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Ramiro Pinilla (1923- 2014)
Idazle getxoztarra esaten diogun arren, Pinilla ez zen
Getxon jaio, Bilbon baizik, 1923ko irailaren 23an.
Jaio zenetik Gerra Zibila lehertu zen arte Algortako
baserri batean igaro zituen uda guztiak, Arrigunagako hondartzatik oso gertu, eta horrek sorgindu zuen: “Getxon nire
haurtzaroa pasatu nuen. Bere naturak, bere hondartzek,
bere itsasoak erakartzen naute. Pertsona moduan Getxoz
maiteminduta nago”. Beraz, 35 urterekin, behin betiko etorri
zen gure herrira bizitzera.
Gaztetan idazteko zaletasun handia nuen. 19 urterekin
irratiko literatur sari bat irabazi zuen eta hogei urte ingururekin nobela beltza lantzen hasi zen, arrakasta handirik
lortu ez arren.
Getxon bizi zenean Las ciegas hormigas eleberria idatzi
zuen, 1960an Nadal Saria eta 1961ean Kritikaren Saria irabazi
zituena.
60ko hamarkadan, egoera ekonomikoak behartuta,
enkarguzko idazlanak (biografiak, klasikoen bertsioak) eta
sorkuntza propioko eleberriak uztartu zituen. Garai horretan ikusmeneko gaixotasun larri batek erretiro aurreratua
hartzera behartu zuen.
1971n bi desengainu larri jasan zituen Destino eta Planeta
argitaletxeekin (sari horretan finalista izan ondoren) Bi ezbehar
hauek eta, batez ere, bere askatasun irrika, menpekotasun
eza lortzeko asmoa, izan ziren argitaletxe komertzial handien mundua uztera bultzatu zuten arrazoiak. Horrela hasi
zen 30 urte baino gehiago iraun zuen erbestealdi literarioa.
Hala ere urte horietan zehar mailako idazlea zela erakutsi zuen, literaturarekiko bere
pasioa transmititu zuen hainbat proiektutan parte hartuz: Algortako Idazlan Tailerra, Galea
egunkaria eta Libropueblo-Herriliburu argitaletxea, non, 8 urtez, plazetan eta azoketan
kostu-prezioan saltzen zituen liburuak argitaratu zituen.
Literatura-jarduera horiekin batera auzo-mugimendu aldarrikatzaileetan parte hartzen
zuen, enkarguz obrak idatziz eta benetako literatura-sorkuntzako bere eleberriak eta ipuinak
idatziz: En el tiempo de los tallos verdes, El salto, Recuerda, oh, recuerda, Andanzas de Txiki
Baskardo, Quince años, Huesos… Obra horiek fikziozko Getxo horren oinarria dira, Verdes
valles, colinas rojas trilogiarekin amaitzen dena; trilogia hau 3 liburukiko bere testamentu
literarioa da: La tierra convulsa, Los cuerpos desnudos eta Las cenizas del hierro.
2004an bere erbestealdi literariotik atera nahi izan zuen. Fernando Arambururen bitartez
Tusquets argitaletxearekin jarri zen harremanetan, eta hark argitaratu zion trilogia. Argitalpenarekin batera etorri ziren literatur sariak: Kritikarena, Euskadi, Literatura Nazio Saria;
aurrerago Eusko Jaurlaritzaren Lan Onari saria, Bizkaiko liburu-saltzaileena, beste Euskadi
sari bat, AixeGetxo! saria...
2014an, bere bizitza amaituko zuen gaixotasunarekin ospitalean zegoela, gertuko jendeari
kontatu zion pozik zegoela esku artean zuen eleberrian ezin menperaturik zebilen kapitulu
baten amaiera lortu zuelako. Ramiro Pinilla idazten hil zen.
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Ongi etorria
Ramiro Pinillaren unibertso literarioak Getxo du hondoko oihaltzat. Bere
pertsonaiak berak ezagutu zituen kale eta paisaietan zehar ibiltzen dira, honela, XX. mendeko aldaketen erretratu handia eginez eta inguruan izan zituen
ondorioen berri emanez.
Ibilbide hau Getxo errealean zehar egiten da eta, batzuetan, berak bere
benetako izenarekin erretratatzen du (Arrigunagako hondartza, Galeako itsaslabarra, Benta, Lau Bide,…). Beste batzuetan izen berri bat asmatzen du leku
errealetarako (San Baskardo auzoa
Andra Mari da, Galeón Jauregia Punta
Begoña da); eta, beste batzuetan, existitzen ez diren tokiak ere sortzen ditu,
hala nola Haritzaren Zelaia, Sugarkea,
Oiarzena…
Eta agertoki horietan, euren bizitzak gurutzatuz eta nobela batetik
bestera jauzi eginez, bere pertsonaiak
agertzen dira: Oiaindiako markesak eta
haien seme-alabak, Ella eta bere sasikoa, don Manuel eta Mercedes (maisu-maistrak), Asier eta Roque Altube,
Baskardo de Sugarkeatarrak, Benito
Muro eta beste hainbeste.
Pinillaren obra ezagutzen baduzu
ibilbidean zehar bere obren irudiak etorriko zaizkizu gogora etengabe.
Aitzitik, deapieren bidez idazlea
deskubritu berri baduzu, Pinillaren
mundu literarioan murgiltzeko zorian zaude, eta bere nobelek zenbat errealitate edo fantasia duten egiaztatzekotan.
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Ibilbidea
1. San Nikolas plaza — P San Nikolas plaza

