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Parkean
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Zuhaitz bitxi hau botanikaren mundura 
iritsi berri da. Txinako ekialdeko bailara 
malkartsuetatik datorrenez, orain dela 
hamarkada gutxi jakin dugu bertan hazten zela. 
Eskualde horretako biztanleek, ordea, betidanik 
ezagutzen dute, eta “uretako izeia” esaten diote (Shui-
sha-ba), istildutako 
lurzoru hezeetan 
hazten delako.

Metasekuoia izena jarri 
ziotenean, bere hostoen formaren adierazgarri ziren 
fosilengatik baino ez zen ezaguna. Orduan, bazirudien 
espeziea desagertu egin zela, eta, bere hostoak 
sekuoiaren hostoen antzekoak zirenez, antzeko izena 
jarri zioten. Aztarna fosil horiei esker, gaur egun 
badakigu espezie hori egon bazegoela lurreko antzina-
antzinako aro batean (Kretazeo berantiarra). Garai 
horretan ere, dinosauroak izan ziren nagusi. Animalia 
primitibo horiek ere euren aztarnak eta fosilak utzi 
dituzte urteen joan-etorrian.

Hori dela eta, metasekuoia “fosil 
biziduna” dela esan ohi da. Era berean, 

bi milatik gora urtez bizi daitekeen 
zuhaitz gogor bezain 

urtetsua ere bada. 
Dena dela, babestu egin 

beharra dago, desagertu ez 
dadin. 

M
e
t
a
s
e
k
u
o
i
a

MONSTRUOS MUY NATURALES Eusk V2_6.indd   5 11/10/13   14:52



Parkean, bi metasekuoia 
daude, eta bertara hur-
bildu ahal izango gara, 
ia-ia lumen antzekoak di-
ren hosto leun bezain finak 
ukitzeko. Horrez gain, eu-
ren azalaren aztarna ere 
eraman ahal izango dugu. 
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Metasequoia glyptostroboides

Ze
rgatik desagertzen dira espezieak?
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Eukaliptoa azkar-azkar doan 
zuhaitza da, oso-oso arin hazten 
delako, eta bere hazi txiki bezain 
arinak aitzindariak dira. Abantaila 
horiei esker, Australian, euren 
sorterrian, eukaliptoek baso zabal 
bezain trinkoak eratzen dituzte, 
eta koalen bizilekuak dira. 
Animalia lasai horiek mendetasun 
handi-handia dute zuhaitz horiekin, 
bertako hosto freskoak euren 
elikagaia dira-eta.

Eukaliptoaren hostoek ez dute 
petalorik, baina kutxako estalkia 
dirudien txapel-modukoa dute. 
Txapel hori irekitzen denean, 
erleak erakartzeko besteko 
polena eta nektarra duen 
luma-motots zuri-horia 
kanporatzen da.

Fruitua helduta 
dagoenean, kutxak leku 
sekretu bat irekitzen du 
hazi txikiak askatzeko. 
Oso zaila da haziok lurrean 
ikustea, erori direnean. 
Hala ere, fruitu irekiak 
aurkitu ahal izango ditugu, 
eta, bertan, izar edo lore itxura 
duten zulo geometrikoak egongo dira 
marraztuta. 
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Parkeko eukaliptoen 
beheko aldean erori-
tako fruituak har tzen 
baditugu, moldea egin 
ahal izango dugu iru-
di horien bitartez, 
forma horretako zi-
gilua lortzeko. 

Eucalyptus globulus 
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Ez dakigu noiztik, ia-ia inork ez dauka gogoan. 
Kontua da naturan nekez aurkituko dugun zuhaitza 

dela ginkgoa. Hori dela eta, zuhaitz bitxia da 
benetan. Gaur egun lorategietan ikusgai dauden 
ginkgo gehienak Txinako mendietako antzinako 
monasterio eta tenpluetan hazitako 
zuhaitzetatik datoz. Beraz, bizilagunak 
dituzten lekuetan daude beti, landatu 
dituzten tokietan, alegia.

Horrez gain, lekuren batean landatzen 
dituztenean, betiko geratuko dira 

bertan. Hondamendiren baten 
ondorioz zuhaitza hiltzen 
bada ere, bere sustraiak 
irten egingo dira beti, 
lurpean bizirik 
dirautelako 
eta kanpoko 
gertaerek 

ez 
dutelako 

inolako 
eraginik bertan. 

