
MARINELA 

Izenak zioen bezala, haitz guztien gainetik zegoen herrixka batean bazen 

itsasorik gabeko itsasgizonen izena zuen gizon bat.  Itsasontzi gabeko itsasgizon 

izenekoa. Kresalik usaindu gabea. Baina inoiz bere herritik gehiegi urrundu gabe, 

munduko itsasoetako edertasunarekin amets egiten zuena. Izen arrunta zuen, 

baina bera ez zen inolaz ere arrunta. Joxe izena ipini zioten bere gurasoek. Baina 

urteak aurrera, Joxeri beste izen batez deitzen hasiko ziren herritarrak.  

Herrixka horretako haur, gazte eta helduen bizitzak alaitzeko jaioa. Bere 

uniformetzat mahonezko praka eta kolore bereko alkandora zituena. Jai 

egunetarako ordea, koloreari leial eusten zion arren, bazituen beste praka eta 

alkandora bat ere. Berak zioen bezala, jai egunetako arropak ziren haiek. Inoiz 

joaten ez zen mezatara joateko arropak. Baina bazen beti jantzita eramaten eta 

berezi egiten zuen gauza bat ere, jai egun nahiz aste egunetan. Hau bere 

irribarrea zen. Inoiz eranzten ez zuena.  

Bazituen bereziki bi zaletasun. Futbola eta ardoa. Biak ala biak, konpainia 

ederra ematen omen zioten. Batak barruak alaitu eta besteak berotu. Baina ez 

zuen hark ezer askorik behar berezkoak zituen alaitasuna eduki eta bihotza 

berotzeko. Herriko futbol taldeko entrenatzaile gisa ere aritu omen zen. Klariona 

eskuan, futbol zelaiko aldageletako komuneko ate berdean Leonardo Da Vinci 

izango balitz bezala, plano ikusgarriak margotzen omen zituen jokalariei jokaldiak 

azaltzeko. Hauek ezer ulertzen ez bazuten ere esker onez eta maitasunez adi 

entzuten omen zituzten bere azalpenak. Beharbada Da Vinciren moduan, 



aurreratuegia zen bere garairako eta besteek ez zioten ulertzen bere logika eta 

lege propioz sortutako ikuspegi hura. Nolanahi ere, bihotza jartzen zuen egiten 

zuen horretan eta hori zen gazte hauei helarazten ziena.  

Auzoko umeak ez genuen inoiz goibel ikusi. Hitz gutxikoa bazen ere, 

irribarrea beti dohain zuen nahi zuenarentzat. Haurtzaroko parte izan genuenok 

ez diogu inoiz eskertu ahal izango eman zigun guztia. Ilusioa oparitzen zigun 

egunero. Bihotzaren handitasuna. Edozein egunetan azaltzen zen auzotik 

gaztaina erre mordo batekin edota goxokiz beteriko poltsa batekin. Hura gure 

Olentzero zen. Txanponak ere poltsikoan izaten zituen noiznahi oparitzeko. Oso 

aberatsa zela uste genuen. Eta hala zen. Sentimenduz eta bihotzez aberatsa. 

Bazen herriko alkatea zela pentsatzen zuenik ere. Baina gure auzoko alkatea ez 

ezik, erregea ere bazen guretzat. Bere lege propioak zituen, bere erara 

egokituak. 

Bizitzako kasualitateak zer diren, egun batean bere eskuetara Ernest 

Hemingwayren “Agurea eta itsasoa” eleberria erori zen. Irakurle amorratua ez 

izan arren, liburu hura irakurri zuenetik beste lurraldeetako itsasoekin baino ez 

zuen amesten. Karibeko, turkesa koloredun itsasoko marinel sentitzen zen. 

Protagonistaren antzera, bere harrapakina menderatzeko, Karibe itsasotik 

hasita, Ozeano atlantikoa, Itsaso Gorria, Baltiko itsasoa, Ipar Itsasoa, 

Mediterraneo itsasoa……zeharkatuko zituen. Itsaso bakoitzaren edertasuna, 

gogortasuna, distirak, argiak, iluntasunak, zakartasuna, duintasuna,…, bere 

bizitzako metafora sentitzen zituen, bere argi ilunen isla.  

Gizon apal bezain xumea zen, eta hortan oinarritzen zen bere 

handitasuna. Hegoak zituen bizitzatik pasatzeko, eta hegoak ematen zizkigun 

berarekin amesteko. Bere hegoak sekula ez ziren hegaldia hasteko bustiegiak 



egoten. Haize epelen atzetik egiten baitzuen hegan. Hegaldi goxoko ustezko 

itsasgizona zen. Ameslari sineskorregia agian. 

Desberdina zen. Hori bistakoa zen. Baina berari ez zitzaion axola. Inoiz 

bakarrik sentitu bazen ere, bere ingurukoek zaintzen zuten. Behin, usadioari 

jarraituz, auzoko ume talde bat gerturatu gintzaizkion, oles egitera, gaztaina erre 

goxoen usaina baitzekarren neguko egun hotz haietan. Eta denok bere inguruan 

eserita honela kontatu zigun bere bizitzako pasarte bat. Egiazkoa edo irudikatua, 

nork daki. Baina guk zinez sinetsi genion. 