San Nikolaseko Liburutegian*1 Ramiro Pinillaren literatur lana eta Galea egunkariaren bilduma osoa eta koadernatua aurkituko dituzu. Ia 60 urterekin sortu eta
bultzatu zuen tokiko argitalpen horrek ia bi hamarkada iraun zuen, eta kazetari,
argazkilari, artikulugile eta abarren sorlekua izan zen.
Ba al zenekien...?
*1. San Nikolas Plaza udalerriko toki enblematikoetako bat da. Hemen udaletxea zegoen
bere egungo kokalekura lekualdatu baino lehen eta beraz, ez da harritzekoa deapieren
ibilbide bi leku neuralgiko honetan amaitzea. Deskubritu leku honen historia Antonio
Basagoiti eta Miren Larrea ibilbideen bidez!

Orain, bertan saltzen ziren liburuek zuten magiaren ondorioz
Pinillak bere eleberrietan sartu zuen kokapen baterantz jo behar dugu. Horretarako, liburutegiari bizkarra eman eta Andres Cortina oinezkoentzako kaletik
aurrera egingo dugu Algortako etorbidearekin gurutzatu arte. Orduan, ezkerrera
egingo dugu.

2. Algortako etorbidea, 69

•Fikziozko izena: Beltza liburu-denda
“Ez dira liburu asko saltzen Getxon (…) Hala ere, nik liburu-denda bat ireki dut
Algortako bihotzean”. Solo un muerto más.
Orain elikagaien denda bat dagoen tokian, Pinillak Beltza liburu-denda kokatu
zuen, liburuez maiteminduta zegoen Sancho Bordaberri gazteak gobernatzen
zuena (liburu-denda erreala ireki zuenak bezala: Antares*2). Gazte hau 3 polizia-eleberrietako protagonista izango da; lehenengoa, Solo un muerto más,
2009an argitaratu zen. Bertan Sancho liburu-saltzailea Samuel Esparta detektibea bihurtzen da 10 urte lehenago egindako krimen bat argitzen saiatzeko.
Ba al zenekien...?
*2. Pinilla argitaratu gabe egon zen hamarkadetan izaera sozialeko proiektuetan parte
hartu zuen, literaturarekiko zuen grina askatzeko. Adibidez, 1978an, Idazlan Tailerra
sortu zuen, gaur egun oraindik ere jardunean jarraitzen duena. Denbora batez Tailerreko
bilerak desagertutako Antares liburu-dendan egin ziren.

Algortako hiribidetik aurrera jarraituko dugu, Telletxe zeharkatuz Sarrikobasora iritsi arte. Puntu horretan trenbidearen pasagune zaharra
zegoen, La Cadena izenez ezaguna. Hurrengo mugarria hementxe dugu zain,
ezkerrretara. Pinillaren zein istorio gertatu da hemen?

