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HITZAURREA

Kurt Erich Suckert, 1925. urteaz geroztik Curzio Malaparte 
izengoitiaz ezagututako italiar kazetari eta idazlea, Toscanako 
Praton jaio zen 1898ko ekainaren 9an, eta Erroman hil 1957ko 
uztailaren 19an. Ama, Evelina Perelli, milandarra zuen, 
eta aita, berriz, Erwin Suckert aleman protestantea, Italiara 
ehungintzan lan egitera emigratutako Saxoniako tindatzaile 
maisua. 1914an, hamasei urte zituela, eta Italia artean neutrala 
zelarik, ikastetxetik ihes egin, Frantziako muga igaro eta, 
Peppino Garibaldiren legioarekin batean, Lehen Mundu Gerran 
alemanen kontra borrokatzera joan zen. Handik gutxira Pratora 
itzuli eta, Italia gerran abiatu ondoren armadan izena emanda, bi 
urtez borrokatu zen Dolomitetako frontean. Geroago, 1918an, 
Blignyn (Frantzia) borrokan ari zela, gasez zauritu zuten. Gerra 
amaitu zenean, Italiako brontzezko domina eta Frantziako 
Officier de grande valeur gurutzea irabaziak zituen.

Gerratearen ondoren armada utzirik, kazetaritza eta lite-
raturari ekin zion; eta hala, 1921ean, bere aurreneko liburua 
idatzi zuen: Viva Caporetto! (La rivolta dei santi maledetti, 1923). 
1922an, 24 urte zituela eta “Erromarako martxa” izan baino 
lehentxeago, Alderdi Nazional Faxistan sartu zen, eta bertan 
sindikalismo faxistan, Mussoliniren mugimenduaren adarrik 
erradikal eta ezkertiarrenean aritu. Artikuluak idatzi zituen 
Erroman 1924ko ekainean sortu eta 1928ko abendura arte zu-
zendu zuen La Conquista dello Stato hamaboskarian, eta haietan 
“beharrezko estremismo”aren izenean, aurkari eta zalantzatie-
kin zorroztasunik handienaz jokatzeko eskatu. 1925ean hartu 
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zuen Curzio Malaparte izengoitia, nahiz artean Suckert deituraz 
sinatu zuen hainbat intelektual faxistek 1925eko apirilean 
Mussoliniren alde plazaratutako Manifesto degli intellettuali fas-
cisti Giovanni Gentilek idatzia. Goitizen hartu berriaz sinatu 
zuen, aldiz, L’Italia barbara, 1925ean Turinen Piero Gobettik 
argitara emana.

1928an Augusto Turatik Napoliko Il Mattino egunkariaren 
erredaktoreburu izendatu zuen, eta 1929an, 31 urte zituela, 
Turingo La Stampa zuzentzen hasi zen. Bi urte eskas iraun 
zuen egunkarian, 1931eko urtarril hasieran kaleratu baitzuten, 
egunkariaren jabe Agnelli senatariak hala eskatuta. Parisen eta 
Londresen denboraldi bat egin ondoren (Parisen agertu zen 
frantsesez 1931ean Technique du coup d’etat saiakera), 1933an Italo 
Balboren izena belztu zuen, Mussolinik hori atsegin izango zue-
lakoan: Balbok salatuta urriaren 7an Erroman atxilotu, Regina 
Coeli espetxean sartu, eta bost urteko konfinatze zigorra ezarri 
zioten, “aire armadaren ministro ohia azpijoko eta konspirazioan 
ari zela gezurretan salatzeagatik”. 1933ko azaroaren 30an Lipari 
uhartera abiatu zen, ama lagun zuela; eta han zazpi hilabete 
eman ondoan, adiskide zuen Galeazzo Cianori esker, aurrenik 
Ischia uhartera, eta gero, 1934ko urrian, Forte dei Marmi bainu 
hirira eraman zuten; han, 1935eko maiatzean, hiriko etxerik 
miretsienetakoa erosi zuen: Villa Hildebrand.

1937an gobernu faxistak diruz lagundutako Prospettive 
aldizkaria sortu zuen Erroman, eta, 1939tik 1943ra bitartean, 
Corriere della Sera egunkari eta Tempo aldizkariko gerra berrie-
maile izan zen hainbat frontetan: 1939an, Abisinian; 1940an, 
Alpeetan; 1940an eta 1941ean, Grezian; eta 1941ean, alemaniar 
tropen bidaidea zelarik, ekialdeko frontean: Errumanian, Bulga-
rian, Jugoslavian, Besarabian, Ukrainan, Finlandian, Polonian, 
Suedian… Hortik jaio ziren Il Volga nasce in Europa (1943), Il 
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sole è cieco (1947) eta, batez ere, Kaputt eleberria, 1941-1943 
bitartean idatzia, eta, 1944ko udaberrian berridatzi ondoren, 
Napolin, Gaspare Casellarenean, urte bereko urrian argitaratua.

