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Kepa Altonaga ikertzailea da, zoologoa. Baina, haren esanean, gai bati buruzko ikerketa bera

bezainbeste interesatzen zaio ikerketa jakin horren inguruko garaia, pertsonak eta pentsaerak

ikertzea. Eta horixe frogatzen dute idatzi dituen liburuek. Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa da azkena,

eta hari horri tiraka atzerakako bidaia egin dugu. Hori bai, ohar bat egin beharrean gaude: bidaia

luzea eta mamitsua izan da; beraz, orri hauetan sartzeko laburtu egin behar izan dugu. Dena dela,

aldizkariaren webgunean dago elkarrizketa osoa, grabagailuak jaso bezalaxe.
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Liburu bitxia da Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa. Batetik,
Asisko Urmenetaren marrazkiek kutsu berezia ematen dio-
te, eta, bestetik, Arnaut Abadiaren testuak biltzen baditu
ere, liburua zuk atera duzu. Nondik nora sortu zitzaizun lan
hau egiteko asmoa? 
Bai... Asisko laguna dut, eta nik editore-lana egin dut li-
buru honetan, gutxi gorabehera. Nondik norakoak hari
luzea dauka, azalduko dizut. Etxepare, Aldudeko medikua
egiten ari nintzela, dokumentuetan, Jean Etxeparek
bere irakasle izandakoa, Arnaut Abadia, aipatzen zuen
behin eta berriro. Beti, onerako: irakasle ezin hobea, go-
gorra, “usaian garratz”... horrelako gauzak esaten ditu.
Bestetik, esaten du “idazle trebea” zela, eta antologia
bat zuela argitaratzeko prest, Abadiaren idatziekin.

Abadiak, astero, hainbat urtez, ateratzen zuen zuta-
be bat laborarientzat. Eta honek [Etxeparek] dio eredu-
garria zela. Baina hori ez zen argitaratu.

Eta ni, orduan Etxepare egiten ari nintzela, geratu
nintzen: “hemen zer dago?”. Ez Villasantek Historia de
la Literatura Vascan ez inork ez du Arnaut Abadia hori
aipatzen. Zergatik? Zutabe horiek aldizkari batean argi-
taratu zirelako, Eskualduna aldizkarian, eta hor lurpera-
tuta gelditu ziren, Eskualduna aldizkaria luzaroan ez
baita eskuragarri egon.

Eta halako txiripa batez, Josu Landak, beste lagun ba-
tek, Armiarmakoak, aipatu zidan hori digitalizatua zu-
tela. Pasatu zidan orain jada sarean dagoena. Eta ni
egon nintzen 2-3 urte gauero Abadia irakurtzen. Iraku-
rri nizkion zutabe guztiak, eta horietatik 50 bat zutabe,
animaliei buruzkoak, aukeratu, eta pentsatu nuen neuk
ere antologia bat egitea. Eta denak animaliak zirenez,
bada, zoo ilogikoa.

Eta zooa irudiekin janzteko, Asisko Urmenetaren laguntza
izan duzu.
Ez nuen nahi halako edizio kritiko, filologiko, historiko,
gris, aspergarri bat egin. Horri eman nahi nion beste
distira, alaitasun, beste zabalkunde bat. Eta pentsatu
nuen nola egin erakargarri. Bada, irudi batzuekin. Or-
duan Asiskorekin mintzatu nintzen, eta hura oso prest
agertu zen. Gero liburuari sarrera bat egin nion, Abadia
aurkezteko eta bere sasoian kokatzeko. Eta edizioa, be-
rriz, Pamielak egin du; oso edizio polita, nire ustez.

