna

antzerkiaren izena ezarri zioten aretoari
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Bizi-zertzeladak

Batetik, antzerki-lanetan ez du bizitzaren

arrasto handirik utzi Pello Sarriegik, beste-

tik, bere bizitzako nondik norakoak ondo

baino hobeto ezagutuko zituen bere anaia

Felipe duela lau bat urte hil zen eta hortaz,

esan genezake hainbat zertzelada berekin

eraman dituela drama-idazle hernaniarrak.

Haatik, Zikuñagako paper-fabrikan lankide

izan zuen Imanol Larretxeari eta Pello Sa-

rriegiren iloba Joxe Antonio Sarriegiri esker5

baditugu hainbat jakingarri bilduak. Ale di-

tzagun!

Non jaio zen? Hernaniko Urumea kaleko ho-

geita hirugarren zenbakiko etxean (Andrekale

edo Kardaberaz kalean), Kardaberaz jesuita

jaio zen etxearen aldamenekoan, kalean go-

rago6; biak ere elkarren ondoan jaioak leku

aldetik, eta denborari dagokionez, berrehun

urte geroago Pello Sarriegi. Zazpi senide eta

gurasoak elkarrekin bizitzeko etxe txikitxoa

eta Kale Nagusiko behealdeko etxe batera

aldatu ziren sarriegitarrak. Pello Sarriegik,

errioxar jostun Candelas Benitorekin ezkon-

du zenean, ostera Kardaberaz kalera jo zuen

7

Hernaniko Urumea kalea XX. mende hasieran; herrian
Andrekale esaten zaio, eta ofizialki Kardaberaz kalea da, 

23. zenbakian jaio zen Pello Sarriegi 1906an, eta garai hartan
sagardotegi franko zituen kale horrek

Hernaniko Kale Nagusiko behealdea XX. mende hasieran.
Horietako etxe batean bizi izan zen Pello Sarriegi bere sei

senide eta gurasoekin ezkondu arte
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Plaza Berria baino goraxeago bizitzen jarri ziren

senar-emazteak. Gurasoak ez zituen hernania-

rrak, aita altzatarra eta ama urnietarra, baina

Pello Sarriegi bera hernaniar peto-petoa!, Her-

naniko alde zaharrekoa jaiotzaz eta bizitzaz.

Gorago aditzera eman dugu antzerki-taldeak,

gerra aurreko antzezleez eta gerra ondoko

gazteez osatutako Goi-Alde taldeak zirikatu

zuela antzerkiak idaztera. Baina horrelako la-

netarako nahia eta obrak taularatzeko taldea

egotea ez da aski idazgintzari ekiteko. An-

tzerki-idazgintzan zein izan zituen maisu edo

bide erakusle? Toribio Altzaga datorkigu le-

henbizi burura, haren obrak antzeztu zitue-

nez gero gerra aurrean eta gerra ondoan. Ja-

zinto Karraskedo, Etxe-aldaketa (1934) eta

Garo-Usaia (1935) idatzi zituen billabonatarra-

rekin maiz elkartzen omen zen, eta inoiz Maite

ere...neurriz, Gabon Zauria eta Zotzean bizia dra-

mak idatzitako Nemesio Etxaniz azkoitiarra-

rekin ere bai. Batez ere billabonatarrarekin,

bazkariak-eta horrela egiten omen zituen, eta

bazkariak ez ezik Etxerako...Nor? zeritzan an-

tzezlana bien artean egin zutela adierazia utzi

zuen antzerki-testuan.

Gero gauza bat da testua idaztea, eta bestea,

hura taldearen kudeatzaile eta antzezle na-

gusiei atsegin izatea eta taularatzeko presta-

suna agertzea. Imanol Larretxeak esaten zi-

danez, Juanito Olano mallua-rekin harreman

handia zuen Pello Sarriegik, eta hark egiten

zuen nolabait zubi-lana eta galbahe-lana.Txo-

8

Sarriegiren garaitik asko aldatu da Hernani
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rakeriatzat jotzen zituen zerak onez onean al-

darazten zizkion antzerki-idazleari, eta segur

aski Pello Sarriegiren hainbat antzerki-lan ez

ziren antzeztu kudeatzaileak ez ziolako iritzi,

eta segur aski gainera, halaxe hobe, ez zeto-

zelako bat bizi zuten garaiarekin, hau esatea

eztabaidagarria bada ere. Hurrengo atalean

jarraituko diogu gai honi.

Ikertzen hasi orduko jakin nuen antzerki-lanak

makinaz jotzen Jexux Mari Olanok laguntzen

ziola, zer-da-eta tiroa jaso zuelako 1936ko ge-

rran eta haren ondorioz edo ukondoko mina

eta dardara izaten zuelako beso batean. Nork

eman zion bada delako tiro hori, antzerkiak

makinaz jotzen galarazten ziona? Zer egin

zuen gerrakoan? 

Gorago esan dugu jakingarri asko berekin

eraman dituela Pello Sarriegik. Seguru samar

dakiguna da Hernanin ospitala deitzen zi-

tzaion Erruki Etxean, erreketeak herrian

sartzeko zeuden garai inguruan, bertan

jeltzaleek edo errepublikaren aldekoek egin

zuten bileretako batean bere lagunetako

bati tiroak alde egin eta hankarte inguruan

jo zuela. Giltzurdin bat kendu zioten, eta ge-

rra garaian jasandakoen ondorioz osasuna

galdu zuen. Ukondoko mina eta osasuna gal-

duxe.