3. Sarrikobaso, 1

•Fikziozko izena: la Cadena
“(…) ) Algorta zeharkatzen zuen errepide nagusiaren zati horri beti La Cadena
deitu zaio (garai batean bat zegoen baserritarrek astoa lotu zezaten)” dio Asierrek, Mercedes andereñoaren zain dagoen bitartean. Las cenizas del hierro
(Verdes valles, colinas rojas trilogia).
Hemen kokatzen du idazleak Mercedes andereñoaren etxea, La higuera*3 (2006) liburuaren sarreran eta epilogoan narratzaile gisa ahotsa ematen
dion neskatilen maistra. Iragan frankistaren berrikuspen historikoa eskatzen
zuen testuinguru politiko baten idatzi zuen Pinillak nobela hau.
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Ba al zenekien...?
*3. Ana Murugarren zinema zuzendariak La higuera de los Bastardos (2017) izenburupean
eraman zuen eleberria zinemara. Bestalde, eleberri honen ekintzaren zati bat gaur egun
Julio Caro Baroja Institutua dagoen lekuan gertatzen da eta horregatik lorategian bi
pikondo landatu ziren udalerriko literato handi honen omenez. Institutua ibilbide honetatik urrun geratzen da, baina Elvira Larrazabal ibilbideko kokaguneetatik gertu dago.

Sarrikobaso kaletik jarraitzeko unea da, biribilgune batera eta haurrentzako gunera iritsi arte. Bertan, Sarrikobaso Maidagan, 1ekin gurutzatzen da.

4. Venencios bidegurutzea

• Fikziozko izena: Laparkobasoko gurutzea
“Ellak (…) aurrera egin zuen, jauregi arabiar jasanezinerantz, berak eraikia eta
beretarrekin bizi izan zena 1919ra arte, errepidearen beste aldean altxatua,
markesen etxetzarraren parean”. Verdes valles, colinas rojas trilogia.
Bidegurutze honen izena Venancio Fanogatik da -70eko hamarkadan hemen
zegoen denda baten jabea-, baina Pinillak Laparkobaso moduan berrizendatzen du. Bidegurutzea inguratzen duen alboetako batean, hain zuzen ere orain
umeentzako parke bat dagoen lekuan, idazleak Oiaindia-Baskardo markesen
jauregia kokatzen du, eta bertan hasten da, 1889ko ekainaren 3an, Verdes
valles, colinas rojas istorioa.
Baina zer bizi izan zen hemen Pinillak asmatzen duen etxe hartan?
*4
Ella (horrela deituko diote etxean) neskato pobrea eta izenik gabea zen, neskame gisa hasi zena etxetzarrean. Markesak haurdun utzi ondoren kanporatu egin
zuten, baina bizirik irauteko zuen senari esker aberasteko negozioak egin zituen.
Lehenik, arabiarren eragina zuen jauregi bat eraiki zuen hemen, Laparkobason,
markesen jauregiaren aurrean, urtero abenduaren 25ean harriak botatzeko,
markes jaunak haurdun utzi zuen eguna gogoratzeko. Ondoren, Ella Galeón
jauregira joango da bizitzera (Ramiro Pinilla ibilbide honetako azken mugarria).
Ba al zenekien...?
*4. Trilogiaren lehen liburukiaren izenburuak, La tierra convulsa, landatartasunaren
eta industrializazioaren arteko talka islatzen eta adierazten du: gazteek ihes egiten
dute baserrietatik lantegi metalurgikoetara joateko; “muino gorrietan” dauden meategietara iristen diren langileak eta batzuek dakartzaten ideia berriak. Eta, gainera,
Ella dago (horrela deituko diote jauregian), neskato txiro eta izenik gabea, 17 urte
ingurukoa, markesa andrearen jauregian neskame gisa sartzen dena eta, urteak igaro
ondoren, markesen jabetza guztiak eskuratuko dituena. Mundu tradizional hau eta
bere jendea suntsitzeko kanpotik etorritako etsaia da, esango du don Manuel maisuak,
bere ikuspegi nazionalistatik.

