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Euskarazko sailean 
hirugarren saña
llpuin historikoa, itxuraz benetako datuetan oinarriturik 
dagoena. Antzinako atmosfera età giro hura islatzea nahikoa 
ondo lortuta dago.

Lukene Igartua

OLIVERRENITZU LERA
MíI IRAMBEL" oihukatzen zuen, em akum e ¡zen bat 

balitz bezala. "M ira m b e l"  bere aho tik  irtetzen zen
I hotsak indarrak berritzen zizkion. Indarrak 

agortuak zeuzkan, e lu r gainean pausu bakoitza neketsua 
gertatzen zen età aurrera egitea gero età borroka zailagoa.

Orduak zeramatzan e lurra  zapaltzean bere o inek egiten 
zuten kraska leho r hura is iltasun zurian so inu bakarra 
zuelarik. Jada gorro ta tzen zuen e lurraren kraska estaltzen 
zuen "M ira m b e l"  hitzak.

"M ira m b e l" , pausu bat, "M ira m b e l"  pausu bat, 
"M ira m b e l" .....

M end ile rroa  zeharkatzea zuen helburu bakarra età bere 
he lburua ge rtuago  zuen heinean, bere gorputz ahularen 
nekeak zailtzen zion xede hori betetzea.

M endi gaina la inotua zegoen età bidè egokia hartu ote 
zuen zalantzarekin batera, be ldu r bat nahasten zen, bere 
bila  e to rri zitezkeela. Bost urte zeramatzan gizon haiekin, 
bost urte M iram be le tik  u rru ti. Età ora in , ihes egin ondoren, 
z iu r zegoen egin behar zuena egin zuela. Beldurra 
a ldam enean zeram an b ida iari bat zen ordea, b idè guztian 
lagunduko zion bidaidea.

"M ira m b e l" , nekea, "M ira m b e l" , m ina "M ira m b e l" , 
be ldurra ....

A rratsa ldea aurrera zihoan età zelai txu rie tan  m arra 
zuzen bat ageri zen. U rrune tik  ikus zitekeen lerroak gezi 
itxu ra  zuen. G udariarengana zuzentzen zen geziak, bere 
kokalekua agerian uzten zuen. Izan ere, bere urratsek 
m arrazten zuten lerro zelataria bidea egin ahala luzatzen 
zen.

Lerroa e lu rrik  gabe zeuden haitz batzuetara zuzentzen 
zen, gerla riak  bertan atseden hartzeko txokoren  bat 
aurkitzeko parada izan zezakeela uzte zuen.

Haize hotz leunak aurpegia ikutzean esna m antentzen 
zuen, aurrera egin behar zuela gogorarazten zion, baina 
esku b iluzie tan haizearen eragina labankada zorrotzena 
bezain krudela zen. Eskuak inoiz bero tu  ezingo zituela 
irud itzen zitzaion, betirako izoztu itxu ra  hura m antenduko

zutela. Bat m akilara helduta, bestea e ro rita , indargabe, h ilik  
ote?

"M ira m b e l" , atsedena, "M ira m b e l" , hotza, "M ira m b e l" , 
be ldurra....

Haitzetara gerturatzen zen heinean, koba bat izan 
zitekeela irud itu  zitzaion. Bapatean pozak età ardurak elkar 
jo  zuten bere burm u inean. Berarentzat gorde leku izan 
zitekeena, beste p iztiaren baten gordelekua ere izan 
zitekeen, baina gauaren hu rb iltasunak età hotzak, piztiak 
ba ino pisu geh iago zuten balantzan. Kobako sarrerara 
heltzerakoan ten tuz beg ira tu  zuen barrualdera. H arridura 
isladatzen zitzaion aurpeg ian età une batez bere hotz, gose 
età be ldur guztiak ahaztu zituen. Izoztutako urjauzia koba 
barruan! Kobaren zoruak erreka izoztu bat z irud ien età 
kobaren horm a baten erreka zutik jartzen zela zirudien. 
Zorua, horm ak età sabaia, den dena izoztuta zegoen. 
Ikuskizunak aho zabalik utzi zuen.

