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Gernika  
Lemoizen
(interpretazio baten inguruko zenbait apunte) 

Denboraren emaitza bitxi baten barruan sartu gara 
Lemoizko zentralaren oskolaren inguruan gabiltzala, 2013an. 
Bertan, ahanzturaren eta gomutaren arteko emaitza saihestu 
ezinik gabiltza, eta hori gutxi balitz, sinbolizazioari gogor egiten 
dioten beste bi osagarri gehitu dizkiogu lekuaren presentzia 
fantasmalari: Gernika eta haren gaineko Laboaren lekeitioa. 
Lekuaren irrealtasunari eta Laboaren ebokazioari dantzaz 
arrapostuz, amore eman behar izan diogu, etsita. Zenbait irudi 
iheskor baino ez genion lapurtu ezleku horri…



BAT. Gernika eta aro atomikoa

Gernika da Euskal Herriak XX. mendean sortu duen 
sinbolorik indartsuena. Ez geuk eraikia, mende horretako gerra 
makineriak baizik; eta bertan zebilen kazetari ingeles baten 
kontakizunak The Timeserako; eta Picassok… Gernikaren 
bonbardaketa ez zen lehena izan, bai lehenetakoa. Mende 
hasierako Gerra Handia (1914-1918) lubakiena izan zen eta 
heriotza airean zekarren arma kimiko beldurgarriena, baina 
orduko hildako gehienak (9 miloi inguru, kalkulatzen denez) 
soldaduak izan ziren. Gernikakoa bezalako bonbardaketek aro 
berri bat zabaldu zioten gerra egiteko moduari: hegazkinez 
eta herritarren kontra egingo zen handik aurrera, ez soldaduen 
kontra soilik. Hala gertatu zen ondorengo Bigarren Mundu.

Gerran ere (1939-1945), eta hildakoak hamar aldiz 
biderkatu ziren, zibilak gehienak. Gaur arte. Aldaketa horren 
sinboloa baino ez da Gernika.

Berehala etorriko ziren, halere, sinbolo berriak, are 
beldurgarriagoak, gerran gerta zitekeenaren muga hautsi 
zutenak eta oso epe laburrean aro berri bati ateak zabalduko 
ziotenak: 1945eko Hiroshima eta Nagasakiko eraso atomikoek 
eraginak, hain zuzen. Aro berri baten hasiera zen, aro 
atomikoarena.

 
 

 
 
 
 
Aro honek errealitatearen beste dimentsio baten aurrean kokatu 
gaitu. Ordura arte “Gaizkiaren neurrigabeko indarra” gizakion 
ahaletik kanpo sortua bezala irudikatzen zen. Atomoaren indarra 
askatu dugunetik, “Gaizki absolutu” hori gure esku dauden 
erabakien mende ere azaltzen zaigu, lehen aldiz. Eta indar 
horren ezaugarririk behinena ez da suntsitzeko duen ahalmena, 
ikaragarria izanda ere. Indar horrek duen berezko ezaugarria da 
kontrolaezina dela. Behin martxan jarriz gero, ekartzen dituen 
ondorioak ezin menderatu, ezin jakin ere zeintzuk izango ote 
diren.

II. Mundu Gerra bonbardaketa atomikoekin amaitu 
zen, baina bonbardaketa mota haiek markatu zuten gerraren 
ondoren gertatuko zen guztia. Hor dago, besteak beste, “indar 
atomikoaren bakezko erabilera” izenpean hedatu den industria. 
Ez ziren hamar urte pasa bonba haiek bota zirenetik lehen 
zentral nuklearrak eraiki ziren arte. Ondorengo historia nahiko 
ezaguna da: zentral nuklearren hedapena munduan zehar eta 
hauen istripuak; eta energia honen erabilpenaren aldekoen eta 
kontrakoen jarrerak, eta haien arteko muturreko liskarrak.

 



    
Lehen uhin haren barruan gertatu zen Lemoizekoa, 

baina izan dira geroztik beste bi. Bigarrena, 1986an lehertu zen, 
Txernobilen (Ukrainia). Eta azken uholdea –oraingoz azkena– 
2011n gertatu zen, Fukushiman (Japonia), hain zuzen ere energia 
nuklearraren aldeko kanpaina bete-betean zegoenean (zenbait 
guru ekologiko tartean ziren energia nuklearraren abantailak 
eta ezinbestekotasuna aldarrikatzen).