Ez dakit irakurriko den, baina, tira! Izan ere, asmoa,
hor, zein da? Ez bakarrik Abadia pertsona bezala ezagu-
taraztea; hor, zutabe horietan, badago estilo bat, eginda
dagoena. Hori erakutsi behar da. XIX. mendean badugu
klasiko bat, erakusten duena nola egiten ziren gauzak,
erraz, publiko, ez dut esango analfabetoa, baina bai oso
iletratu batentzat, eta testu konplikazio bakoak, baina
grazia handikoak. Adibidez, zer esaten duen apoari bu-
ruz, edo satorrari buruz, edo enarei buruz, bai gaue-
koak, saguzarrak, bai egunekoak… oso polita da. Nire
gusturako, txundigarria.

Hizkuntza ere egokitu duzu.
Hortik kritikak etor daitezke, filologoen aldetik, alegia.
Hasiera-hasierako asmoa zen jatorrizko testuak trans-
kribatzea gaur egungo grafiarekin. Baina horretan nen-
bilela, Armiarmakoek eskegi egin zituzten amaraunean
testu horiek. Orduan jada ez zeukan zentzurik han klik
batean jatorrizkoa ikusteko aukera izan, eta neurean
“ch” agertzen zen lekuan nik “x” bat jartzea. Hori baino
makillaje sakonagoa behar zuela uste nuen. Orduan,
aditz laguntzaile guztiak batuan jartzea erabaki nuen,
irakurketa errazteko. Batez ere hori egin dut, ukitu ba-
rik “laborarier” eta halakoak. “Laborarier” horrela utzi
dut, “laborarei” jarri beharrean. Beraz, badaude ohiko
euskara batutik aldentzen diren forma batzuk, baina
euskara batua direnak.



Hori apustu bat izan da?
Ez, ez, hori gustuko kontu bat izan da. Ni ez naiz joko-
zale.

Aurretik idatzi dituzun beste liburuetan sorkuntza gehiago
dago, nahiz eta haiek ere ez diren fikziozkoak. Saiakera his-
torikoak direla esan dezakegu.
Ez dira fikziozkoak, eta, alde horretatik, ez dago sorkun-
tza-lana, baina badago dokumentazio-lana, eta histori-
koak baino gehiago, pertsonaia jakin batzuen kontestua-
lizazioak dira. Pertsonaien giroa azaltzeko errekreazioa
dago, errekreazio dokumentatua. Eta biografiak dira, bai-
na aitzakia dira fenomeno biologikoak-eta azaltzeko.

Hortaz, zientziarekin duten loturarengatik aukeratu dituzu
beti pertsonaia horiek.
Nik aukeratu... ez dakit zenbateraino aukeratu ditudan
nik, edo, batzuek esaten duten pedantekeria hori bezala,
ni aukeratu nauten haiek. Baina, neurri batean, hala da.

Liburu horiek denak zientziarekin lotuta daude, eta zu zeu
ere zientzialaria zara, zoologoa. 
Kontua da nik aspaldi batean biologia ikasi nuela. Eta
esaten da biologoak hiru eratakoak direla: batadunak,
botedunak ala botadunak. Hala, espezialitatea beste bat
egin nuen, baina nik argi neukan botaduna nintzela,
edo, behar bada, bataduna. Zoologia-laborategian sartu
nintzen, eta lanean hasi nintzen barraskiloekin. Haie-

kin egin nuen tesia, eta, espezie berriak ere aurkitu ge-
nituen. Nola, guk, XX. mendean, espezie berriak aurki-
tu, Europan? Hau oraindik ganoraz ikertu gabe zegoe-
lako. Orduan, zorte hori izan dugu; horregatik aurkitu
ditugu ezezagunak ziren espezie horiek.

Tartean, Papilloderma altonagai.
Bai; ez nuen nik deskribatu, Wiktorrek-eta egin zuten
lan hori, 1990ean, baina aurkitu, bai, nik aurkitu nuen,
urtebete lehenago edo. Begira, hau da [bare baten irudia
erakutsiz]. Ikusten duzu bizkarrean daukan konkor
hori? Maskorraren aztarna da. Horrek egiten du hain
berezi. Eta da espezie berria, Papilloderma genero berria,
Papillodermidae familia berria.