Iloba Antonio Sarriegiri galdetuta, honek

esaten zidan bere osaba erreserbatua zela

eta horrelako konturik ez ziola inoiz entzun.

9
Biteri eskolak, Hortxe ikasi zuen Pello Sarriegik ere, orduko

hernaniar gehienek bezalaPello Sarriegiren jaiotza-agiria
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Ermita baino goraxeago Zikuñagako paper-fabrika. Bertan egin zuen lan 1936ko
gerra ondoan Pello Sarriegik, arduradun lanetan. Zikuñagako Amabirjina Beltzari

bertsoak egin omen zizkion

malau bat urterekin hasiko omen zen Fundi-

ciones del Norte-n, 1936ko gerra aurrean

Hernaniko Floridako industrialdean zegoen

fundizioan moldatzaile lanean, bere aita eta

Felipe senidea bezala. Orduan metalurgiak

H
Txindata-jolea

orretaraz gero, dakigun apurra da se-

gur aski nazionalisten bataloiren ba-

tean ibili zela, preso hartu eta Iruñeko

San Kristobalera eraman zutela7, eta

ibilera horiek osasunean arrasto txa-

rrak utzi zizkiotela. San Kristobalen

1936-1940 gerra-urte horietan egotea

urte banaka batzuk geroago nazien

kontzentrazio-esparruetan egotearen

antzekoa izan behar zuen, bertan

egondakoen lekukotasunen arabera.

Hil ere gazterik egin zen, hirurogeita

bi urte egin eta hamabost egunera.

Zikuñagako paper-fabrikan aritu zela

esan dugu. Beti han jardun al zen? La-

nean orduan egiten zen moduan ha-
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garrantzi handia zuen, metalurgialariek zuten

bezala. Fundiciones del Norte delako horrek

fabrika garrantzizkoa izan behar zuen he-

rrian. Zergatik igaro zen Zikuñagako paper-

-fabrikara?

Gerra ondoan ez zuen galdategian jarraitze-

rik izan, galtzaileen alde ibili zelako gerran.

Don Felipe Peñalba gerente zuen paper-fabri-

kak, beste enpresa askok ez bezala, Franco-

ren aurka ibilitako jeltzale eta errepublikano

asko hartu omen zuen, eta haien artean Pe-

llo Sarriegi Las filieras paper zelofana egiten

zen sailean, arduradun lanean. Gero Zikuña-

gako jaiak-eta antolatzen Pello Sarriegi eta

Juanito Olano-eta ibiltzen omen ziren.

11
Zikuñagako Amabirjina Beltzari bertsoak egin omen zizkion

Zikuñagako ermita, egun desagertua, XVI mendez geroztik
aipatua agirietan. 1979an desagertu zen bertako Amabirgina

beltza, eta azken meza 1985ean eman zen bertan

Zikuñagako ermita barrua, besteak beste, Amabirjina beltza
ikusten delarik aldarean
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Jeltzale zela garbi dago. Ez du ematen politi-

kan ardura handiko kargurik izan zuenik,

badirudi gehiago ibili zela antzerkigintzan eta

euskal kulturgintzan.

Dantzari aparta, bere arrebetako bat zen Jo-

xeparekin egiten zuen dantza askatuan bi-

kain. Orduan ohitura handia omen zegoen

herriko musika-bandan parte hartzeko musi-

ka-tresna bat edo beste joaz, eta Sarriegita-

rren familiak behintzat asko lagundu zion he-

rriko musika-bandari: anaia zaharrena Joxek

dunbala eta bonbardinoa jotzen zituen, Pello

antzerki-idazleak txindatak, Felipek saxofoia

eta Ramon gazteenak klarinetea; hiru arre-

ba zituen, Joxepa eta Maria dantzari onak

eta Prudentxi, beste era bateko dantzaria, fa-

matua herrian. Guztira, beraz, zazpi senide

ziren, eta Pello bigarrena. Gurasoei buruz

dakigun bakarra da, aita Inazio Sarriegi Zu-

beldia Altzako Oleta etxekoa zuela eta lanbi-

dez metalurgialari urtzailea; eta ama berriz,

Dolores Larburu Nazabal, urnietarra eta etxe-

koandrea.

Ikasketa kontuan autodidakta izan zen Pello

Sarriegi. Iloba Joxe Antonio Sarriegik adie-

razten zidanez, orduko gehienak bezala Bi-

teri eskoletan ibiliko zen hamalau urte arte

edo, gero bere aita Inazio eta Felipe anaia

bezala, Fundiciones del Norten lanean haste-

ko.

Berak familiarik izan al zuen? Gerra aurrean

ezkondu zen Candelas Benito errioxar jos-

tunarekin. Alfaro edo ingurukoak izan behar

zuten hiru ahizpa benitotarrak, gero jostun-

degia eduki zutenak Hernaniko Kardaberaz

kalearen goi aldean. Pello Sarriegi eta Can-

delas Benitok ez zuten seme-alabarik izan

eta Zizurkilgo Fraisoroko inklusatik Vicente

Vazquez bost urte inguruko mutikoa ekarri

bide zuten, hernaniar denentzat Jesus Mari

Sarriegi izango zena aurrerantzean.