Orain, Maidagan kaletik jarraituko dugu, 30. zenbakiaren parera
iritsi arte (umeentzako beste parke baten parean). Hemen trenbide-pasagune bat eta geltoki bat zeuden, trenbideak lurperatzearekin batera desagertu
zirenak. Ramiro Pinillak geltoki hori berreskuratzeko herri borrokan parte hartu
zuen, La estación lanak islatzen duen bezala.

5. Maidagan, 30

• Getxoko geltoki zaharra
“Solairua eta sotoa zituen etxe txiki batean jaioa zen, trenbide-pasagunearen
ondoan. Herriak “hesien etxea” esaten zion”.
Aquella edad inolvidable.
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Hemen kokatutako etxe baten jaio zen Aquella edad inolvidable obrako
protagonista, Souto Menaya futbolaria. Getxon eta Arenas*5 taldeetan jokatu
ondoren Athleticek fitxatu zuen. 1943ko Generalisimoaren Kopako finalean
garaipenaren gola sartu zuen Madrilen aurka… eta lesio bat izan zuen, futboletik aldendu eta depresioan murgildu zuena.
Ramiro Pinillak 2013ko Euskadi Saria jaso zuen obra hau futbolari eta
berak hainbeste maite izan zuen Athletici eskaini zien.
Ba al zenekien...?
*5. Elvira Larrazabal ibilbidea, Espainiako golfeko emakumezkoen lehen profesionala
omentzen duena, Arenas Club parketik abiatzen da; parkeak Arenas Clubaren mendeurrena zela eta jaso zuen izena (1901). Arenas Club Espainiako Lehen Futbol Maila
sortu zuen taldeetako bat da.
Getxoko Liburutegiek utzitako argazkia

Orain, Maidagan kaletik jarraituko dugu Aingeruaren etorbideko
bidegurutzera iritsi arte. Zein kondaira fantastiko asmatu zituen Pinillak hurrengo mugarrian, bere nobeletan San Baskardo auzoaren ernamuintzat hartzen
duena?

6. Benta — P Aingeru etorbidea, 49

“Kondairak dioenez, Ermoren begi txikiek distira egin zuten argi berezi batekin
(…) eta, bat-batean, zanga bat irekitzen hasi zen Mostradorearen inguruan,
harresiak altxatzeko. Benta*6, ba “.
Verdes valles, colinas rojas trilogia.

Andra Mari auzoa San Baskardo auzoa da Ramiro Pinillaren literatur fikzioan.
Bertan, idazleak, Haritzaren zelaia kokatzen du, non Benta eraiki zen, eta bere
ondoan zegoen Aingeruaren ermita (ibilbidearen 7. mugarria) eta, pixka bat
aldenduta, San Baskardo eliza.
Ba al zenekien...?
*6. San Baskardo auzoan gertatzen da Etxek Arrigunagako hondartzan ikusi zuen egur
handiaren kondaira, Larrekoren idiek Haritzaren zelairaino igo zutenak eta Ermok
erakusmahai bihurtu zuena txakolina zerbitzatzea eta kobratzen hastea bururatu zitzaionean. Urte askoan solasaldiak egiten ziren egurraren inguruan eta bere jabetzaren
gaineko apustuak egiten ziren: ea jabea Etxe zen, lehenengo ikusi zuelako, ala Larreko,
hondartzatik igo zuelako. Gaur egun auzia oraindik argitu gabe dago...

Goazen, bada, ermitaraino!

7. Aingeru zaindariaren ermita

— P Maidagan, z./g.

“(…) ermita, kajoi hura, estalpe bat baino gehixeago baino ez, bere adarretan
ezkongabe zen Totacoxek Aingerua ikusten zuela esan zuen haritz handiaren
oinean eraikia eta, beraz, betirako Aingeruaren ermita deitu zuten”. Verdes
valles, colinas rojas trilogia