Horixe bera gerta-
tu zitzaion gink-
goari, Japoniako 
Hiroshimako bon-
ba handiaren ez-
tandaren 
ostean 
bizirik 
iraun 
zue-
lako. 
Izan 
ere, 
bizi-
rauteko 
ahalmen 
ikaragarria 
du, eta bi milatik gora urtez bizi 
daiteke. Hori dela eta, betikota-
sunaren eta oroimenaren adierazga-
rri da zuhaitz hau.

Ginkgoaren hostoen forma 
oso originala denez, izen 
asko jarri dizkiete euren 
kokalekuaren arabera. Zenbait 
lekutan, “abaniko txinatarrak” 
esaten diete; beste batzuetan, 
“elefantearen belarriak”; eta, 
antzina, euren sorterrian, 
“ahate-hankak”.

G
i
n
k
g
o
a

Parkean dauden ginkgoetan, forma horiek daude ikusgai, eta euren hostoak ere bildu 
ahal izango ditugu udazkenean erortzen direnean. Liburuan prentsatuz gero, euren 
ahaide primitiboen fosilen antza izango dute. 
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Ginkgo biloba 

Hiroshima gehiagorik 
ez

!
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Museoan
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Nicolás de Lekuona 23 urte bakarrik 
zituela hil zen bonbardaketa 
batean, Gerra Zibilean andazain 
lanean laguntzen ari zela. 

Ezbehar hori gertatu ez bazen, 
Euskadiko abangoardiako artista ausart 
eta berritzaileenetakoa izango zen.

Bere bizitza labur bezain oparoan, 
margolaria, olerkaria eta argazkilaria 
izan zen. Dena dela, argazki-muntaketak 
izan ziren bere lan artistiko 
nabarienak. Abangoardiako mugimenduek 
eragin handia izan zuten bere lanetan; 
surrealismoak, esaterako. Mugimendu 
horretan, hain zuzen ere, muturreko 
irudimena eta onirikotasuna (ametsak) 
izan ziren nagusi.

Museoko Izaki surrealak basoan mar-
golanean, ametsezko bi irudi kolo-
re hotzeko eta testura minera-
leko basoko giro enigmatikoan 
gurutzatzen dira. Badirudi 
amets batetik ateratako esze-
na surrealista dela eta kezka  
nahiz harridura igortzen dire-
la: ez dakigu zer gertatzen zaien  
euren artean gainjartzen diren 
irudiei. Irudian bertan, basoa 
leku sinbolikoa da, gorputz su-
rrealen eraldaketa-prozesua 
irudikatzeko aukera eskain-
tzen digun eremu naturala.

Beste lan batzuetan egin 
zuen bezala, Lekuonak pai-
saia hondatuak eta ia-ia  
gizatiarrak diren irudiak 
(antropomorfoak) margotu zi-
tuen. Gainera, zulo handiak 
dituzte euren gorputzetan, eta 
antz handia dute Jorge Oteiza 
adiskidearen eskulturetako hutsuneekin.

Basoak babeslekuak 
eta gordelekuak 

dira, baina, 
ipuinetako baso 

sorginduetan 
gertatzen 

den bezala, 
fantasia-lekuak 
ere badira, eta 

izaki bitxiak 
bizi dira 

bertan: iratxoak, 
sorginak, ogroak 
eta maitagarriak. 
Eremu misteriotsu 
bezain ilunak 

ere badira, 
eta galdu egin 

gaitezke bertan.
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“Nicolás de Lekuona ezin hobeto 
mugitzen zen zenbait prozeduraren eta 
adierazpideren artean, eta naturaltasun 
handiz igarotzen zen batetik bestera: 
argazki-muntaketa, argazkilaritza, 
pintura, olerkaritza, baina, batez 
ere, haien arteko aldeak hausten 
ahalegintzen zen.”* * Adelina Moya. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia, 2003.
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Zer gertatzen da basoan?

Zure ustez, zer adierazi nahi digu autoreak, gorputzak
 zulatu eta euren masatik husten dituenean?

Nicolás de Lekuona Ordizia, Gipuzkoa, 1913-Fruiz, Bizkaia, 1937
Izaki surrealak basoan, 1936
Olioa mihisean. 133,5 x 126 cm

* Adelina Moya. Nicolás de Lekuona. Imagen y testimonio de la vanguardia, 2003.
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Vicente Ameztoyk naturaren inguruko interes berezia zeukan, 
eta erabat liluratuta zegoen bere lanetan oso gustura 
lantzen zituen bi esparruen (landaretza eta surrealismoaren 
mundu kilikagarria) artean sortutako elkarrizketagatik. 