Koba asko etxetzat hartuak zituen M iram be leko  m endi 
ingurue tan  ard iak zaintzera joaten zenetan, baina 
ho rre lakorik  ez zuen inoiz ikusi, ez età herriko  jende 
nagusiari ezer antzekorik entzun ere.

Barrura sartzea erabaki zuen. Izoztuta egon arren barru tik  
zetorren airea kanpokoa ba ino goxoagoa zen età 
goxotasun fa ltan  aurkitzen zen O livier. Izotz gainean ibiltzea 
zaila zenez, kobaren barnealdera ir its i o rduko  b irritan  irris i 
eg in età bere gorputzak egiaztatu zuen lu r izoztua gogorra  
età hotza zela.

A rg ia  età izotza ia batera desagertzen ziren kobaren 
barnealdean. A n im a li aztarnak ikusi zituen, baina gutxienez 
aurreko udakoak ziren, beraz bertan geratzea zen 
m om entuz a rriskurik  gu tx ien  zuen aukera. Bizkarrean 
z in tz ilik  zeraman po ltsa tik  zuen guztia atera zuen: ardi 
larrua, labana, og i lehor zati bat età eskukada bat in txaur. 
Gauari aurre egiteko zituen a rm arik  onenak zirela otu 
zitzaion.

Poltsa hutsik età sabela erd i betea zituela, b iharam unean 
m end ile rroa  zeharkatzerik ez bazuen bereak egina zuela



pentsatzen hasi zen. Horre lakoak b u ru tik  kentzeko edo, 
o rdura  arte bizitakoan barnebiltzea erabaki zuen:

"M ira m be le n , tx ik ita n , baserrian... hura bai bizia, lana 
ugari, baina beti jo lasean. Gaztetan baserriko  lana zer zen 
ulertzen hasi orduko , beste bizitza m ota  batekin amets 
egiterfchasi nintzen. G erlari izateak bazituen bai bere aide 
onak:T jlo rberaren ba len triaga tik  herri eta neska guztien 
ah o ta fie g o te a , no izba it lu rren  jabe izatera heltzea eta lan 
nekezà saihestea. A m ak ezik, ino rk ez zuen o rd u a jl 
b iz im o du  honen aide g o g o r eta W ydela  ikusten. Honela 
"C aro lus  Handia" e to rri z itzaigun, M iram be l hartu  zuen eta 
m airuak b o if -¿¡tuen. G erlari izateko aukera esfcaintzen 
zitzaigun a rd u a n, gure  fa m ilia k  m a iru é p  a rrisku tik  salbu 
utziaz. Bo$t ârteko gudu-a ld ie tan  hildafcoak ikusi n ituen, 
b io lentzia ,ja§anezina, baina ez nuen m aguen azal, a rim a, 
eta b ihotz beltza aurk itu , ha inbestetan entzuna genuen 
m airuen  gaiztotasuna.

G erlari b ihu rtu  ondoren  m end ile rroa  zeharkatu behar 
genuen hegoalderantz. M iram be le tlk , haranean barna bi 
b ide om en zeuden m end ile rroa  zeharkatzeko: bata 
m endebaldera  ïegoen  ibai bortitz  eta urjauzi ugarien 
haranetik, gertuago aurkitzen zen, baina m endi-lepoa 
ag rago zegoen eta zailagoa om en zen. B igarrena berriz 
haranaren am aiera ra ino  zihoan, hegoaldera, beti e lurrez 
esfs litako m endiek guztiz inguratzera ino. Han ez zen 
pasabide sam urrik  beg i-b is tan  ageri. Haitzez eta elurrez 
o^tt/tfr iko  m endi haiek erronka jo tzen zuten e rra ldo iak

lÆ a .ie n  eta m end ie tako  e lu rrak begietan m in  egiten 
zuen. A rtza inen laguntzarik gabe inoiz ez genuerç 
m end ile rroa  zeharkatzea lo rtuko . Lehen aldia zen' 
h o rre n b e ^e  gure  m endie tan barneratzen n in tz e ljje ta  beste 
aldean aurk itu  nezakeenak jak inm ina  so r arazt§n zidan: 
m airuak ziren beste aldeko gizaki guztiak? m qpoîak inoiz 
bukatuko al zirpn? Galdera asko erantzurçertcfla .