Gerra zibila lehertu zen urtean jaio zen, 1936an. Gerra zibila hasi baino 

sei egun lehenago, uztailak 12an. Gerra garaia zen arren, haurtzaro haurtzaro 

ona izanaz oroitzen zen. Familia handia ziren, eta baserri batean bizi ziren. 

Baserritarraren ogibidea zen bere gurasoena. Zortzi anai arrebetatik hirugarrena 

zen bera, eta baserriko kontuetan, anai arrebekin esku bat botatzea tokatu 

zitzaion etxean. Eskolara joateko betarik ere izan zuen. Asko gustatzen ez 

zitzaion arren, irakurtzen eta idazten ikasteko balio izan zion. Sarritan, bere 

bihurrikeriak zirela eta kexak iristen ziren etxera eta hauen ondorioak ez ziren 

atseginak izaten berarentzat. 

Herriko bezeroei esnea saltzera jaisten zen egunero. Gurdia prestatu eta 

goizeko seietarako herrira jaisten zen esnez beteriko marmitekin. Ia goiz guztia 

pasatzen zuen esnea banatzen etxe eta saltoki desberdinetan. 16 urte zituela, 

goiz haietako batean, amak herrian zegoen bainuetxera joateko eskatu zion, 

bertakoek esnea eskatu zutela esanaz. Eta horrela gerturatu zen bainuetxera. 

Bertaratu zenean, esnea ekartzera zetorrela esan zuen. Lanpeturik zebiltzala eta 

berehala berarekin egongo zirela esan zioten. Kanpoan zeuden zelai eta 

lorategiekin liluraturik, bertako eserleku batean eseri zen itxarotera. Zain zegoela, 



itxura dotoreko gizon bat hurbildu zitzaion. Traje zuri dotore bat zeraman soinean. 

Buruan Panamako kapela bat. Gaztelaniaz oso ondo mintzatzen zen arren, kutsu 

ingeles handia zuen. Berarekin esertzea axola al zitzaion galdetu ostean, kafe 

bat eskaini zion eta Joxek eskaera gustura onartu zuen. Joxeren gaztelania maila 

oso ona ez zen arren, saiakerak egiten zituen ulertarazteko. Oso ondo atonduriko 

bizar zuria omen zuen, eta bizipen handiko gizona zela erakutsi zion. Bere 

bizitzan hainbat lan egin zituela esan zion, eta horietako bat Espainiako Gerra 

Zibilean berriemailea gisa ibiltzea izan omen zen. Orduan ezagutu omen zuen 

gero hainbeste maitatu zuen Euskal Herria. Idahon jaioa zen, eta bere 

haurtzaroan Euskal Herritik joandako hainbat artzain ere ezagutu omen zituen. 

Hauek, euren hizkuntza eta ohiturei tinko eusten omen zieten Estatu Batuetako 

lurretan ere, eta honen lekuko izateko aukera izan zuen. Artzainak bake gizonak 

ziren arren, ez omen zuten harreman handirik euskaldunak ez zirenekin. Euren  

jai propioak ospatzen jarraitzen zuten, eta herritarrek han izaten omen zuten 

aukera euskaldunen kulturaren berri izateko. Bertako folklore, hizkuntza eta 

ohiturek piztu zioten zirrara eta kuriositatea urte asko pasatu ondoren bertatik 

bertara ezagutzeko modua aurkeztu zitzaion Gerra Zibilean Espainiatik zehar ibili 

zenean.  

Munduan bi leku kuttun omen zituen. Euskal Herria eta Kuba. Kubako 

hainbat istorio azaldu zizkion eta aho zabalik egon omen zen mila eta bat 

abentura entzuten. Bere burua irudikatu zuen agertoki exotiko haietan. Bertako 

musika, kultura, paisaia, itsasoa, jendea, …irudikatzen zituen. Hura bai bizitza 

aberatsa eta zoragarria. Berak aldiz, ez zuen inoiz baserritik irten, eta bere herria 

eta inguruko mendiak baino ez zituen ezagutzen. Amerikarra zela esan zion eta 

ogibidez idazlea. Aurki itzuli behar zuela Kubara eta ea mundua ezagutzera 



berarekin zergatik ez zen joaten galdetu zion. Ideia gustatu zitzaion arren, etxean 