12
Zintzotasuna parroki aretoa, besteak beste, antzerkiak egiteko
erabiltzen zena 1960ko hamarkadaraino hortxe-hortxe
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Antzerkigintza

Gerra aurrean badakigu Hernaniko Eusko Ba-

tzokiaren barruan antzezle lanetan aritu zela.

1933-34 bitartean Gipuzkoan bostehun bat

euskal antzerki emanaldi egin omen ziren,

eta mugimendu horren barruan Hernanin

ere bai, eta gure Pello Sarriegi ere partaide,

antzezle gisa.

Gorago esan bezala, Toribio Altzagaren Bost

urtean eta Ezer ez ta festarekin ekin zioten ge-

rra ondoan, 50eko hamarkadaren erdialdera,

Pello Sarriegik Goi-Alde izenez bataiaturiko

antzerki taldeko kideek, gerra aurrean an-

tzezten ibilitakoek eta gazte antzezlari ager-

tokian estreinatu gabeek.

Bi ekitaldiko antzerki serio samar horretan

diruzalekeria eta aberastasun burugabea sa-

latzen dira: tesi nagusia da aberastasuna ez

dela txarra, Jainkoak bere eskuzabaltasuna-

gatik hainbati emana edo onartua dela, beti

ere ondo erabiltzekotan, hots, lagun hurkoa-

ri laguntzeko asmoz egindako obrekin uz-

tartzen bada; txarra dela, aldiz, eskrupulu,

kontzientzia kristau eta zuzentasunik gabe

egindako diru-biltze ustela, harrokeria eta

pertsonaren hondamen morala dakarrena.

Eta Pello Sarriegik gorpuzten duen Lukax

pertsonaia zalekeria galgarri horren sarean

erortzen da dirua egiten hasten denetik.

Etxea errentan emateko eta hartzeko egin

beharreko kontratuetan bitarteko izateaga-

tik ehuneko bat kobratuz bizi den Lukax le-

hen mundu gerra garaian gai horretan sor-

tzen den espekulazioaz baliatuz aberasten

da, harrotzen eta diruzalekeriara jotzen eta

tabernarik tabernako bizitza arlotera, bere

emazte xuxena dohakabe bihurtuz, diru guz-

tiak gorabehera.

Toribio Altzagak elkarrizketak eta agerral-

diak ongi josten ditu, eta pertsonaien aldake-

ta morala antzerkiratzeko bi ekitaldien ar-

tean bost urteko tartea sortzearen teknika

baliatzen du, eszena berbera edo bertsuetan

pertsonaien aldaketa moralak azaltzeko eta

antzezteko. Era horretara, pertsonaien bila-

katze moral hori agertokian garatzen baino

gehiago, pertsonaien bi egoera moral des-

berdinak taula gainean dira kontrajartzen.

13
Toribio Altzagaren antzerkiak behin eta berriz eskaini zituen

Goi-alde taldeak
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Antza denez, pertsonaien bilakaera agerto-

kian agertzea ez da garrantzizkoa, bi ekitaldi

kontrajarrien bidez ongiaren eta gaizkiaren

arteko diferentzia eta aldea nabarmentzea

da axola handiena duena.

Elkarren aurkako kontrajartze moral horiek,

eta ekitaldien arteko denbora-tarteen teknika

erruz erabiltzen zituen Pello Sarriegik. Esate

baterako, Etxerako...nor? antzerkian, Jazinto

Karraskedorekin batean egindakoan, burdi-

nola edo fundizioko nagusiaren seme alfer,

axolagabe eta emakumezale eta neskatila

zintzo engainatzailearena dagien pertsonaia

nagusia Caracasen ematen dituen zazpi urte-

tan onbideratzen da, oso adierazgarriro, ne-

kazaritzak ekarririk bide zuzenera, eta antzer-

kiak dituen bi amaieratako batean neskatila

zuzen orbangabearekin ezkontzeko duina egi-

ten. Beste amaiera goibelago bat badu antzer-

ki honek, eta ez da Pello Sarriegiren antzerki

bakarra bi amaiera dituena. Baina utz dezagun

hori geroagorako eta beste adibide bat eman

dezagun ekitaldi artean urteak igarotzearen

teknika ilustratzeko.

Horretan gailurra Biotzaren neurria deritza-

nean jotzen du drama-idazleak. Bertan lehen

ekitalditik bigarrenera zortzi urteko hutsu-

nea dago, eta bigarrenetik hirugarrenera ho-

geita seikoa; hortaz, antzerkiaren denboran

hasieratik amaierara hogeita hamalau urteko

tartea dago. Urte horiek guztiak beharrez-

koak izan dituzte pertsonaiek nork bere be-

katuak edo ekintza gaiztoak ordain ditzan,

eta antzerkiaren azken ekitaldia gertatzen

den eguberrietan —oso adierazgarria da ko-

rapilo-askaera eguberri garaian egitea—,

drama, oinazea eta sufrimendua sortu dituz-

ten korapilo desberdinak askatu eta zuzenbi-

dean jartzeko, esplizitoki amaiera zoriontsu-

ra iritsi gabe baina hura behintzat iradokiz

bururatzeko. Txarkerien katea abian jartzen

duen hasierako azioa badakizue zein den?