Olatu hauen irudia gizakiaren tematzeaz ari zaigula 
dirudi, baina areago doa. Irudiak behin eta berriz gogora 
ekartzen diguna energia mota honen ezaugarri nagusia da: 
giza kontroletik haratago doan indar batena. Gure antzerki 
lan berritxuratuen unerik goxoenean gaudenean, behin eta 
berriz erakutsi digu bere alderdi suntsitzailea, gizakion ustezko 
kontrola gezurrezkoa dela gogoraraziz, gure ahalen gaindi 
gabiltzala ezarriz…

 

BI. Hiru olatu, Lemoiz tarteko  
      (gure ahalen gaindi)

1945ean neurrigabeko heriotzez abiatu zen “bake 
garaia” zentral nuklearren hedapenarena da, aro atomikoaren 
beste ezaugarrien artean. Eta hedapen honetan hiru olatu 
gertatu dira, denbora-erritmo oso esanguratsua erakusten 
digutena. Zentral nuklearren batean izandako istripu larriak 
markatuak dira aro hauek, eta istripu horietako bakoitzak 
geldiezina zirudien baga baten lehertzea ekarri du, aldiro. 
Olatuetan gertatu lez, leherketaren ondorengo erresaka eta 
baga berriaren abiapuntua markatzeko. 

Istripuak industria nuklearrari lotuak egon dira hasiera-
hasieratik. Lehenengoak, 50eko hamarkadan Errusian eta 
Ingalaterran gertatutakoak, ezkutuan gorde ziren, baina ezin 
izan zen gauza bera egin 1979an Pensilvaniako Three Mile 
Island-Harrisburg-en gertatutakoarekin. Ordurako, mundu 
osoan zabalduta zegoen ustearen arabera, energia nuklearra 
segurua zen, eta garapen lasterketan murgilduta zeuden 
herrialde guztiek men egina zioten hautu nuklearrari. Uhin 
horren barruan, Euskal Herrian halako lau zentral planifikatu 
ziren: haietako hiru, kostaldeko 50 kilometroko lerro batean 
kokatuak, eta Lemoizkoa, Bilbotik 15 kilometrora. Harrisburg-
eko istripua gertatu baino zazpi urte lehenago hasi ziren lanak 
Lemoizen, frankismoak hauspotutako plan energetikoaren 
barruan, eta oso aurreratuta zeuden, ia amaituta, istripu hura 
izandakoan. Aurkako protestak sekulakoak izan ziren, urte 
haietako mobilizazio jendetsuenak, eta hildako batzuk eta 
zauritu ugari utzi zituzten. Baina erabat amaitu eta abian jartzeko 
erregai atomikoa ekartzea baino falta ez zenean, gelditua izan 
zen betiko, 1984an. Ondoren, eta urte luzeetako prozesuan, 
barrutik hustua izan da, eta berrerabiltzeko asmo eta ahalegin 
batzuk izan badira ere, utzia dago aspaldian, etengabeko 
narriadura prozesuan, inork ukitu ezin duen sarkofago erraldoi 
gisan, itsasoaren indarrak noiz suntsituko.

 



HIRU. Laboaren Gernika Lemoizen

Gernika da Mikel Laboaren obrarik behinena. 1972an 
sortua eta hamaika aldiz plazaratua, zenbait bertsio grabatu 
dira: 1974ko Bat Hirun lehena, eta 1999ko zuzeneko bertsio 
sinfonikoa, azkena (Gernika zuzenean izeneko urte hartako 
diskoan). Seguruenik, emanaldi gorenak erregistratu gabe 
geratuko ziren, musikarekin zorionez oraindik gertatzen 
den moduan (Gernikan bertan 80ko hamarkadan izandako 
bat aipatzen dute askok). Guk aukeratutakoa 1988ko disko 
bildumakoa da, ordura arteko lekeitioekin osatutakoa, bertan 
nabarmentzen diren soiltasunagatik eta indarragatik. 

Gernika erraietatik sortutako ekintza da, eta aldi berean, 
formalki guztiz egituratua. Eta, agian, itxuraz kontrajarriak 
zitezkeen bi ezaugarri hauen arteko orekak ematen dio Arteari 
zor zaion harritzeko gaitasuna; entzulea ohikoak ez diren esparru 
beti berrituetara eramatekoa. Ezaugarri hauek erraztu egiten 
dute analistaren zeregina, zeregin hau hutsala bihur lezaketen 
neurri berean. Horren jakitun ari naiz, ustez artistaren sormena 
akuilatu zuten zenbait gertakari harira ekarriz. Arte ekintza gisa, 
Laboaren Gernika inspirazio iturri dugu, eta behin eta berriz 

interpretatzera eta berritzera deitzen gaitu: Lemoizen egindako 
ahalegin honetan bezala. Leku eta izenen indar sinbolikoa 
elkartu –hirien gerra suntsipenena eta energia atomikoarena, 
agian XX. mendeak eraiki dituen handienak, beldurgarrienak–, 
eta Laboaren sorkuntza eta interpretazio harrigarria Lemoizko 
hondamendiaren paisaiara bideratu. Horrek guztiak sor dezakeen 
handitasun kezkagarrian barneratu dira Manuela Carretta eta Irati 
Gorostidi: lehenengoak, flamenkoaren dantzaera jondoa eta beti 
berritua baliatuz, eta irudiaren trataera ausarta eginez, besteak.  