M endiak ez ziren am aitu , ez beh in tzat nfretzat, baina 
hegoa lderago jo  zutenek zioten, udan eglizkiak erretzen 
zituen lautadak aurk itu  zituztela. M endia ldean berriz, m airu 
gu tx i zegoen eta baserritar, m sfíS ita r asko. Neure fam ilia  
ikusten ari n intzela iru d itu  zitzaidan askotan. N irekin gerlara 
joan zirenak ba ino anaiago, ge rt uagokoak n ituen m end ita r 
arrotz haiek. Baina guda eta m airuak aitzakiatzat hartuta, 
m end ita r haiek hil eta bortxatzeri gen ituen . A rm ak 
lanabesen aurka. Lapur bat b ihurtzen ari nintzen, 
a itzakiaduna, baina lapurra . B ^ e ta k o  guduak ere 
borroka tu  gen ituen... Jasangaitza gertatzen zitzaidan 
b iz im odu  hura. H orrega tik  eg in  nuen ihes.

M end ile rroa  zeharkatzea, ia ezinezkoa zitzaidan.
Gainera b iderik  a ldrebesena awkeratu behar 
nuen n ire bila  e to rr i ez zitezen. Irris t eg iteko 
zorian ere egon nintzen o inak eta eskuak 
batera e rab ili behar izan nituenean.
Behera ezin beg ira tu , ezkerretara pareta 
izugarria , beraz gora egln behar.
M end ile rroa  zeharkatzea, ia ezinezkoa, 
lo rtuz gero bizia berriz hasteko parada.
Bidean hilez gero  o ra in  dela bost urte 
hasitako heriotza ge ldoaren am a ie ra ."

M end ile rroa ren  bestaldean aurkitzen zen 
leku gogoangarri harén izena ez zuen jada 
gogoratzen, baina aurk ituko  zuen bai, eta 
zelai haietan biziko zen, udan a rd iekin , 
m end ie tako  e lurra  ukitu  arte igoko zen 
go iko  zelaietara, m endi haien garaieraz 
gozatzeko. M endi haiek osatzen zuten 
b o rob il e rd iak gara iera izugarria  
zuen, kondaire tako e rra ldo iek  ere 
ezin ziren horren gara iak izan.
Indarra, gogortasuna eta 
neurrigabetasuna adierazteko 
norba itek eginak z irud ite la  
pentsatuaz lo hartu zuen.

Gauaren e rd ian hotzak esnatu zuen, ondoan zuen izotza 
ikustean koba gogora tu  zuen, eta ikusi zezakeela 
konturatzean kobaren ahora beg ira tu  zuen. A rg itasun  
berezia zegoen, e lu rrak  gauean em aten duen arg itasun 
xum ea. Kanpoaldera joan  eta in o r ez zela ageri ikusi nahi 
zuen, e lurra  ahora eram atea ere nahi zuen, baina koba 
izoztuan ibiltzea ez zen erreza bere larruzko o inetakoekin  
eta zegoen lekuan gelditzea erabaki zuen. Loa bue lta tuko  ez 
zen be ldurrez begiak itx i zituen eta izarrei begira lo ge ld itu  
zen gau ugariak gogoratzen hasi zen.