bere eskuen beharra zegoenaren jabe zen eta bihotz handiegia zuen baserria 

guraso eta anai arreben eskuetan bakarrik uzteko. Gonbiteari ezezkoa eman 

bazion ere, esnea ekartzen zuen bakoitzean, kafetxo bat hartuaz bere abenturak 

kontatzeko tarte bat hartuko al zuen eskatu zion Amerikarrari. Horrelaxe errotu 

zen bi gizonen arteko adiskidetasuna. Batak konpainia eskaintzen zion eta 

besteak inoiz izaterik izango ez zituen bizipenak. Eguna joan eta eguna etorri 

bainuetxeko lorategian topatzen ziren. Idazlea zeharo txunditurik zegoen gure 

gizonaren apaltasun eta duintasunarekin. Irribarreko frankoko gizona zen eta 

sosegua eskaintzen zion. Egunak aurrera, amerikarrari Kubara itzultzeko eguna 

iristen ari zitzaion eta Joxeri opari ahaztezin bat nahi zion egin. Hala nola, egun 

batean proposatu eta hurrengoan bete egin zuten. Biak, dotore aurkeztu ziren 

herriko tren geltokira. Urolako trena iristeko 10 minutu falta ziren eta eserlekuan 

eserita  biak euren gogoetatan lasai zeuden. Halako batean, trenaren hotsa 

sumatu zuten eta ondoren tren geltokiko zaintzaileak txistua jo zuen trenaren 

etorreraren berri emanaz. Joxe urduri zegoen. Behin ibilia zen amarekin trenean, 

Azpeitiko azokara joateko eta ez zen gehiegi gogoratzen, oso txikia baitzen. 

Horrelako bidai luzea egin behar zuen lehenengo aldia zen beraz.  Trenean sartu, 

eserlekuan eseri eta txartel zulatzailea gerturatu zitzaien txartela zulatzeko. Hala 

jartzen zuen txartelean, Azkoitia- Zumaia. Tren geltokiko buruak aurrera ekiteko 

baimena eman zion treneko arduradun buruari eta tren gidariak tramankulu handi 

hura martxan jarri zuen. Zehaztasun handiko lanbidea zen hura. Oso arautuak 

zeuden bakoitzaren eginkizunak eta horri esker zen posible trenak 

funtzionamendu egokia edukitzea.  



Bidea lasaia eta erosoa izan zen. Herri desberdinetako geltokietan egiten 

zuen geldialdia baina ez zitzaien luzea egin. Berehala iritsi ziren Zumaiako 

geltokira. Geltokian jaitsi eta bi gizonak Itzurungo hondartzara abiatu ziren. 

Amerikarra, nahiz eta Idahon jaioa izan, oso ohitua zegoen itsasoa ikustera. Egun 

Kuban bizi zen, Habanatik oso gertu zegoen Cojimar izeneko herrixka txiki 

arrantzale batean. Eta bere egunerokotasunaren parte zen bertako 

arrantzaleekin solasaldi luzeak edukitzea eta itsasoari begira ikusmiran egotea. 

Aldiz, Joxek ez zuen inoiz itsasoa ikusi eta ez zuen imajinatzen zer aurkitu 

zezakeen. Irudimen askoko gizona izan arren, ikusi zuena imajinatzeko bezain 

bestekoa ez zen izan. Itzurungo hondartzara iristen ari zirela, itsasoa lehen aldiz 

ikusten hasi zen, eta negar malkoei ezin eutsita zeharo hunkiturik geratu zen gure 

itsasorik gabeko itsasgizon izenekoa. Itsasoaren handitasunak txunditu egin 

zuen. Orduak eman zituzten itsasoaren aurrean, amerikarraren bizipenak 

entzuten eta imajinatzen. Hankekin ura ere ukitu zuen. Oso hotza zegoela 

pentsatu zuen, baina atsegin zuen. Kresal usaina betiko sartu zitzaion 

burmuineraino. Inoiz usaindu gabeko usaina. Askatasun usaina omen zen.  

Itzultzeko ordua iritsi zitzaien, eta pena handiz bi gizonak herrirantz abiatu ziren, 

bien arteko agurra inoiz baino gertuago zegoela konturatuz. Ustekabean, pasarte 

eta pasarte artean igaro zituzten egunak eta maitasuna hartu zioten elkarri. Bata 

bestearen bihotzaren zati bilakatu zen. Bata, gizon ospetsua eta garrantzitsua. 

Bestea, apala eta xumea, ingurukoek maitatua. Joxek duintasuna eta  

apaltasunaren handitasuna erakutsi zizkion. Eta amerikarrak munduaren 

edertasuna eta handitasuna eskaini zizkion. Tren geltokian, bere larruzko 

poltsatik berak idatzitako eleberri baten ale bat atera zuen amerikarrak, “Agurea 

eta Itsasoa”, eta barruan hitz batzuk idatzi ondoren Joxeri oparitu zion. Eskaintza 



berezia idatzi zion.  Nire bihotzeko marinela hitzekin hasten zen eskaintza. 

Liburuko arrantzale zaharraren bezala, bere bizitzako arrain eskerga 

menderatzeko eta ametsak lortzeko inoiz ez zezala borrokarako eta amesteko 

grina galdu azpimarratzen zion. 

Honela bada, gure haurtzaroko marinela, gure bizitzako kapitaina bilakatu 

zen. 

  


