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On Kixote Nafarroan*

Joxemiel Bidador

1. Urtez urte liburuaren eguna Cervantes zein Shakespeare idazleen herio tz eguna-
rakin bat etorri ohi da, apirilaren 23an hain zuzen, urrutiko 1616an agiturik. Aurten 
ere, Kixotearen lehenbiziko zatia argitara atera zenetik laugarren mendeurrena ospa tzea 
egokitu zaigu. Urtea buka tzera badoa ere, goiz bide da egindako auni tzen inguruko 
hausnarketa eta balorazioa emateko, jakinik horrelakoetan egiten den fun tsez ko eta 
iraunkor gu txirekin hamaika tona ago tz ere erre tzen dela filuse, ur errea gehienetan 
ere, ago tz salda. Halakoxe gertatu zen a tzera 100 urte joanda, 1905eko ospakizunetan 
ho ts. Hauen egiteko ideia Mariano de Cavia kazetaria ezagunarena izan zen. Zezenketen 
iruz kin tzaile trebea genuenak El Imparcial egunerokoan largatu zuen data esangura tsua 
ospa tzeko proposamen argidotarra 1903ko bukaeran, goiztiar xamar, eta luzexka au-
rreratu bazen ere, aurreratu zenez, orduko espainiar intelligen tsia guztiaren gustukoa ez 
zen izan, Ramiro Maeztu arabarra eta Migel Unamuno biz kaitarra kasurako, zein tzuek 
Caviak aurreraturikoari ai tzi gorki min tzatu bai tziren, seguruenik ere protagonismo zer-
bait galdua zutelako kazetariaren ai tzinean.

Data hurbildu ahala, filosofari eta besteren marmarra aienatu zen poxi bat eta tokian 
tokiko ospakizunak zein baino zein hanturusuago iragarri ziren, zein baino zein han-
diusteago. Iruñean maia tzaren 7, 8 eta 9 egunetarako ezarri ziren, Nafarroako Dipu-
tazioak eta Iruñeko Udalak antolaturik, kukurruku altuko programa betean. Erraldoi 
eta kilikien konpar tsa atera zen, zezen plazan Alfaroko Amalio Diaz Cante behialako 
Zapata behitegiaren zezenak kurritu zituen Eusebio Bernet Fabrilito torea tzaileak, ka-
tedralean berean Cervantesen omenez ko eliz kizunak egin ziren Tirso Lareki deanak 

* On Kixote Mantxakoa. 400 urte, Pamplona-Iruña, Iruñeko Udala, 2006, 205-211.
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berak predikalari, eta ospakizun hauen ariora San Fran tziskoko eskola berriak inau-
guratu egin ziren. Az kenean, eta zerbait literarioago egite aldera, hainbat an tzezlan 
klasiko jokatu ziren Gaiarre an tzokian. Oroz gain, Iruñeko Udalak, Institutu nagusi 
eta teknikoaren lagun tzaz, sariketa literarioa antolatu zuen, maia tzaren 8an berean 
erabaki zena. Idazteko proposaturiko gaien artean bazen bat, X.ak zehaz ki, honela 
esaten zuena: «On Kixote eta An tso Tripon tzia, Nafarroatik igaro ziren haien bidaien 
karietara?» (onar bekit i tzulpena, aski izenondo ezaguna izanda kalabaza baterako 
izanagatik ere).

Eskatutako idazgaia lan bakarrak egin zuen bere aurkezturikoen artean, Fustiña-
nako Juan Paskual Esteban Txabarria kazetariak igorririkoa alegia. Bakarra izan arren 
zeukan kalitatearengatik saritu zioten, eta epaimahaikoen hi tzetan, «erudizioz ko lana 
da, ongi ida tzia eta hobe pen tsatua, irakur tzeko gustagarria da oso, eta orobat egilea-
ren argitasun a tsegingarria». Udalak ez zion bere momentuan argitara eman, saritu 
orduko alegia, eta hortaz irakurleek ez zuten lanaren berri izan La Avalancha aldiz-
kari integristaren orrietan 1907ko bukaera aldera agertu zen arte. Estebanek ez zuen 
sariketara aurkeztutako jatorriz ko testuaren kopia gorde izan, eta berregin behar izan 
zuen osorik han hemenka zituen apunteen gainetik. Guztiarekin ere, aldeak  txikiegiak 
ziratekeen garran tziz ko ezer galdu ahal izateko. Gainera, La Avalancha-n atera ai tzin, 
fustiñaneroak gai bere tsuko kolaborazio zenbait agertarazi zituen El Eco de Navarra 
egunerokoan, 1904ko apirilaren 24an eta maia tzaren 3an, «Cervantes, Navarra, Tu-
dela» izenburupean.