Zein da ermitaren jatorri literarioa*7?
Tatacoxe haurdun geratu zen eta 15 urte baino ez zituen, eta aingeru
bat ikusi zuen hemen, arrastaka Galeako itsaslabarretik behera botatzeko
zeramatzatenean. Zelai honetan, Haritz handiaren adar eta hostoen artean,
bere “umeki txikia” ikusten duela dio, aingeru baten formarekin. “Han, han, utz
iezadazue ondo ikusten! Uste dut ezagutu egiten dudala”.
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Iruñeko gotzaina izango da, Getxoko jauna zen Jaunsolok deitua, Aingeruaren mirariaren fede emango duena eta Haritzean Aingeruaren mirariaren
fede emango duen ermita baten beharra alegatuko duena. Orduan Ermok
berehala Benta eraiki zuen egur handiaren inguruan. Eta egun batzuk geroago,
kondairak dioenez, ermita.
Ba al zenekien...?
*7. San Baskardo auzoa nola sortu zen jakiteaz gain Andra Mari nola sortu zen jakin nahi
baduzu ;)deapiek Marina Ybarra ibilbidean kontatzen du. Baserritar hau bere senarra
tratu txarrengatik salatu zuen lehen getxoztarra izan zelako pasatu zen historiara
(XVII. mendea).

Maidagan kaletik jarraituko dugu. Andra Mari eliza hau ermitatik
pauso gutxira dago.

8. Andra Mari eliza

— P Maidagan, z./g.

• Fikziozko izena: San Baskardo eliza
“San Barkardo eliza gain batean zegoen, Azkorriko hondartzako bidearen ezkerraldean”. Verdes valles, colinas rojas trilogia.
Ramiro Pinillaren fikzioan San Baskardo da, eta ez Andra Mari, elizari
eta auzoari izena ematen diena. Baina nor zen santu hori? Pinillak kontatzen
duenez egun baten predikari kristau bat itsasoz Arrigunagara iritsi zen “berri
ona” azaltzeko. Baina Baskardok, berritasun guztien kontra zegoenak, etorri
zen tokitik alde egitera gonbidatu zuenean, erlijio debekatua predikatzen
zuenaren atzetik zetorren erromatarren patruila batek harrapatu zituen biak.
Bata eta bestea gurutziltzatu egin zituzten eta Baskardok honakoa esan zien
bereei: “Ez ezazue sinetsi ikusten ari zaretena”. Urte batzuen buruan Baskardo
martiri bezala igo zuten aldareetara.
San Baskardo elizaren inguruak ere Sugarkeako Baskardotarren lurraldea
dira Pinillaren fikzioan: “Benta atzean utzi dugu, eta gero eliza (…) Sugarkeako
lurraren mugetan geunden”. La tierra convulsa (Verdes valles, colinas rojas
trilogia).
Pinilla Getxora bizitzera etorri zenean Andra Mari auzoan instalatu zen
eta bertan irudikatzen du lurralde bat, Sugarkea, izaki primitiboak bizi ziren
lurraldea, alegia. Sugarkeako Baskardotarrak dira eboluzionatzen ez duen klan
bakarra, suaren, gurpilaren, burdinaren… asmakizunek askatasuna mugatzen
dutela uste dutelako, jainkoek, aberriek, erlijioek, buruzagiek egiten duten
bezala. Baskardotarrak Recuerda, oh, recuerda obran sortu ziren. Urte batzuk
beranduago Pinillak izaki hauen unibertsoa zabaldu zuen Andanzas de Txiki
Baskardo lanean (1980, Libropueblo-Herriliburuk argitaratua).
Orain, eliza inguratuko dugu Bostgarrena kaleko zuhaitz-gunera
iritsi arte, zuzenean hilerriraino eramango gaituena, ibilbide literario honetan
egingo dugun hurrengo geldialdia.