Museoko Ahoa margolanean, gure begirada erakartzen duen 
eszena margotu du Ameztoyk: eremu hostotsuaren 
berdetasunaren erdi-erdian ezkutatutako ahoak 
irribarre egiten digu. Badirudi ahoaren 
inguruan dagoen sasitzako itxurazko 
baretasunean sortzen direla aldaketa 
organikoak: orbelaren deskonposizioa 
eta intsektuen metamorfosia*. 

Era berean, aho mehatxaga-
rri bezain gosetia ere 
izan liteke, margola-
netik irten eta jan 
gintzakeen erral-
doiaren ahoa, ale-
gia. Bestetik, aho 
laguna ere izan 
liteke, hau 
da, barruan 
ezkutatutako 
sekretuak 
ezagutzeko 
asmoz sar-
tzera eta barruko 
txirristatik jaistera 
gonbidatzen gaituen gar-

gantua.

Hitz egin eta 
pentsatzen 
duena dios-
kun ahoa 
ere bai.

Ar-
tistak 

margotu 
duen eszena 
bitxia bere 
baitako fan-
tasia askearen 
ondorioz sortu da. 
Horrez gain, gu guz-
tiokin partekatu nahi 
duen ametsaren foto-
grama ere izan liteke.

Gure ustez, Ameztoyren 
margolanean irudikatu-
tako eszenak ezinegona 
sorrarazten du; ezi-
negonak, zirrara; eta 
zirrarak, konplizita-
teak, ametsen mundua 
eta errealitatea lo-
tzean sortutakoak 
bezalakoak, alegia.

* Itxura batean aldatzen ez den mundu ezkutu 
dinamikoan, hosto bat erortzen denean hasten dira 
eraldaketak. Substratu elikagarri hori intsektu 
murtxikatzaileekin hasten da birziklatzen, eta 
izaki txikiago eta ahaltsuagoekin jarraitzen du: 
onddoekin edo bakterioekin, esaterako.

A
h
o
a

“Ez naiz neure gorputzeko aldaketen beldur.”
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eek eraldaketari ematen diote hasiera.
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Ahoa beste leku batera sartzeko atea izango balitz, 
zer uste duzu aurkituko zenukeela bertan?

Zure ustez, zer dio ahoak?

Irudi hau film baten kartelean agertuko balitz, 
zer izenburu jarriko zenioke? Zeri buruzkoa izango litzateke?

Vicente Ameztoy Donostia, 1946-2001
Ahoa, 1979
Olioa mihisean. 132 x 164 cm

Intse

kt
u 

mu
rt
xi
kat

zail
eek eraldaketari ematen diote hasiera.

MONSTRUOS MUY NATURALES Eusk V2_6.indd   16 11/10/13   14:53



Gazte-gaztetatik, 
Jesús Olasagastik 
oso gustuko izan 
zuen pintura. 17 

urte zituela, 
Madrilera joan 

zen Daniel 
Vázquez Díaz 
margolariaren 

tailerrera, eta 
kubismoa aplikatzen 

hasi zen bere 
artelanetan. 

Donostiako GU 
elkarte artistikoko 
Carlos Ribera kidea 
bezala, saiakuntza 

abangoardistaren eraginpean 
egon zen. Gero, Parisera joan 
zen, pinturako errealismotik 

askatu nahian eta 
beste korronte moderno 
batzuen bila. 

Gerra Zibilaren ondorioz, 
Europako abangoardiarekin 

zeukan harremana eten zuen, 
eta, harrezkero, frankismoan, 
margolari erretratugile bihurtuta, 
euskal burgesiaren enkargu asko 
jaso zituen.

Erretratua edo Damatxo berdea oso 
erretratu desberdina da, ostean egin 
zituenen aldean. Beharbada, margolan 
txiki hau margotu zuenean, autoreak 
abstrakzioaren munduan sartu nahi 
izan zuen, forma mugaturik gabeko 
orbanen munduan, saiakuntzaren eremu 
zehaztugabean, alegia.

“Landare-berde koloreko 
orbanetik” aurpegia sortzen 
da, hau da, nor den ez 
dakigun norbaiten, 
nortasunik ez duen 
norbaiten erretratu 
bitxia. Aurpegitxo obal 
hori, hain zuzen ere, 
zuhaitz-enborraren 
antzekoa den 
oinarriaren 
gainean dago 
orekan.