Bere lanean, zientifikoa baino literarioagoa, ikasle zeneko garaia zekarkigun Esteba-
nek gogora. Ikasle  txarra zela zioskun, alferra, baina hura ez zen oztopo Kixoteaz ederki 
goza tzeko. Fustiñanako kazetariak zeukan pena bakarra Lepantoko besamo tzak Nafa-
rroa aipatu ez izana zen, alabaina ziur bazegoen egon ere Kixotea nafar bideetan barrena 
ibilia zela: «Ene ustez, nafarrok aisa pen tsa dezakegu Man txako per tsonaiak Nafarroara 
etorri zi tzaiz kigula, eta arrazoi tole ditugu esan ahal izateko horixe zela beren asmoa. 
Zilegi bekit esatea zorioneko adurrak lagundu didala nahi genuen moduan honakoa 
argi tzen lehena izateko». Estebanen aburuz, i txura negargarrikoak Ebroko ibai bazterre-
tik egin zuen Zaragoza aldera, eta ibai tzarra Pedrola hiria baino lehenago topatu zuen, 
Aragoiko hirian Villahermosako dukeek zuten Buendia jaure txean igaro gogo bai tzuen 
gaua. Fustiñanakoak ez zuen izan arazo handiegirik, an tza, Cervantesek izen fal tsuez 
ilunduko benetako toponimoak argi tzeko. Bere ustez Baratariako uhartea Ebroko Alca-
la zen, doike. Hortaz, on Kixote Nafarroako lurretatik arribatu zen Ebrora, eskuineko 
ibai bazterrean Tutera eta Cortes artean dagoen hiriren baten aldera: Tutera, Fontellas, 
Ribaforada, Buñuel edo Cortesen. Egia da Pedrola baino lehenago badirela Aragoiko 
herri zenbait, Mallen, Gallur, Boquiñeni, Luceni eta Alcala zeha tzak izatearren, baina 
lanaren eite literarioak berak aukera ematen zion kazetariari subjektiboki Nafarroako 
hiriak aukera tzeko.

Iruñeko Udalak antolatu zuen lehiaketa literario beraren barruan hiriko guarnizio 
militarrak sari bat hartu zuen bere gain, zehaz ki, Cervantesen dohai militarren inguruan 
aurkeztu beharturikoa. Saria e txerako izan zen, izan ere infanteriako komandantea zen 
Bernardino Gar tzia Conde tafallarrak irabazi bai tzuen, Fran tzisko Siguenza Garrido ezi-
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zenean, Cervantes como militar izenburuko lanarengatik. Esteban Txabarriaren lanare-
kin hasiera batean gertatu ez zen bezala, honen lana bai argitara eman zela urte hartan 
berean, Belandia liburugilearen e txetik. 100 orrialdeko liburuak bi zati ezberdin jaso-
tzen zituen, lehenbizikoak Lepantoko besamo tzaren biografia militarra gara tzen zuen, 
gerrako hazaina eta presoaldia, era bigarrenak ordea, Cervantesen lanetatik abiaturik, 
idazleak bizi tza militarraz zeukan iri tzia ematen du:

Es Cervantes soldado, raro ejemplo de virtudes, pues representa un dechado de 
valor, abnegación, civismo, desinterés, y de un espíritu militar llevado a la exalta-
ción [...] en Cervantes se encuentra un poderoso instinto de libertad y altivez y una 
independencia propia del carácter español, y mucho más del que de hidalgo se pre-
cia, lo que nos demuestra que no fue servil, a pesar de que la fortuna ciega le había 
maltratado.