Baserriko seme zintzo batekin sei urte ibili

ezkongaietan, eta kalera ezkontzeko irrikak

hartaraturik, kaleko mutil batekin, kaletar al-

proja-engainatzaile batekin hasteko baserri-

ko seme zintzoa uzten duen neskatila base-

14

Jazinto Karraskedo antzerki idazle billabonatarra (1895-1988),
Etxe-aldaketa eta Garoa-Usaia antzerkien idazlea 

eta Pello Sarriegiren laguna
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rritar burugabea, trukean askoz mutil alproja

eta aldrebesagoa hartzen duena. Neskatila

burugabe horrek larrutik ordainduko du

egindako bidegabekeria, eta azkenean ibili-ibili

eginda kaletar alproja burugabe horrek ere

bai, gorago esanda bezala eguberrietan, zeha-

tzago, Gabon gauean.

Baserria kalearen aldean gora jartze hori,

kristau balioek santuturiko baserri-bizitza

kaleko diruzalekeriari eta balio kristauen gale-

rari kontrajartzea ez dira noski, Pello Sarrie-

gik asmatuak baina bai hark arrunt erabiliak.

Gerra aurrean, oker ez banago, arrakasta

aski izan zuten Jazinto Karraskedoren Etxe

aldaketa eta Garo-Usaia antzerkiek, eta gerra

aurrean ez ezik gerra ondoan ere antzeztu

zuten Donostiako Jarrai antzerki taldekoek

Etxe aldaketa 1959an, eta Garo-Usaia Donos-

tiako Iztundekoek 1964an. Garo-Usaia Txo-

min Agirreren Garoa eleberria antzerkirako

egokitua da, eta bertako pertsonaia-zerren-

dari begira jarrita ikusten dugu pertsonaieta-

tik hiru honako hauek direla: Moxolo kaletar

dirudun gazte harroa; Martin kaletarkeriak

jotako iloba gaztea; eta Pello Odolki kaletar

gazte kirtena —Arantzazuko Santutegian in-

primatu zen ostera 1968an, liburuxka gisa—.

Gatozen Etxe aldaketa antzerkira: bertan,

baserriko senar-emazte adinekoak kalera

joatera beharturik dira seme-alaba gazteek

hartaraturik. Berak baino kalera lehenago

jaitsitako auzotar batek gisa honetan adie-

razten die senar-emazte adinekoei kalea zer

den: «Bai al dakizute nere senarra zanak ka-

lea zertzala, esaten zuen?: “Kalea, kalea... gaz-

teen amets-eragile ta zorapena aizen kalea

zenbati iruzur egin diek, barruan daramakan

lander-atsekabearen arra, azal-uts dan eder-

garriz apaindurik estaltzen ain ongi dakikan

gezurti orrek!” Ori da kalea; guzia gezurra

ez ba’da ere, geiena bai behintzat... […] Ka-

lean geiena gezurra da, bai...Begira: onako

neskatx oiek, ara!, onen apain ta dotore, abe-

rats antzo agertzen dira. Baña guzia gezurra;

alako dendatan bi illabeteko ogiak zor dituz-

telako...Aloko gizon ura, ara!, arren zintzo ta

etxekoi ba’dirudi ere ezta egia; gau-orduetan

maiztxo ikusten bai-ta alderoka etxeratzen...

Ta, orroko beste jaun aundiki oriek, ara!, eli-

zatik ez al dira irten?... Bai, oso elizkoiak eta

kristau onak dirudite; baña, bai zera!, berak

aberats okituak izaki, aien beargiñak, zor ta

lor, gosez bizi diralako... Ori da kaleko egirik

15

Toribio Altzagaren Bost urtean antzezten Hernaniko Zintzotasuna zineman
1955 inguruan. Ezkerretik eskuinera: Jexux Egiguren, Pello Sarriegi, 

Maria Luisa Zubiria eta Kristina Egiguren. Antzerkiaren lehen ekitaldia
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garratzena: mixeriya, mixerija...! Geigo jakin

nai al dezute? —Ez, ez; naikoa da, Pantxike!»8.

Orain berriz, etorriko gara eguberriak antzer-

kietako korapiloak askatzeko data egokitzat

hautatzearenera. Pello Sarriegik Hernanin an-

tzerki-idazten ziharduen garaian Donostian

bizi zen Nemesio Etxaniz azkoitiarrak hiru

antzerki zituen jada eginak eguberri garaian

garatzen eta erabakitzen zirenak: Maite ere

neurriz, Gabon Zauria, eta Zotzean bizia. Data

hori berak erabakia baino gehiago Arantza-

zun 1956an egin zen antzerki sariketarako

epaimahaiak proposaturikoa zen. Gogora

ekar beza irakurleak garai hartan Espainian

eta ondorioz Hego Euskal Herrian bizi zen

giro sozial erlijiosoa, politika nazionalkato-

lizistak harrotu eta puztua. Bada Maite ere

neurriz draman, senarrak emaztea etxetik

bota egiten du, jeloskorkeriak jota, eta kale-

ra botatako emaztea eskale-itxuran itzultzen

da etxera Gabon Gauean. Pello Sarriegiren

Biotzaren neurria-ren eta Nemesio Etxanizen

Maite ere neurriz-en artean badaude pareko-

tasun eta sintonia nabarmenak.