Horre lako gau_batetan e to rr i z itzaion ihesaren ideia. Ipar- 
Izarrari bag ffazegoen  eta a lde eg iteko beharra som atu 
zuen. B e r fc z  zen bizitza haren parte, berak ez zuen heriotza 
g o rr i b a t ^ jh i ,  heriotza bortitza , gogorra , zaratatsua, 
odo ltsua. Bprak ez zuen in o r h il nahi ezta ere ino rk  bera 
hiltzerik, ez zeukan zer ikus irik  gudaroste  harekin edo eta 
azken urteetan bere lagunak izan zirenekin. Heriotzaren 
koloreez gogora tu  zen orduan: bazekien heriotza gorria  ez 
zuela nahi eta aukeran heriotza berdea zuela gogokoen, 
bere arta ldea zaintzen zelai ezezagun haietan m endie i 
begira gerta tuko  zena. Beste aukerarik ere bazegoen: beltza 
(gauean zetorrena), u rd ina  (S im oneren begietara begira, 
ohean, ga ixo  beharbada), grisa (egun euritsu  batekoa). 
O rain beste ko lo re  bat zuen bere zerrendarako: Heriotza 
txu ria , e lu rre tan  gerta litekeena, eta hau ere gorria  baino 
askoz nah igo  zuen, txu ria , lasaia, ¡sila, paketsua.

Gaua igaro  zen lo kum uxka eta pentsam endu artean, 
eguna a rg itu  zenean ez zekien am etsak ala esna zegoela 
pentsatu tako ide iak ziren burura  zetorkionak, baìna 
kobazuloa arg itan  berriz ikusi zuenean bezperan sen titu tako  
ha rridu ra  iga rri zuen bapatean.

-"Leku hau berezia da benetan" pentsatu zuen.
Hau bururatzen zitzaion b igarren aidia zen azken bost 

urte tan: lehen a idia m end iek osatzen zuten bo rob il-e rd i 
e rra ldo i b ika inari begira izan zen eta b igarrena, ora in  
kobazulo izoztuan. Bizitzan ahaztuko ez z ituen tokiak.

Kobatik irtetzean bere urra ts zelatariak desagertu zirela 
ikusi zuen eta gauean e lurra  egin zuela kon tura tu  zen 
bapatean.

-"A ld e  ona, n ire bila e to rtzerik  ez dute la  izango da, baina 
eragozpena e lurra  geh iago  p ila tu  dela eta ib iltzeko 
zailtasun handiagoak izango d itu d a la " pentsatu  zuen bere 
baitan.

O rduan m end ia ldera  beg ira tu  zuen aurreko egunean 
esta lita  zeuden m endiak ikusteko eta bere begiek 
ziotena ezin zuen sinestu. Harresi bat! Bere aurrean 

horm atzar bat zeukan, ehun gizon bata 
bestearen gainean ja rrita  ere goia 
iku tuko  ez luketena. Harresi izugarria  

b itan zabaltzen zen. M end iko  ¡rudi 
bat ba ino no rba itek  egin ikoa 
zirudien paisaia hark, 

gudarostean behin baino 
geh iago tan  entzun zuen is to rio  bat 

zekarkion burura.
Istorioa  entzun zuen lehen aidia 

etxean izan zen, M iram be len , 
gerta tu  eta gu tx ira . Gero 
denboraren  eta jendearen 
im aginazioaren poderioz kontua 
luzeagoa eta ausartagoa b ihu rtu  
zen, baina is to rioak eta m end ita rte  
hark bazuten bai antzik: "C aro lus 
H aund ia" m endien bestaldean 
zegoen m airuen  aurkako 
borrokan. Gerla ugari irabazi 

ondoren , bere gudarostearekin  
bueltan zetorre la m airuek 

gudarostean zioan azken ta ldeari 
eraso bortitza  jo  zioten eta 
ta ldea sun ts itu  zuten. Bertan hil 

z iren "C aro lus  H aund ia ren"

i m



baliozko ge rla ri ugari, tartean Roland gudaria  zelarik. Hau 
hiltzera zihoala eta bere lurra ldea berriz ere ikusiko ez zuela 
jakin zuenean bere Durandel ezpata bortizk i ja u rtik l zuen 
haitzetara. H orrenbestekoa zen indarra eta bere 
herria renganako m aitasuna, haitza b itan banatu zuela eta 
hórre la m endiaren bere aldea ikusiaz pozik hil zela. 
Durandel ezpata berriz, betirako haitzean sartu rik  ge ld itu  
zen.