2. Esteban Txabarriak Kixotek Erriberan egin zuen ibilbidea eraku tsi baino urte ba-
tzuk lehenago, Julian Apraiz Sanchez del Burgo cervantistazale arabarrak ezbaian jarri 
zuen idazle espainiarraren baliz ko euskal gauzekiko gorrotoa, aurretik hainbat eta hain-
bat ikerlarik formulatuaren ai tzi. Cervantesen herio tzaren 262. urteurrena zela bide, 
1878ko apirilaren 2an hain zuzen, Apraizek hi tzaldi gogoangarria ogu tzi zuen Gasteiz-
ko an tzokian Cervantes euskal tzalea min tzagaipean, osteran tzean sakondu zuen gaia 
1881eko Cervantes vascófilo liburuan: Cervantes vascófilo, o sea, vindicación de Cer-
vantes respecto a su supuesto antivizcainismo. Lau urte beranduago, alabaina, are liburu 
sakonago eman zuen argitara beti ere Cervantesen euskal tzaletasuna defenda tzeko: Cer-
vantes vascófilo: refutación de los errores propalados por Pellicer, Clemencín, Fernández 
Guerra etc., acerca de la supuesta ojeriza de Cervantes contra la Euskal-Erria. Argira 
atera zeneko laugarren urtea ahitu ai tzin bost edizio izan zuen bigarren liburu honek, 
eta hartan ezin araz kiago agertu zuen Apraizek bere asmoa. Cervantesek euskaldunei 
hista ez egiteaz gainera, begi onez ikusi zituen, eta halaxe frogatuko luke izaniko lagunen 
artean hainbat eta hainbat euskaldun izanak:

Conste que si los vascongados, y sobre todo los que chapurrean el castellano, 
fueron a veces objeto del festivo humor del autor del Quijote, nunca pasó esto de una 
ligerísima chanza que no puede producir ampollas en las más delicadas epidermis.

Apraizen lanak bi zati ditu. Lehenbizikoa sarrera txo batek eta lau kapituluk osa tzen 
dute, zenbait egilek emaniko azalpen oker eta interpretapen fal tsu dausezta tzeko. Biga-
rren zatiak ere lau kapitulu dauzka, eta aurrekoaren azalpen zabaldua li tzateke. Ahi-
tzeko, datu zeha tzago zein dokumentazioa eskain tzen digun gehigarria gaineratu zigun 
Apraizek ahalik eta dokumentatuen ager tze aldera. Apraiz arabarra busti egin zen bere 
lan hartan, objektiboki baina, eta bere ustez onegiak ez ziren informazioak ere ez zituen 
isildu, Kixoteaz Foronda ilustratuak zeukan iri tzia esaterako. Valentin Foronda Aprai-
zen herkideak Observaciones sobre algunos puntos de la obra de Don Quijote por T.E. 
izenburuko lana eman zuen argitara Londresen 1807an, non zor tzi bat urte lehenago 
sinaturiko hamaika gutunetan Cervantesen maila literarioa kolokan jar tzen bai tzuen, 
eta gaztelera ederrean, honela min tzo zen egile ospatuaz: medianía de estilo áspero des-
mazalado.
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Kixote per tsonaiari berari ere «deshonra y borrón de España» zeri tzon, eta liburuaz 
bere osotasunean «desnuda de erudición, amenidad y enseñanza» zioen inolako tapaki-
rik gabe. Egia da Forondarena ez zela xviii. mende bukaerako ilustratu espainiarren iri-
tzia zabalduaren oihar tzuna baizik, eta halaxe jaso zigun Madrilen 1750ean Olmedako 
bigarren markisak, gipuz koar jatorriko Ignazio Loiola Oiangurenek ordurako ezaguna 
zen Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado presente de las comedias de España 
izenburuko lanean, zer gerta ere, are euskaldunagoa zatekeen Tomas Erauso Zabaleta 
ezizenean.

Alabaina, euskaldunek esanikoak esanda, ezin da ahan tzi Kixoteren ibilerak konta-
tu dituzten hiz kun tza ugariren artean euskara ere badela. Ezagun dugun lehenbiziko 
aldaera Legutioko Jose Palacio Saenz Biteriko abokatuak egin zuen. Legegizonaz gain 
fiosofia eta letretan doktorea zen cervanteszale honek, bere garaian zegoen Kixote bildu-
ma abera tsenetarikoaren jabea izateaz gainera, Crónica de los cervantistas izenburuko 
aldiz karian kolabora tzaile su tsua genuen. Legutiokoak eginiko ekarpena beste cervan-
teszale famatuek goraipatu zuten, tartean Thebussen, Asensio edota Lopez Fabra. Pala-
cio Biterik xix. mende bukaeran amaitu zuen euskarara eginiko aldaera, baina hil ostean 
testuaren eskuiz kribua Madrilen zegoen Jose Palacio Elizage ilobak bereganatu zuen. 
Zori txarrez, 36ko gerrate hasieran honen e txeak pairatu zuen erasoan galdu zen euskal 
Kixote hura.