Goi-Alde antzerki taldeak hortxe 1957-58 in-

guruan antzeztu zuen antzerki laburren bat

Gabon Gauean gertatzen zena, eta argumen-

tutzat senarra espetxean zuen emaztearen

bihotzeko samina goxatzen ahalegintzea zue-

na. Antzerki horretan Pello Sarriegik aitaren

papera egin zuen, alaba bizi-alarguna, senarra

espetxean zuen alaba eguberri giroan alaitu

nahi zuen aitarena —Pilar Artolak9 emazte

errukarriarena—. Gogora bestalde, Donostian

urtean hiru euskal antzerki egiten zirela: Do-

nostia egunean, iraileko euskal jaien barruan

eta eguberri bezperan, Santo Tomas egunean,

egun aproposa eguberrietakoak antzezteko.

16
Toribio Altzagaren Bost urtean antzezten Hernaniko Zintzotasuna

zineman. Ezkerretik eskuinera: Jexux Egiguren, Pello Sarriegi, 
Maria Luisa Zubiria eta Kristina Egiguren. 

Antzerkiaren bigarren ekitaldia

Toribio Altzagaren Ezer ez eta festa antzezten Hernaniko Zintzotasuna
zineman 1955 inguruan. Ezkerretik eskuinera: Manuel Mujika, Jexux Egiguren,

Kristina Egiguren, Iñaki Zubeldia, Pello Sarriegi aurreko mantalarekin, 
Inazia Goñi, Antonio Arbelaitz eta Migel Toledo zuzendaria

43/3 Sarriegi  13/10/06 17:05  Página 16



17

An
tz

er
ki

 id
az

le

Pello Sarriegiren Jokaldi txar bat antzezten Hernaniko Aitor zineman 1967ko
udaberrian. Ezkerretik eskuinera: Jexux Egiguren, Jexux Mari Olano, 
Imanol Larretxea, Pilar Artola, Kontxi Legarreta eta Begoña Perurena

lehenago aitak eta amak dirua lortzeko egin

zuten txarkeriaren iragarpena. Delako jokaldi

txar, ezmoral hori suspense-dosi txikietan

ezkutatuz eta agertuz egituratzen da antzer-

kia, hiru ekitalditan zehar. Antza denez, baze-

kien Pello Sarriegik xake-jokoan eta Arturo

Pomar xakelari mallorcar famatua Hernanira

etorri zenean parte hartu zuen haren aurka

jokatutako partidetan.

Antzerkira etorriz, testuak antzerkiratzen

duen mundua gorago aipatu ditugun antzer-

kietan irudikatzen denetik ez da aldentzen;

hemen ere, diruzalekeriak eragindako jokae-

ra ezmorala da antzerki gidoia sorrarazten

duena, euskal kristau balio tradizionalak dira

E
Jokaldi txar bat
deritzan drama

raginak eragin eta bereizitako antzerki

maisuak gorabehera, Pello Sarriegik

lortu zuen Jokaldi txar bat dramarekin

Donostiako Agora Saria eskuratzea

1966an, eta Goi-Alde taldeak Hernanin

(1967ko udaberrian) eta Errenterian

(1968ko otsailean) ematea, arrakasta

aski politarekin.

Sarrera originala du: draman protago-

nista nagusietakoak diren aita eta se-

mea xake jokoan ageri dira, eta aitak

zaldia mugituz jokaldi txar bat egin iza-

naren ondorioz xake-mate egiten dio

semeak, eta aitak egindako jokaldi txar

hori iragarle gertatzen da, hainbat urte
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hautsi behar ez direnak bizitza duina bizitze-

ko, eta ematen dion amaierarekin gurasoek

egindako bidegabekeria euren semeak or-

daintzen du kasu honetan eta bidegabekeria

jasandako familiako alabak. Berez, amaiera

bat baino gehiago idatzi zituen; ez dakiguna

da, lehenbizikoa zein zen, aldaketak zerk edo

nork eraginda egin ziren, eta azkenean an-

tzokietara eraman zen bertsioa finkatzera-

koan Pello Sarriegik berak zer esku-hartze

izan zuen.