Sarrera. Leherketak seinalatutako horma

Minutu eta hogei segundo irauten duen gitarra arpegio 
sortak –gitarra klasikoaren estudio soil bat, irudiko– joera urduria 
du, ezkerreko hatzen soka gaineko irrist-hotsak eta eskuinekoen 
pultsazio organikoak areagotu egiten dute melodiaren aldapan 
gorako ibili hautsia. Dantzariaren lehen mugimenduak apenas 
sortzen dira gorputz osotik, atxikita daude hormatzar horretan, 
odol beltza darion Lemoizko lehen erreaktorean dinamitaz 
probatzeko eginiko zauripean. Nahiko luke aldendu, jiratu, oihu 
egin, baina beltzaren iluna nagusitzen zaio behin eta berriz, 
abiatu orduko; ahaltsuegia da horma hori, munstroaren oskol 
zauritua. Mugimendua bera mindu eta espasmora eramanez.



1. Atari iluneko deia

Liluramendu hori haustera dator gitarraren zarrasta 
erritmikoa. Ez gaude munstroaren larruari atxikita dagoeneko, 
eta has liteke dantza; lurrari kolpeka piztuko da, eta hortik, 
espazioaren neurriak, gorputzaren muga joak, kanpora eta 
barrurako deiadarrak, bertikalean marraztutako espiralak eta 
horizontaleko zirkuluak, itzal-argiak hartzeko lehen urratsak, 
bizitzaren ospakizunerako eskaintzak. Gorako joera du musikak, 
baina baita beherakoa ere; beti sendoa, irmoa, nota grabe 
bakarrera bihurtzen den arte: handik urgentziaz lekutzeko 
agindua. 

2. Ihesa

Hirugarren aldi batez dator melodia bera, baina jotzeko 
hirugarren modua sekulan baino inperatiboagoa da. Gitarraren 
nota bakar eta grabeenak jotzen dira, makilatzen kasik, 
berez sortzen dituzten erresonantzia harmonikoak tinbalen 
indarra hartzeko lain. Ez da bidea abiatu behar dena, ihesa 
baizik, arrapaladan beharrekoa, iluntasun osoaren kontra eta 
noraezean, iluna eta argia bereizi ezin duena, barne zalapartaren 
nahasmenduan. Nota-kolpe bakarra berriro zarrasta bihurtzen 
denerako urrutiegi heldua da jada iheslaria, ez daki datorkiona. 
Oihu garratza entzungo da gizaldiz gizaldi gizatasuna arrakalatu 
duen oinazearen ilunpeko tenplu batean.

3. Garrasia

Laboaren ahotsa eta lehenengo oihu hori bat eta gauza 
bera dira. Bere kantua inoizko sakonetik dator, iturri garden 
batetik, guztiz ulergarria, barea, etorriko diren giza mezu 
guztien irazkia osatuz doana. Ba al du oinazeak neurririk, ordea? 
Gizakia hustu eta barruan geratzen denaren neurria, izatekotan; 

eta ahots hori hondogabeko amildegi horretan ibiliko da 
hegan. Dantzariak ere nahiko luke eutsi, gelditu agian, baina 
ikaragarriegia da parean sumatzen duen munstroa, eta bere 
besoak, zeru hormigoiez estalira luzatuak, erori egingo dira, 
ezinean. Nola du posible bizitzak aurrera egitea oinazearen 
neurrigabetasunaren baitatik? 

4. Galderak

Baietz dio Laboa bitartekariak, mediumak; eta galdezka 
hasten zaigu, hasten zaio inguruari, hitzik gabe baina gure 
hizkuntzaren gordailuaren hots ezagun bezain unibertsalaren 
bitartez. Garrasiak ez du suntsitu, suntsipenaren barnera 
sartzeko gai izan denez, eta ondorengo galderak aurreko 
guztiaren gardena eta indarra eskaintzen digute, arrazoipen 
lotua eta erantzuna. –Begira ezan, baina ez etsi, hire lekuak 
ez baitu ihesbiderik, esaten dio dantzari andreari. Eta ondo 
ulertzen du berak: gorputz osoz eta begitartez, keinuz eta 
miresmenez. Entzun eta erantzun guztien gai delarik. Lehengo 
oihu hura, azkenerako, kantua bilakatu da, otoitza, zabaltze 
baten amore eman beharra, gelditzen diren indar apurren 
akitzea, argiztapena. 

5. Birjaiotzea. Amaiera

Gernika piezaren azken herena hastapen bati dago 
eskainia. Erabat akitu dezakeen ikara eta oinaze, oihu eta 
galderen osteko une luze bati, hil den eta berpiztuko den 
kantuaren xerkan. Apenas antzemango dugu hasiera batean, 
hots luze bana hatsaldi bakoitza, apurka-apurka melodia josi eta 
bete arte. Esan gabe, denok ezagutzen dugun haika mutil! dio 
melodia horrek, eta osatzen denerako, haurrak datoz jasotzera, 
ortzi zabal eta ireki batetik sortutako murmurio goxoz, muthiko 
unhatu haren kantutxoa Gernika guztien ostekoa bilakatuz. 
Dantzariak esan du esan beharreko guztia, hustu ditu gorputza 
eta arima, lurretik sortu zena lurrera bihurtzen da. 

Juan Gorostidi