Iri tsi zaiz kigun aldaerak, ordea, 1928an Iruñeko Udalak antolaturiko sariketa litera-
riora aurkeztu zirenak ditugu. Urte hartan, eta euskaraz ko sarien artean, udalak i tzulpen 
saria iragarri zuen 300 pezetekin hornitua. Egin beharreko lana Kixotearen ix. kapitulua 
zen, eta aurkezturiko i tzulpenak asko txo izan ziren, 17 osotara. I tzulpena igorri zutenen 
artean orduko punta-puntako idazleak bazeuden, kalitatearen bermagarririk onena izan 
zena. Honen froga da epaimahaian zegoen In tzako Damaso kapu txino euskal tzaleak 
sariak bost izan zitezela eskatu zuela. Lehenbiziko saria Nikolas Ormae txea Orixe oler-
kari famatuak bereganatu zuen, bigarrena Oieregiko Buenabentura kapu txinoak, hiru-
garrena orduan Iruñean bizi zen Aingeru Irigarai mediku famatuak, laugarrena Xabier 
Agirre Lizardi olerkari handiak, eta bosgarrena Pasai-An txoko Juan Garbizu Salabe-
rriak. Aurkezturiko i tzulpen guztien artean argitara eman zen bakarra Orixerena izan 
zen, Urkixoren Revista Internacional de los Estudios Vascos sonatuan 1929an ager-
tu zena. Sarituriko gainon tzeko lauak Alberto Barandiaranek eman zituen ezagu tzera 
1882-1928 bitartean Iruñeaniko sari literarioen inguruan behiala atera zuen liburuxka 
interesgarrian.

Az kenik, eta aipa tzeke ezin u tzirik, Don Kixote Man txako aldaera aipatu beharra 
dago, 1977an Berrondok egina. Pedro Berrondo Lasarte Oiar tzunen jaio zen 1919an. 
Apaiza, Ecuadorren ibili zen luzaroan misiolari. Euskal tzain urgazlea, Donostiako Dia-
rio vasco-aren euskal gehigarriaren arduraduna izan zen bulta batez, eta hainbat lan 
literario i tzulikatu zituen. Cervantesen lanatik egin zuen i tzulpena zalaparta handiz aur-
keztu zen 1977ko o tsailaren 28an Biz kaiko Aldundiaren Ba tzar aretoan, eta oraingo 
urteurren borobil hau berriz ere profitatu da berrargitalpena atera tzeko. Sikiera horreta-
rako balio badute horrelako egunek, bejondeigula.
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LABURPENA

On Kixote Nafarroan

Artikuluak aztertzen ditu Nafarroan antolatutako ekitaldiak Kixotearen hirugarren 
mendeurrenaren karietara, baita Miguel Cervantesen obrak egile nafarrengan izan zuen 
eragina, gehienbat euskaraz idatzi zutenengan xix. mendearen bukaera eta xx. mendea-
ren hasiera artean.

Gako-hitzak: Miguel Cervantes; On Kixote Mantxako; euskal literatura; Nafarroa; Es-
teban Txabarria.

RESUMEN

Don Quijote en Navarra

El artículo analiza los actos que se organizaron en torno al tercer centenario del Quijote 
en Navarra, así como la inspiración que la obra de Miguel de Cervantes tuvo en los au-
tores navarros, singularmente en los autores que escribían en euskera, entre finales del 
siglo xix y principios del xx.

Palabras clave: Miguel de Cervantes; Don Quijote de la Mancha; literatura vasca; Nava-
rra; Esteban Chavarría.

ABSTRACT

Don Quixote in Navarre

The article analyses the events held to celebrate the third centenary of Don Quixote 
in Navarre and the inspiration with which Miguel de Cervantes’ masterpiece provided 
Navarrese authors, particularly those who wrote in Basque, towards the end of the 19th 
and in the early 20th century.

Keywords: Miguel de Cervantes; Don Quixote; Basque literature; Navarre; Esteban Txa-
barria.
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