9. Karmengo Andre Mariaren Hilerria — P Bostgarrena, z./.g.

“Inoiz ez al dizute kontatu hondotik husten diren kostaldeko hilerrien historia?”.
El cementerio vacío
Pinilla erraustua izan zen, baina, lurperatua izan balitz, bere gorpua ez zen
Karmengo Andre Mariaren hilerrian egongo*8. Berak imajinatu zuen bezala,
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kostaldeko lekuetako hilobiak hondotik irekitzen dira eta gorpuak itsasora iritsi
arte jaisten dira, eta hortik gatoz denok...
Kondaira hau bere Recuerda, oh, recuerda ipuinean agertzen da eta,
urte asko beranduago, El cementerio vacío eleberriaren bilbearen zati ere bada,
Sancho liburu-saltzaileak protagonizatu zuen bigarren polizia-eleberria (Beltza
liburu-dendakoa, gogoratzen al duzu 2. zenbakiko mugarria?), Samuel Esparta
ikertzailea bihurtua.
Ba al zenekien...?
*8. Karmengo Andre Mariaren hilerria Fidel Iturriak diseinatu zuen, bere barneko hiletamultzo askoren egileak. Utziozu arkitekto honi kanposantu honen sekretuak deskubritzen, deapiek eskaintzen dion bidearekin... Edo apunta ezazu beste egun baterako
plan moduan (ilunabarrak bertan harrapatzen bazaitu, are hobeto), eta jarrai ezazu
Ramiro Pinillaren historiako hurrengo mugarriraino.

Hilerria gainditu ondoren, Galea itsaslabarraren gainean dagoen
zabalgune berde batera iritsiko gara (Pinilla egunero paseatzen zen bertatik).
Errotarantz egingo dugu eta, ondoren, Aixerrota kaletik jaitsiko gara.

10. Arrigunagako zelaiak

“Getxora eraman ninduten haurra nintzela, urtebete baino gutxiagorekin, eta
han igaro nituen haurtzaroko uda guztiak Arrigunagako hondartza ikusten zen
baserri batean”. Entrevista.

Aixerrota ikonikoa, Pinillaren tokirik gogokoenetako bat izan zena -asko gustatzen zitzaion egunero haraino paseatzea, eguraldia gorabehera-, Arrigunagako
zelaietatik oso gertu dago. Antzina, lursail hau zati baten Arrune baserriak hartzen zuen, non Pinillak bere haurtzaroko udak igaro zituen. Gaur egun baserriari
dagokionez geratzen den gauza bakarra pikondo bat da. Baserria, hondartza,
Galeako itsaslabarra*9… Hori da, hein handi baten, 1960ko Nadal saria irabazi
zuen Las ciegas hormigas eleberriaren eszenatokia. Agertokiaren beste aldea
Algorta da, bere arrantzale portu zaharrarekin, bere plazarekin, bere merkatuarekin eta Trinitarioen elizarekin.
Ba al zenekien...?
*9. Galeako pasealekuak ageriko eta mundu mailako puntu geologikoak ezkutatzen
ditu. Ikus itzazu deapiek euskaraz Amalurrari, ‘Ama Lurra Jainkosa’, errealitatearen eta
fikzioaren arteko pertsonaia denari, eskaintzen dion ibilbidean, Pinillaren unibertsoa
bezala...

Arrigunagako hondartzara jaitsiko gara orain, Pinillaren unibertso
literarioaren erdigunera. Hareatzetan eszena komikoak, istorio tragikoak eta
maitasun grina handiak gertatzen dira...

11. Arrigunagako hondartza

Hemen izan zuen bere jatorria BIZITZAK. “Goiz batean, itsasbeheraren unerik
baxuenean, Ozeanoa utzi eta Arrigunagako hondartzako hondarra zapaldu
zuten lurraren gainean Bizitza inauguratzen zuten berrogeita zortzi zomorro
txiki berdek (…)”. Andanzas de Txiki Baskardo.

“Askatasuna haurtzaroa da: nik Arrigunagako hondartzan deskubritu nuen
askatasuna”. Gerra Zibila etorri zitzaion askatasun hori zapuztera, baina ezin
izan zuen hondartzaren sorginkeria hautsi, behin betikoa izan zena bere sor-
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kuntza literariorako. “Idatzi ditudan ia istorio guztiek inspirazioa hondartza
honetan aurkitu dute, nire mundu errealaren eta irudimenezko nire munduaren
erdigunea baita.”
Arrigunagako hondartza*10, bizitzaren eta heriotzaren eszenatokia,
askatasunarena eta errepresioarena, samurtasunarena eta madarikazioarena…
presente dago bere eleberri guztietan. Hainbesteraino iritsi zen bere sorginkeria leku honetatik, non Andanzas de Txiki Baskardo-n “lurreko bizitza olatu
hauetan jaio zela” dioen kondaira asmatu baitzuen.
Bere azken eleberriaren, Cadáveres en la playa, agertokiaren zati bat
ere bada, Beltza liburu-dendako Sancho-Samuelen hirugarren polizia-eleberria
(2. mugarria).
Ba al zenekien...?
*10. Hemen, Pinillaren istorioak jaiotzen diren lekuan, amaitzen da deapieren Pedro
Bilbao ibilbidea, Portu Zaharrean jaio zen mediku ospetsu baten omenez sortu zen
kostaldeko ibilbide osasuntsua.