Gatozen goiko baieztapenak frogatzen aha-

legintzera. Antzerkian, jokaldi txarra egin-

dako aitak emakume dirudun batekin ez-

kontzea proposatzen dio semeari, eta bien

arteko solasa honela tolestatzen du dra-

ma-idazleak:

«—Karmen gogoko zaiguk-ba!; —eta zerga-

tik izan bear du, Karmen?; Etxe ortan diru

asko zeok; —Dirua beraz? Zeorri entzuna

nago oien diru-egiteko modua nolaz izan

dan; —Orain beintzat utzi akiok nolaz egiña

dan; orrek etziguk ajolik; —Ez, e? Jaungoi-

koaren legeak baztertuak izan arren ere, ez?;

—Baztertu ez, baña..., Ba dakik gurasoak

bere umeak ikusi nai izaten dizkik. Hogei ta

amar urte beteak dakaizkik; eta gañera, gu

ere aurrera gijoatxik; […] Nik ez diot begi-

ratuko dirudunari, ez-duenari ere ez. Nik nai

dedana da, nere estu-aldi ta larrialdietan nere

ondoan jarraitu ta lagunduko didana. Une

ortan nere oldozpen txarrak, bere itz ezti-

tsu ta maitasunarekin itzaliko dituena. Itz

batean! Emakume zentzuduna. Ori izango li-

tzaidake neretzako aberastasunik aundiena.»10.

18
Pello Sarriegiren Jokaldi txar bat antzezten Hernaniko Aitor zineman 1967 udaberrian. Ezkerretik eskuinera: Jexux Egiguren, 

Jexux Mari Olano, Imanol Larretxea, Pilar Artola, Kontxi Legarreta, Begoña Perurena eta Kristina Elosegi
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Emazteak nolakoa izan behar duen adierazi

ondoren, gizartean emakumeari zer paper

dagokion azaltzen jarraitzen digu idazleak,

oraingoan goiko elkarrizketako maiorazkoa-

ren bi arreben arteko solasaldiaz baliaturik:

kontu egin, pertsonaia positiboa, oraingoan

itsua dela, fisikoki akatsak dituena baina mo-

ralki zentzudunena. Ikusten duena hasten da,

itsuak jarraitzeko:

«—Orra ba! Ik ere lengo gizaldikoa dirudin.

Orain etzegon gure amonen garaieko kontu-

rik. Emakumeak nunai zeukan egontokia gi-

zonen antzera. Ta zergatik ez?; —Gauz ba-

tzuetan gizonarekin berdintzea ondo zegon.

Bañan zuek nai dezuten azkatasun ori ezin li-

teken; —Zergatik, ez?; —(Goxo-goxo) Gizo-

na, gizona den. Emakumea berriz, emakumea;

bakoitza bere tokian. Begira, Juli! Nik ez di-

ñat ikusten, nagon bezela nagolako; bañan ik

ikusten den guzia gizonak sortu ta egiña

den. Lan-tokiko buru ta lan egiten duna ere,

gizona den; —Urte askoan jarrai dezatela

horrela; —Noski. Zueiri zer ajola zaizute, ba,

ordu-bietan ala iruretan etxeratzeak; egoardi

arte lo egoten zerate-ta.».

Antzerkiko lehen ekitalditik bigarren ekitaldi-

ra igaroz, neska-mutil arteko maitasun-isto-

rioaren hasiera marrazten digu, elkar-gusta-

tzea eta maitemintzea, Hernaniko Zikuñaga

auzoko jaiak aitzakia direla.

Lehenbizi, erromeriaren esanahia argitzen di-

gute pertsonaiek: «—Erromeria, aberri guzie-

tan egiten dek. Obeagoa edo txarragoa. Ba-

19
Pello Sarriegiren Jokaldi txar bat antzezten Hernaniko Aitor zineman 1967ko udaberrian. Ezkerretik eskuinera: Kristina Elosegi,

Jexux Egiguren, Jexux Mari Olano, Kontxi Legarreta eta Pilar Artola
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ñan, guztik ba ditek beren sustraia; —Izango

ez ditek, ba? Bere jazkerak eta oiturak, erri

bateko izaera agertzen ditek; —Alaxen dek!».

Gero, protagonista gizonezkoak emakumea

begiz jotzen duenekoa ekartzen du solasera:

«I, Leandro! Nor da mezetan nere aldamenean

egon dan neskatil polit ura? […] Zeñen eder-

ki erantzun duen meza guztia euskeraz. Eta az-

kenean abestu dan abesti goxo ori?; —“Agur

Jesus’en Ama” dek abesti ori; —Abestuaz,

bere begiak josita zeuzkaken Ama Birjiña’gan;

—Orduan, pozik egon aiz?; —Bai,motell!».

Hurrengo, neska-mutilen arteko lehen elkar-

tzea. Mutilak neskari: «—Ermitatik irteeran

ikusi zaituztegu, ta atzera barrena sartu ze-

rate; —A!, bai! Eliz-atarian dagon emakume-

ari argizaia erosita; […] Sinismenez egiten

diran eskeintzak, beren ordañak izaten dituz-

te; […] Begoña! Ama Birjiña’ri eskerrak eman

bearrean naiz; —Zer, ba?; —Gaur elizan,

zure aldamenean jarri nauelako; […] —Eza-

gun da, bai, neska bakoitzari itz berriak esa-

ten oitua zaudela. Zuek goi-mallakoak, errez

moldatzen zerate guri ezer sinistearazitzeko;

aukera izaten bait dezute».

Irakurleak juzga beza maitemintze ideal idea-

lista hau!