-"D urande lek sortu tako  haitz-arte hori ote du t ora in  
beg ib is tan?" otu zitzaion.

Harresia izugarri handia zen, m unduko gudaroste  guztiek 
batera ere aurre  hartzerik ez zutena, aberatsen eraikuntzak 
egiteko erabiltzen d iren harri landu, zuzena baino 
zuzenagoa eta horm a sendoagoa.

-"N o rk  izan dezake baina horre lakorik  egiteko botererik  
edota indarrik? Haitz-artea zeharkatzerakoan m endiaren 
ñire  aldean ¡zango ote naiz? Etxetik ge rtu? " Galderak 
buruan kolpatzen zitzaizkion.

Bere abenturak am aiera alaia izan zezakeenaren 
itxaropenaz ab ia tu  zen. Bezperako nekea hezurretan itsatsi 
zitzaiola z irudien . M aldan gora zihoan e lurretan 
be launera ino sartzen zelarik. Pausua geldoa baina ziurra 
zeraman. Gora iris teko goiz osoa beharko bazuen ere, 
lo rtuko  zuenaren duda izp irik ez zeukan.

M iram be l, pausu bat, Durandel, pausu bat, M iram bel...
Bi izen hauen ahoskeraren arteko antzekotasuna, beraien 

esanahia, haitzartearen is torioa  zerabilen buruan eta 
aukeran nah iago zuen M iram be l, herria, Durandel, ezpata 
baino. Legenda egia ezin zitekeela izan pentsatzen zuen. 
Egia balitz Carolus bera eta gudu horre tan b izirik ge ld itu  
ziren guztiak M iram be le tik  pasatu behar ziren O liv ie r 
Carolus H andiaren gudarostean sartu ondoren, eta berak ez 
zuen ho rre lako rik  ikusi. Gainera h iltzo rian  aurkitzen zen 
g izonaren indarrak eta ezpatak ezin zuten horm atzar hartan 
zu lo rik  egin. Aukera bakarrak... Roland dohain  bereziko 
izakia eta D urandel ezpata m agikoa izatea ziren, legendak 
horre lakorik  aipatzen ez bazuen ere.

Gaina hartzera zihoala e lu rrik  izan ezean Durandel-en bila 
hasiko zela pentsatu zuen.

-"U dan  berriz ere e to rri beharko naiz Durandelen 
arrastoak aurk itzera" esan zuen ahots garb i eta ozen 
batekin. Bi egun zeramatzan inoren ahots ik  entzun gabe eta 
bere ahotik irten  zen soinuak harritu  zuen.

Eguerdi a idera haitzartea zeharkatu zuen, leku m agikoa 
zela otu zitzaion, beste aldean m endiaren bere aldea 
zegoela ikusi zuen, iparraldea.

-"H e ldu  na iz" egin zuen oihu.
Orduan m end ile rroa  lehenengoz zeharkatu zueneko 

harana ezagutu zuen, hau zen bere am etsetako lekua, izena 
gogoratzen ez zuen lekua: bo rob il erdia osatzen zuen 
m endikatea, urjauzi e rra ldo ia  eta berak artzantzan egiteko 
zelai zabalak, ora in  guztiak txu riz  esta lita , izoztuta. 
Hegoaldera beg ira tu  zuen eta kobatik zetorren gezia zen 
paisaian zegoen lekuz kanpoko p intzelada bakarra, beste 
guztia bere lekuan zegoen, txu ritasun  leuna inguru  
guztiaren za indari zelarik.

-"A h a lik  eta azkarren haranera je its iz  gero, aukera 
geh iago b iz irik  ja rra itzeko ", pentsatu zuen.