Emakume 
ezezagunaren 
erretratu 
bitxia dugu 
aurrean, 
eta bere 
gorputza 

erdi landarea 
erdi gizatiarra da. Orban 
berdetik beste elementu 
batzuk ere sortzen direla 
esan genezake: mendiko 
gaztelua, amazona, zaldi 
gainean doan printzea 
edo kakarraldoa ote da? 
Badirudi paisaia berdean 
amestutako damatxoak 
gertaera ugariko 
historia azaldu 
nahi digula.
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abangoardistaren eraginpean 
egon zen. Gero, Parisera joan 
zen, pinturako errealismotik 

askatu nahian eta 
beste korronte moderno 
batzuen bila. 

Gerra Zibilaren ondorioz, 
Europako abangoardiarekin 

zeukan harremana eten zuen, 
eta, harrezkero, frankismoan, 
margolari erretratugile bihurtuta, 
euskal burgesiaren enkargu asko 
jaso zituen.

Erretratua edo Damatxo berdea oso 
erretratu desberdina da, ostean egin 
zituenen aldean. Beharbada, margolan 
txiki hau margotu zuenean, autoreak 
abstrakzioaren munduan sartu nahi 
izan zuen, forma mugaturik gabeko 
orbanen munduan, saiakuntzaren eremu 
zehaztugabean, alegia.

“Landare-berde koloreko 
orbanetik” aurpegia sortzen 
da, hau da, nor den ez 
dakigun norbaiten, 
nortasunik ez duen 
norbaiten erretratu 
bitxia. Aurpegitxo obal 
hori, hain zuzen ere, 
zuhaitz-enborraren 
antzekoa den 
oinarriaren 
gainean dago 
orekan.

Damatxoarentzako ipuin laburra asmatu.

Zer pentsatzen ote dabil?

J
e
s
ú
s
 
O
l
a
s
a
g
a
s
t
i

 Do
n
o
s
t
i
a
,
 
1
9
0
7
-
1
9
5
5

E
r
r
e
t
r
a
t
u
a
 
e
d
o
 
D
a
m
a
t
x
o
 
b
e
r
d
e
a
,
 19

3
1

O
l
i
o
a
 
m
i
h
i
s
e
a
n
.
 
8
0
 
x
 
6
1
 
c
m

MONSTRUOS MUY NATURALES Eusk V2_6.indd   18 11/10/13   14:53



Carlos Ribera margolaria, arte-kritikaria, olerkaria 
eta... dentista ere izan zen! Gaztetan, aitak 

Medikuntza ikastera behartu bazuen 
ere, Arte Ederrak ere ikasi zituen 
Madrilen. Bertan, hain zuzen ere, 
Salvador Dalí eta Luis Buñuel ar-
tistak ezagutu zituen, eta aban-
goardiako mugimendu artistikoetan 

sartu zuten: surrealismoan eta ku-
bismoan, esate baterako. Gero, Donostiara joan 
zen, eta bere jarduera artistiko gehiena garatu 
zuen bertan.

GU elkarte kulturaleko sustatzailee-
tako bat izan zen; bertan, hogeita 
hamarreko hamarkadako euskal artis-
tak elkartzen ziren. Garai hartako 
lagunen artean, Jesús Olasagasti 
zegoela nabarmendu beharra dago.

Bere sasoiko margolari gehienak 
bezala, Parisera joan zen, eta bere 
artelanetan ere eragin handia izan zuen 
Pablo Picasso ezagutu zuen bertan. Nicolás 
de Lekuonari gertatu zitzaion bezala, Gerra 
Zibilak bere lan-ibilbidea eten zuen, eta, 
harrezkero, ez zuen gehiagotan margotu.

Esne-saltzailea eguzkitan margolanak zenbait 
gai dakarzkigu gogora. Jakin badakigu esne-
saltzaileen ogibidea desagertu egin dela. Urteak 
eta urteak dira esnerik erosten ez diogula esne 
jetzi berriz betetako kantina daramala baserritik 
herriko azokara jaisten den baserritarrari. Bestetik, 
Esne-saltzailea eta kantina* fabula ospetsua ere 
badatorkigu gogora. Gainera, ontzia apurtu arren, oso 
gustuko dugu pentsatzea esne-saltzailearen ilusioak, 
gurariak eta ametsak lurrean isuritako esnea bezala 
desagertzen ez direla eta beti berritu egiten direla.

Esne-saltzailearen gorputz bitxia erakargarria da be-
netan. Astuna bezain sendoa da, eta organo, objektu, 
plano eta forma ezezagun asko ditu osagai. Gorputz 
anitza da, eta, bere tamaina oso handia bada ere, gure 
gorputzak osatzen dituzten 
gurari, ilusio eta ametsak 
bezain arina da. Era berean, 
oso deigarria da esne-sal-
tzailearen aurpegia mas-
kararen atzean ezkuta-
tuta egotea. Badirudi 
ezkutatu egin nahi due-
la, beste era batera

* Esne-saltzailea-
ren ipuinaren 
ondorioz, esaera 
herrikoia sortu 
da, eta esaera 
hori norbaitek 
ezinezkoa den 
zerbait irudika-

tu edo ames-
ten duenean 

erabiltzen 
da. 