Bestalde, hizpide hau aprobetxatzen du bene-

tako aberastasuna zer den azaltzeko. Kontu

egin antzerkian, mutila Deustuko unibertsita-

tean, Valladoliden eta Londresen ikasitakoa

dela, eta neska notario baten idazkari eta

piano irakasle. Gizona gorago, emakumea

apalago baina oso duin. Neska hasten da:

«—Zu, diruduna, eta, ni?; —Aberatsa; —Este-

ban!; —Bai.Aberastasuna zerekin daramazu, ta

ori ez da diruarekin erosten; —Etzazu orrela-

korik esan!; —Dirudun guztiak ez dira abera-

tsak. Nola egin duten, lagun urkoarekin zer-

bait izan ote-duten, eta abar; —Ortan arrazoi

dezu. Guk etxean ikusi degu ondo asko, gizon

bat dela merio; —Ez uste, orduan, gizon ori la-

sai bizi danik dirua izanagatik.Ari ere etorriko

zaio aitortu bearra, eta orduan izango dira la-

nak. Ordaindu nai, ta eziñ; —Estutasun ortan

iñoiz arkitzen ba-da?; —Ez ezazu uste! Kon-

tzientziak ere, bere neurria ba du.».

Toribio Altzagaren Bost urtean antzerkiaren

tesia laburbildua lehenbizi, eta bigarren za-

tiak antzerkiaren amaierara bultzatzen gaitu.

Jokaldi edo azio txar hori egin duena mutila-

ren aita da, eta neska berriz, bidegabea jasan

duten biktimen alaba. Zer amaiera eman

dramari? Bi irakurri ditut nik.

Batean neskak ikusten du zer gertatu den,

mutilak ez duela gurasoek egindako txarke-

riaren errurik eta hori alde batera utzita

prest agertzen da maitasun harremanari se-

gida emateko. Antzokira eraman zuten

amaieran, aldiz, mutilak eten egiten du harre-

mana, ikusita ez duela neskarekin ezkontze-

ko inolako esperantzarik.Amaiera goibela!

Gorago ere esan dugu ez dugula informazio

aski gauzak nola joan ziren argitzeko.

20
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Pello Sarriegiren Jokaldi txar bat antzezten Hernaniko Aitor zineman 1967ko udaberrian. Ezkerretik eskuinera: Kontxi Legarreta 
eta Kristina Elosegi
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Goi-Alde antzerki
taldearen desegitea

Gabriel Arestik gisa honetakoak esan zituen

Donostian 1960ko hamarkadaren hasieran:

«Hitzaldi hauetan gaurko teatroaz mintzatu

behar da, nola erein teatroaren gaurkotasu-

na euskaldunen artean. Eta gertatzen da

gaurko euskal teatroa eztela gaurkoa, joan

den mendekoa baizik. Horretarako bildu gara

hemen, zahartasun zipriztin hori gure artetik

behin eta betiko aldaratzeko. Gure teatroa

moralista da, badirudi sermoi edo prediku

bat entzuten dugula, euskal komedia bat

ikusten dugunean. Niri oso ongi iruditzen

zaizkit predikuak, baina elizan. Apaizak ere,

elizatik kanpoan mintzatzen direnean beste

mintzamolde bat hartzen dute. Zergatik egi-

ten dute, beraz frakadunek, apaizek berek ere

egiten eta egin nahi ere eztuten gauza. Zer-

gatik izanen gara Aita Santua baino santua-

goak?»11.

Orduan egiten zen euskal teatroa kritikatzeaz

gain, idazle eta antzerki lan berrien beharra

aldarrikatzeaz gain, atzerriko idazle eta

obrak aipatzen eta iruzkintzen zituen: Euge-

ne O’Neill, Ugo Betti, Bertold Brecht, eta

idazle europar eta amerikar onenen katalo-

go bat prestatu zuen. Benetan giro astintzai-

le gertatu zen.

Gorago esan bezala Hernanira gonbidatu

zuten Goi-Aldekoek eta besteak beste, gisa

honetakoak adierazi zituen: «Beti bakarrik,

euskeraren mamia eta errai sekretuak go-

zatu nituen; komediak eskiribatu nituen,

inork eraman nahi izan ez zituenak teatro-

ra. Nire lehenbizikoa, laster Hernani hone-

tan estrainaldiz emanen duzuena, Tobera

hura, eskandalagarria zen.Tirioek eta Troia-

noek deskomekatu ninduten. Ba dago, (edo

bazegoen orduan) Bilbaon liburu-sorta bat,

Enbor izenekoa, euskotar integristena, nire

Toberagatik esateko guztiak esan zituena.

Erdal egunkari La Gaceta del Norte ere ez zen

atzera gelditu. Biok, hain etsai izanik, (euz-

kotar integristak eta gaztelar integristak),

zergatik firmatzen zituzten bakeak euskal-

dun poeta eta teatrolari zoro honen kontra?

(Idem, 87 or.)».