Mussoliniren erorikoaren ondoan hainbat aldiz espetxean 
zenbait egunez sartu bazuten ere (1943ko abuztuaren 2an 
Badoglioren gobernuak, erregimen faxistatik onura atera eta 
ondasun handiak pilatzeaz akusatuta; azaroaren 22an, berriz, 
amerikarrek), gerraondoko garbiketatik itzurtzea lortu zuen 
(1945ean Florentzian eta Praton eskuadra beltzak antolatu eta 
haien buru egiteaz ere akusatu zuten, baina 1947an izandako 
epaiketan PCIko idazkari nagusi Togliattiren laguntzari esker, 
aske utzi zuten), eta Parisera joanda antzerkian abiatu zen. Han, 
1948an, Du côté de chez Proust eta, 1949an, Das Kapital taularatu 
zituen. Film bat ere zuzendu zuen, 1949. urte amaieran Italiara 
itzulita: Il Cristo proibito (1950); bai eta beste bi antzerki lan ere 
ondu: Anche le donne hanno perso la guerra (1954) eta Sexophone 
(1955). 1953tik hil arte “Battibecco” izeneko zutabea idatzi 
zuen Milango Il Tempo astekarian. Maledetti toscani (1956) izan 
zen bizi zelarik argitara zuen azken liburua. 1952an Hego 
Amerikara, 1956ko urrian SESBera, eta 1956ko azaro hasieran 
Txinara bidaiatu zuen. Txinan gaixotu zen eta, Pekingo ospitale 
batean hilabetez egon ondoren, 1957ko martxoaren 11n Erro-
mara eraman zuten: uztailaren 19an hil zen Erromako Sanatrix 
erietxeko 32. gelan.

Malapartek gerraren izurriari eskaini zizkion hiru liburuetatik 
(Kaputt, Larrua, Mamma marcia) bigarrena, Larrua, gerraondoko 
lehen urteetan idatzia, eta 1947-1948 bitartean Carrefour frantses 
aldizkarian, artean bukatu gabe zegoela, emanaldika argitaratua, 
1949ko abenduaren 6an agertu zen Italian Aria d’Italia  
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argitaletxean, eta hurrengo urtean, René Novella monakoar 
diplomazialariak itzulita, Frantzian, Parisko Denoëlenean. 
Malapartek, izan ere, Izurria izenburua ezarri nahi zion 
liburuari, baina Albert Camusen izen bereko eleberriak izan zuen 
arrakastak izenburua aldatzera behartu zuen. “Ez du gerrateko 
Europaz ariko, ezbada gerraondokoaz. Krudeltasunik gabe 
egongo ez bada ere, ez da Kaputt bezain krudela izango; aitzitik, 
jostagarriagoa izango da, izugarri bezain alaigarri izango delako” 
idatzi zion Malapartek, Larruaz ari zela, Guy Tosi, Denoël 
etxeko zuzendariari. Liburua Napolin, 1943ko urrian, aliatuen 
armada hirian sartzen denean, hasten da, eta Napolin, behin 
gerra bukatuz gero, amaitu. Bien bitartean aliatuen armada 
Napolitik ateratzen da eta, Roberto Rosselliniren Paisà (1946) 
filmean bezalatsu, iparralderantz abiatzen: Napolitik Cassinora, 
Cassinotik Erromara, Erromatik Florentziara, Malaparte 
narratzailea lagun eta gidari duela. Napoli eta Italia garaituak 
ditu, beraz, atzeko oihal; italiar eta europarren miseria fisiko, 
espiritual eta morala, berriz, gertakizun.

Larrua egunkariko kronika eta eleberria, asmatua eta iku-
sia, oroitua eta amestua, egia eta alegia nahasten dituen liburua 
da. Eleberrian, izan ere, benetan jazotako gertakari historikoak 
(aliatuak Napolin eta Erroman sartzea, 1944ko martxoaren 
22ko Vesuvioren erupzioa, urte bereko maiatzean izandako 
Cassinoko gudua…) eta literatur pasarte epiko eta surrealistak 
agertzen dira, eta, beraz, errealitatearen eta fikzioaren, ikusiaren 
eta irudikatuaren arteko marra oso lausoa da kontakizunean.