 Bere esanahiak 
antz handia dauka 
“mila dorre eta 
gaztelu egin” 
esaerarekin (ilu-
sioak egin). 
Esopo fabulagile 
greziarrak idatzi 
zuen ipuin hori.

E
s
n
e
-
s
a
l
t
z
a
i
l
e
a
 e
g
u
z
k
i
t
a
n

“Naturala izatea da jarrerarik za
i
l
e
n
e
t
a
k
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a.” (Oscar Wi
lde

)
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Guztiok egiten ditugu etorkizunerako proiektuak, esna gaudela amesten dugu, 
zer gertatzea nahi dugun irudikatzen dugu, baina, halako batean, behaztopa 
batek, zarata batek... errealitatera garamatza bueltan. 

Badakizu zein den esne-saltzailearen ipuina?

Marraztu itzazu zeure “mila dorre eta gazteluak”.
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Oso munstro naturalak
(primitibotasuna / gorputza)

Oso munstro naturalak programan, gau-
za arrotz, arraro eta bitxien inguruko 
erakarpena suspertuko da. Izan ere, hori 
guztiori liluragarria da benetan, geure 
baitan dagoelako.

Parkean egingo dugun osteratxoan, zen-
bait zuhaitzen forma geometriko apartak 
ezagutuko ditugu eta hondamendi handiei 
aurre egiteko ahalmen ikaragarria dutela 
ikasiko dugu. Horrez gain, zuhaitz pri-
mitiboenen (“fosil bizidunak”) aztarna 
botanikoak antzematen ere ikasiko dugu. 

Museoan egingo dugun ibilbidean, be-
rriz, “landare-eszena surreal” bitxie-
tan murgiltzen gaituzten lau artistaren 
bildumako lanak ikusi ahal izango ditu-
gu. Bertan, hain zuzen ere, euren mu-
turreko irudimenetik sortutako gorputz 
eszentrikoak dira nagusi.

Koadernotxo honen barruan dagoen fitxan, 
horren inguruko jarduera proposatzen 
dizugu.
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Marraztu ezazu zure “oso munstro naturala”, 

parkean jasotako zuhaitz-aztarnak erabiliz.

· Itsatsi ezazu zuhaitzaren azalaren 
aztarna (zuhaitz batetik hartu duzuna 
edo fitxatik fotokopiatu dezakezuna) 
paper handi batean. Aztarna hori zure 
munstroaren enborra izango da.

· Aztarnaren inguruan, marraztu itzazu bere gorputzaren atalak, 
izaki arraroa dela ahaztu gabe (izan ditzake zenbait zango, 
begi, buru, isats, adar, pintxo, luma…).

· Collage bat egiten ari zarenez, sartu zenbait elementu zure 
marrazkian:
· Fitxa honetan agertzen diren parkeko zuhaitzen hostoen aztarnak 
(zigilu-estanpa), lehenago fotokopiatu eta moztu ditzakezunak.

· Eukaliptoaren fruituarekin egin duzun zigiluaren aztarna.

· Era berean, koadernotxoan erreproduzituta dauden obren parte 
batzuk ere gehitu ditzakezu, moztuta; era berean, zuri-beltzean 
ere fotokopiatu ditzakezu. 

· Asmatu ezazu zure izaki arraroaren ezaugarririk berezienak 
jasoko dituen izen bat.

Jaso ezazu pareko 
zuhaitz baten 
enborraren aztarna 
(metasekuoia 
proposatzen dugu).

Jar ezazu paper bat 
azalaren gainean 
(eutsiz, mugitu ez 
dadin), eta igurtzi 
indarrez argizari 
ilun batekin, 
enborrarekiko 
paraleloan. Modu 
horretan, marrazkia 
lortuko duzu, 
azalaren aztarna.

Egin ezazu zigilu 
bat eukaliptoaren 
fruituarekin.

Buztin polimerikoko 
(“fimo”) zati baten 
gainean, presionatu 
ezazu fruituaren 
izar-itxurako 
aldea, bere forma 
grabatzeko. Busti 
aztarna hori tintan, 
eta, horrela, 
marrazkia lortuko 
duzu.
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