Beherako bidea hartu zuen. Eskuinera begiratzen zuen 
m endi e rra ldo i ha ie tatik begirada kendu gabe.
M iram be leko  d ru idarek in  gogora tu  zen orduan. Druidak 
leku berezietan egiten zituzten beraien b ilerak eta, 
berezietan berezia, z irku lu hura zen. Zuzen egin zuen 
behera eta m alda gogor bat je its i ondoren ezkerretara 
jotzea erabaki zuen. Handik, bost urte lehenago ja rra itu tako  
bidea ge rtuago  zuen. M endi-lepoa oso ezkerretara 
gelditzen zen eta O liv ie rrek zuzen jarra itzea pentsatzen 
zuen. Nekeak jo ta  zegoen jada eta aldatzean behera erori 
zen. Elur asko zegoen eta berehala ge ld itu  zen e lur 
b igunean, baina elur-jauzi bat gerta tu  zitekeela eta segundu 
batzutan ge ld i-ge ld i egon zen. Zailtasun asko izan zituen 
berriz ere ja ikitzeko. Tarrazka joan zen m endiaren

azpialdeko lautadetara ir its i artean, gero eta hu rb ilago  
zegoen, baina bere indarrak gero eta m urritzagoak ziren. 
Burua ere nahasten hasia zuen jadanik: pertsona ezagunak 
ikusten zituen bidea amaitzen laguntzera e to rri balira 
bezala, eta lagun haien ahotsak entzuten zituen. E lurretan 
eseri eta atsedena hartzeko esaten zion ahots batek, beste 
batek berriz ja rra itu  zezala bordaren bat aurk itu  artean.

Arratsa ldea zen jada eta lautada e lu rtuan  ib iltzea je istea 
ba ino nekezagoa zen. Beste pausu bat em ateko ere gai ez 
zela uste zuenean, zelai erd ian borda bat ikusi zuen, artzain 
batena izan zitekeela pentsatuz bertara ge rtu ra tu  zen.
Borda tx ik ia  zen eta barrura sartzean ohe bat ikusi zuen, 
o iha l txu ri leunaz estalita zegoen ohe bat. Bi a ld iz pentsatu 
gabe bertan etzan zen. S im oneren begi urd inak ere ikusten 
zituela pentsatu zuen orduan, "o n d o  lo e g in " zioten begi 
haiek.

-"L o  egin eta b ihar ja rra ituko  d u t"  pentsatu zuen. Borda 
artzain batena baino gerlari batena z irudiela  ere pentsatu 
zuen, eta heriotza txu ria  paketsua zela, isila, lasaia.

G erlariaren gorpua  e lu r gainean zegoen, haitz-arte 
erra ldo ia ren  o inetan eta ahaztutako izeneko paisaia 
gogoangarria ren  m agalean, hilik.

Ohar Historikoa:
773. u rtean C arloM agnok, enperadore  izendatua izan 
aurre tik , M iram b e l h ir ia  hartu  zuen P irineoen ipa rra ldean. 
M iram b e l, gaurko  Lourdes, M ira t m a iruak gobernatzen 
zuen o rdu ra rte . C arloM agnok m a iruen  aurkako gudua 
P irineoen besta ldera  e ram an zuen eta esped iz io  hauetako 
bate tik  itzu ltzean, 778. urtean O rreagan "C hanson  de 
R o land"-en  deskriba tzen den bezala, R olando Kondea, 
C arloM agno ren  ¡loba h il zuten m end ita rrak  eta m airuek. 
Z ig o r espediz ioak a n to la tu  z ituzten o rdu a n .-lbe ria r 
p en in tsu lan  m a iruak zuten botere  eta lu rra ldeak  galtzen 
hasiko z iren o rduan , bost m ende  geroago  guztia  ga ldu  
zuten arte.
773. u rte  a idera P irene m end ie tako  b iztan leak jen tila k  ziren 
eta ipa rra ldeko  frankoen  edo  hegoa ldeko  m a iru e n  e rlijio a k  
a rro tzak ziren bera ientzat.
"C hanson  de R o land" kontearen legenda p irin eo tako  
ha inba t lekutan kokatua izan da. O rreagan hasi eta 
G avarn ie -ra ino . Tartean 100 k ilo m e tro  luze egon  arren. 
In fo rm az io  itu rriak : - La Brecha de R o lando . M artinez 
E m b id , A lbe rto . Ed. D esn ive l. 2000.
- In te rnet.