22
Gabriel Arestik gogor salatu zituen Sarriegirenak bezalako

antzerki motak
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Irakurleak ikus dezan zein desberdina zen

Gabriel Arestiren teatrokera, antzerkiak to-

lestatzeko artea, Goi-Aldekoek azkenean an-

tzokietara eraman ez zuten obrari buruzko

aipamen batzuk jasoko ditut, Eugenio Aro-

zenak idatziak: «Antzerki honen denbora

kokatzeko historian atzera jo behar dugu

Frantziako iraultzaren ondorengo edozein

egunetara. Mugaldeko herrixka txiki batean

aurkitzen gara. Noblezia apurtu eta beste or-

dena ipintzen den lehen denboratan. Errepu-

blikako soldaduak,Agintari baten agindupean

herrian sartzen dira. Errepublikako soldadu

eta agintariaren presentzia adierazteko he-

rrian bandoa ematen da. […] Antzerki ho-

nen giroa tobera antzean oinarritzen da eta

guzti honen azalpena herriko apaizaren aho-

tan modu honetan agertzen da: “... Herriko

norbaitek bizitza ez ona daramanean, eta se-

nar emazte arteko harremanetan gauza itsu-

si bat dagonean, mutilek haiengatik burla egi-

ten dute. […] Andreak bide okerra hartzen

duenean, mutilek toberak ateratzen dizkiote

gizonari, eta honek erremedio bilatzen ezpa-

dio egoerari, haren zezen adarrekin kontent

geratzen baldin bada, orduan tobera mustra

bat muntatzen zaio”».12

23
Sarriegik idatzitako antzerkien azalak
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Ez da batere interpretazio errazeko antzerki

lana. Eugenio Arozenak ankerkeriaren era-

kusgarritzat jotzen du teatro lan hau. Ga-

briel Arestik idatzi zuen 1961ean, zentsurari

iskin egiteko jarriak egon litezkeen anbiguo-

tasun eta anakronismoak alde batera, ekintza

Frantziako Iraultzaren garaietara eramatea

bezala, Francoren erregimen arbitrario, au-

toritario, bidegabe eta zentzugabearen aur-

kakotzat ere har zitekeen edo zeinahi erre-

gimen autoritario-bidegabearen aurkakotzat.

Kontua da ordurarte euskal antzerkiak eta

Goi-Alde antzerki taldeak urratutako bidetik

hagitz aldentzen zela! 

Dakidanez, Goi-Aldekoak prestatzen aritu zi-

ren azken drama, gero taularatuko ez zute-

na, Pello Sarriegiren Zauritutako lorea izan

zen. Gizon gazte alproja batek neska gazte

errugabe bat izorratzen dueneko gertaera

du korapilo sortzaile: Zauritutako lorea. Aski

sarriegitarra!

24
Pello Sarriegi, bigarrena ezkerretik bere senide: Felipe, Joxe eta Ramonekin. Joxepa eta Prudentxi falta dira zazpi senideak osatzeko 
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1 Iñaki Zubeldiari eskertu nahi dizkiot eman dizkidan argitasunak, oso lagungarri gertatu zaizkidalako.
2 Jexux Mari Olanori nire eskerrak emandako laguntzagatik.
3 Ikus, Arozena, Eugenio: Gabriel Aresti: euskal antzertian biola eta mailuarekin, Azpeitiko Udala, 2000, 71-78 orr.
4 Juan San Martinek bere Escritores euskéricos, 157. orrian dio Jarrai antzerki taldeak jokatu zuela Etxerako... nor? 1964an, baina

Jarraiko Iñaki Beobiderekin hitz eginda, garbi dago ez zutela antzerki hori taularatu. Beharbada, okerra etorri da, urte horre-
tan Jarraikoek Nor alkate edo herriko bozak antzeztu zutelako, izenburu antzekoa duena, baina hori Piarres Larzabalena da.

5 Imanol Larretxea eta Antonio Sarriegiri biei eskertzen diet emandako argitasunak, eta Imanol Larretxeari bereziki, eman-
dako laguntza handia izan baita. Duela hilabete batzuk joan zitzaigun Imanol: Goian bego!

6 Pello Sarriegiren iloba Antoniok adierazten zidan kalearen bestaldean jaio zirela esaten ziola Felipe osabak. Erregistro zibi-
lean agertzen denaren arabera, Kardaberaz jesuita jaio zen aldameneko etxean jaio zen Pello Sarriegi, kalean gorago.
Orain ehun urte Urumea kaleko etxeak —gaur Kardaberaz—, barrukoak bakoitiak eta kanpokoak bikoitiak ote ziren,
orain ez bezala? Familia nahastu ote da?

7 Berriki argitaratu dute Felix Sierrak eta Iñaki Alforjak Fuerte de San Cristóbal, Pamiela, Iruña, 2005; liburuari erantsi CDan
espetxe horretan egondako 4.943 presoren izen-abizenak daude; 2.639 gure Pello Sarriegi Larburu. 

8 Antzerti 25’en zenbakia, 1934 ilbeltza, 17. orria.
9 Antzerki hau Imanol Larretxeak ere gogoan du. Beste antzerki bat Pilar Artolak oso gogoan duena Andre Zurrunbilo zeri-

tzana da. Eskerrik asko, Pili, emandako laguntzaren aldera.
10 Argitaragabea. Antzezle izandako Mari Angeles Legarretak utzitako kopia baliatzen dut. Esker mila Mari Angeles Legarreta,

emandako laguntza handiagatik.
11 Gabriel Aresti. Artikuluak. Hitzaldiak. Gutunak (10), Susa, 1986, 29-30 orr.
12 3. oin-oharrean identifikatutako liburuan, 44. orrian.
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