Arrigunagako hondartza jo ondoren, Arrigunagako jaitsieratik igoko
gara San Martin eta Andres Cortina kaleen bidegurutzeraino, Lau Bide bidegurutze ezaguneraino. Hortik abiatzen da Portu Zaharrerako bide bat, beste
bat San Nikolaserantz, beste bat hondartzarantz eta laugarrena Andra Mari
auzorantz.

12. Lau Bide

“Ardatzaren (orgaren) kirrinka bere unerik onenean dago. Lau Bidera iritsi gara
eta jaisten hasten gara”. Solo un muerto más.
“Iluntzean maisua nire zain dago Lau Biden, bere etxeko atariaren aurrean,
geratu garen lekuan”. Verdes valles, colinas rojas trilogia .

Pasabide bat besterik ez dirudien arren, Ramiro Pinillarentzat oso
leku hunkigarria zen; izan ere, hemen jasotzen zuen idazleak “aurpegian brisa”, udaro Getxora iristen zenean.
Bilboko ikastetxean ikasturtea amaitzen zenean familia, bere maleta
guztiekin, Algortara etortzen zen kamioneta baten baserrira joateko: “Eta
Lau Biden, furgonetak itsasoa ikusten zuenean, haize freskoa hartzen nuen
aurpegian, negu osoan behean zain neukan mirarien mundua iragarriz, basati
txiki bat bezala berriro biziko nintzen mundua, errugabetasunaren mundua,
askatasunaren mundua”.
Bere eleberrietan, Lau Biden don Manuelen etxea kokatu zuen, eta, metro
gutxira, berak eta Mercedes andereñoak eskolak ematen zituzten eskola*10.
Bien arteko harremana Quince años eleberri laburrean jasotzen da.
“Eskola zaharra eraikin baxua zen, solairu bakarrekoa, eta aurreko leihoek
jolas-patiora ematen zuten” (La tierra convulsa, Verdes valles, colinas rojas
trilogia).
Halaber, oso gertu dago Trinitarioen Eliza*11, “erabat ezinbestekoa dena
herriko paisaian” (Pinillak bere ipuinetako batean dioen bezala), bere obran
presente dagoena, baina beti gain-gainetik.
Ba al zenekien...?
*11. deapieren Miren Larrea ibilbidearen zabalkuntzak hala bidegurutzea nola eskola
eta eliza hartzen ditu bere barruan. Pinillaren lanen irakurle bazara... aurkitzen duzu
antzekotasunik mugarri horien benetako datuen eta bere Getxo fantastikoan agertzen
direnen artean?
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Lau Bidetik San Nikolas kaleari jarrai diezaiokegu, beherago
ezkerrera egin eta Portu Zaharreraino iristeko.

13. Portu Zaharra

“Hemendik (Souto Menayak hitz egiten du Arrigunagako hondartzan) txikitan
Portu Zaharrekoekin harrika ibiltzen nintzen”. Aquella edad inolvidable.