Kontua da Wiktor hori aditu handi bat dela, eta, jakin
zuenean, harrituta geratu zela gizona. Izan ere, izan
zen bila joan, eta aurkitu, eta berehala ikusi zion mas-
kortxo hori, eta zeharo hunkituta geratu zen, eta bla,
bla, bla, bla.

Orain ere ibiltzen al zara botak jantzita? 
Lehen baino askoz ere gutxiago. Gutxiago, irakaskuntza-
ren zama handitu egin delako, familiarena ere bai... Eta
guk landa-lan handia daukagunez, behar duzu astebu-
ru osoa Asturiasera joateko, eta abar. Gainera, lehen oso
ondo ikusten nuen ezer gabe, baina orain… [betaurre-
koak ukitzen ditu]. Begira, lan honengatik eman ziguten
Munibe saria [lana eskutan duela], eta hemengo mapa
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hauetan ikusten dituzun laukitxo hauek denak dira gu
izan ginen lekuak. Joanda ere, aurki dezakezu, edo ez.
Baina joan gabe, nekez. Eta, orain, ezin naiz joan.

Gauza bera gertatu zait neuzkan ardura eta kargu ba-
tzuekin, Udako Euskal Unibertsitatekoa, adibidez. Epea
bete ahala, ez dut ardura berririk hartu.

Abadia, Etxepare eta horiek, berriz, gauez loari ken-
dutako orduetan eginak izan dira.

Gustuz.
Bai, bai. Nire liburua Etxepare da; besteak ere bai, bai-
na bereziki harro nago Etxeparerenarekin. Eta denetan
badago pertsonaiak nor bere lekuan kokatzeko gogoa.
Hori ikusi dut Darwin geurean liburuarekin. Hitzaldiak
eman ditudanean, konturatu naiz iparraldean, [Piarres]
Laffite aipatu, eta jendea aulkian mugitzen hasten dela,
barearen antzera; joan hegoaldera, [Joxemiel] Barandia-
ran aipatu, eta gauza bera. Noski; izan ere, gure bi pa-
triarka handi horiek antieboluzionistak ziren, guri gus-
tatu ala ez. Eta hori esan egin behar da.

Horrez gain, hizkuntzarekiko kezka ere nabaritzen da zure
idatzietan.
Hizkuntza baino gehiago, nire kezka estiloa da. Hizkun-
tza da hor dagoen tresna bat, eta nire kezka da hori ze-
lan erabili, zelan egokitu, maila, gunea, gaia… Kontua
da liburu batzuk ez direla edonork irakurtzeko, gaia

dela eta. Nik, orduan, nahi izaten dut hizkuntza egoki-
tu gaira. Hori, gaztelaniaz adibidez, atoan ikusten duzu
horrelako liburu bat zer maila dotorean, aberastuan,
dagoen idatzita. Euskaraz testu guztiak dira berdinak.
Berdin da kirola edo zein den gaia; horrelako euskara
plano bat daukagu denean. Nik hor beste zerbait egin
nahi izan dut. Eta lehen, Abadiaz hitz egin dudanean,
aipatu dut: hor badago eredu bat.

Eta baduzu idazten jarraitzeko asmorik?
Bai, badaukat proiektu bat esku artean; baina ezin di-
zut kontatu. Top secret [txantxetan]. Bestela zapaldu
egingo didate eta. Ez, baina ez dut informa-
ziorik zabaldu nahi. Hori bai, polemikoa
izango da.•

Elkarrizketa osoa, webgunean.

“ez dira fikziozkoak, baina badago
dokumentazio-lana, eta historikoak
baino gehiago, pertsonaia jakin
batzuen kontestualizazioak dira”
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Kepa Altonaga, EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko bulegoan. Horman itsatsita, haren liburuetan azaltzen diren pertsonaia batzuen

argazkiak ikus daitezke.