Portu Zaharreko*12 hiru pertsonaia dira Pinillaren obran bizitza propioa
dutenak: Benito Muro, haren emaztea Cipriana eta Koldobike.
Benito Muro 36ko matxinatuei Bilboko Burdin Hesia osatzen zuten
gotorlekuen planoak pasatzen dizkien “traidorea” da. Gainera, alkandora urdineko kamaradaren batekin batera, Fabiola -Oiaindiako markesaren alaba- eta
Flora -biloba- bortxatzen ditu Arrigunagako hondartzan. Horregatik amaiera
tragikoa izango du: Kresak, Floraren semeak, amonaren eta amaren bortxaketak
mendekatzea erabakiko du (Las cenizas del hierro). Gerra Zibilaren ondoren,
Benito Getxoko alkatea da Quince años obran, eta, ostean, La higuera lanean.
Ciprianak, bere emazteak, protagonismoa hartzen du La Higueran,
Rogelio Cerón falangistaren azpijokoekin, zuhaitza zaintzen zuen eremuan
kokatua.
Hirugarren pertsonaia, Koldobike, Sancho Bordaberriri aholkatzen,
laguntzen eta errieta egiten dion pertsona jator eta ausart bati dagokio. Koldobike Sancho-Samuelen idazkaria da Beltza liburu-dendan.
Ba al zenekien...?
*12. Portu Zaharra zeharkatzen duen deapie ibilbideko protagonista herriko beste
emakume idazle bat izan zen. Miren Larreak 2013an argitaratu zuen Miren Larrea,
Alma del Puerto liburua, “Puerto de Algorta” (portuko jendeari eskainitako kantu
bat) eta “Atrapada sin salida” (inoiz giltzapetuta egon zeneko egoera islatzen duena)
bezalako testuak biltzen dituena.

Portu Zaharra, bere etxe zuri eta kalexka harriztatuekin, gure
ibilbidearen azken helmuga baino lehen pintxo batzuekin indarrak hartzen gelditzeko toki ezin hobea da. 14. mugarria Ereaga pasealekuaren amaieran dago,
eta harmailetatik abiatzen da (nahi baduzu, horietatik gertu dago igogailua).

14. Punta Begoñako Galeriak

• Fikziozko izena: Galeón Jauregia
“Jauregia handiegia zen, museorako erabili behar zen aurri-mota babiloniko
baten antzekoagoa, etxebizitzarako baino, boterearen sinbolo itzaleztatua,
angelu kurboko aurrealdeko bi fatxadekin eta lau solairuko altuerarekin, biak
harrizko balkoi astunekin, tontorrean puntatik puntara egiten zuen galeria
batek errematatuak, akropoli iluna egun eguzkitsuetan ere.” Los cuerpos desnudos. Verdes valles, colinas rojas trilogia.
Ereaga pasealekutik jarraituz Arriluzeko markesaren pasealekuarekin
bat egiten duen tokian, Echevarrieta familiaren etxe erraldoiaren aurriekin
egingo dugu topo.
Punta Begoña Galeriak dira; Pinilla galeria horietan inspiratu zen fikziozko
Galeón Jauregia asmatzeko.
“1919an Ellak Getxoko bere etxetzar astunegia utzi eta, etxeko guztiekin,
estreinatu gabe zegoen Galeón Jauregira joan zen (…)”.
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“Ereagako hondartzari bizkarra ematen zion masa ziklopeoa zen, Neguri eta
Areetaranzko errepidearen bihurgunean”. Verdes valles, colinas rojas trilogia.
Gero eta boteretsuago eta aberatsago, Ella, Oiaindiako markesak
haurdun utzi zuen gosez hildako neska gazte hura, Venancio bidegurutzeko
jauregitik honetara lekualdatzen da, Getxoko auzo aberatsetik gertuago. Baina oso gutxi ezagutzen zen zer gertatzen zen “panteoi zigilatuaren itxurako”
eraikin hartan. Los cuerpos desnudos lanean, trilogiaren hirugarren liburukian,
Aurelio Altubek Galeón jauregi honetan gertatzen ziren sekretuetako batzuk
kontatzen dizkigu.
Uztezko Galeón jauregiaren itzala atzean dugula, amaiera emango diogu
Ramiro Pinillak bere lanetan maisuki erretratatu zuen Getxo ederretik
eraman gaituen ibilbide honi.
Litekeena da ibilbidea egin ondoren Ramiro Pinillari buruz gehiago jakiteko eta bere lanak irakurtzeko gogoa sartu izana. Gogoratu San
Nikolas Liburutegian eta beste bi udal liburutegietan denak daudela
eskuragarri. Horietako asko eLiburutegian ere badaude, euskal liburutegi
digitalean.
Gainera, ibilbide honetan sakondu nahi baduzu, deapiek Gustavo Iduriagaren Getxo, Territorio Pinilla liburua gomendatzen dizu (EC.O
Ediciones Cívicas).