Eliza katolikoak 1950eko ekainaren 17an liburu debe-
katuen indixean sartua, hainbat italiar ospetsuk, antipatrio-
tiko eta moralgabea iritzirik, gogorki kritikatua, eleberriak 
polemika arras bortitza eta gaitzespenik garratzenak sortu 
zituen Italian, argitara atera zenean. Gogor-gogorra izan zen 
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Napoliko udal kontseiluaren erantzuna ere, 1950eko otsaila-
ren 15ean “Curzio Malaparte hiritik moralki deserritzea” 
erabaki baitzuen.

Geroago ere eleberriak kritika latzak eta laudorio sutsuak 
jaso ditu. Alde batetik, zenbaitek eskrupulurik gabeko gezurtia 
izan zela, bere interesaren alde Italiaren askapenaren gertakari 
historikoak desitxuratu zituela uste dute: Emilio Cecchik, 
Larrua irakurri ondoan, Malaparte “xaboi burbuila terroristen 
egilea” zela esan zuen; Edmondo Cionek liburu oso bat idatzi 
zuen Larruak gertaera historikoak desitxuratu ez ezik, arte 
lana ere ez dela frogatzeko; Raffaele La Capriak, Corriere della 
Seran agertutako artikulu batean, gezurrontzia deitu zion1. 
Beste zenbaitek, aldiz, egiazko artista izan zela uste dute, eta 
gerrateko izugarrikeriez egiten duen irudikapenak gertakari 
historikoak gainditu eta poesia bihurtzen dituela. Alegia egia 
eta egia alegia irudiarazteko gaitasuna litzateke, haien ustez, 
Malaparteren dohairik handiena; areago, haien iritzian, benetako 
gertarien eta asmatutakoen nahasketa da eleberriaren asmoa eta 
gakoa, eta hala, eleberriak dioena egia den ala ez alde batera 
utzirik, eleberriaren poetikotasunaren egia aldarrikatzen dute: 
Larruak egia erakusten diguten gezurrak agertuko lituzke, 
beraz. Milan Kunderak, adibidez, XX. mendeko literatur lan 
onenen artean sartu ez ezik, “artxieleberria” ere deitu zion, eta 
Stéphane Audeguyk, berriz, Malaparteren Larrua hautetsi zuen 

1 Emilio Cecchi, “Curzio Malaparte” in Storia della letteratura italia-
na, IX, Milan, Garzanti, 1965, 688. or.; Edmondo Cione, Napoli e 
Malaparte, Napoli, Pellerano-Del Gaudio, 1950; Raffaele La Capria, 
“Malaparte gran bugiardo: Il suo trucco c’è e si vede. Sensazionalista 
e orripilante, quasi come in un cartoon”, Corriere della Sera, 2009ko 
apirilaren 21a.
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2011. urtean, La Nouvelle Revue Française aldizkariak Gallimard 
etxeko hogeita hamaika idazleri XX. mendea hobekienik iru-
dikatzen duen eleberria aukeratzeko eskatu zienean.2

Liburuan italieraz beste hizkuntza batzuetan (ingelesez eta 
frantsesez batez ere, baina baita errusieraz eta alemanez ere) 
idatzirik ageri diren hitz, esaldi eta elkarrizketak dauden 
daudenean, euskaratu gabe eta idazleari itzuri zaizkiokeen 
hutsegiteak zuzendu gabe, utzi dira. Oharretan aurki dezake 
irakurleak, hala nahi izanez gero, nola eman dituzten hitz, 
esaldi eta elkarrizketok David Moorek (DM) The Skin eta René 
Novellak (RN) La peau itzulpenetan3. Itzulpenerako erabili den 
edizioa Curzio Malaparte, La pelle, Adelphi Edizioni, Milan, 2010 
(Caterina Guagnik eta Giorgio Pinottik prestatua) izan da.

Aipatu nahi nituzke, azkenik, haiei eskerrak bihotzez 
emateko, itzulpenean nola edo hala lagundu didaten guztiak: 
Irene Albizuri, Kaxildo Alkorta, Juan Garzia, Roberto Gómez 
eta Itziar Villanueva. Nire eskerrik beroenak guztiei.

Jose Ramon Vazquez

2 Milan Kundera, Une rencontre, Gallimard, Paris, 2009 eta Le Roman 
du XXe siècle, NRF, 596. zbk., Gallimard, 2011ko otsaila.

3 Curzio Malaparte, The Skin, New York Review Books, New York, 
2013 (itz.: David Moore); Curzio Malaparte, La Peau, Editions Denöel, 
Paris, 1949 (itz.: René Novella).
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Virginiako unibertsitateko Henry H. Cumming 
koronelaren oroitzapen amultsuan, eta 1943tik 
1945era arte nire arma-lagun, Europaren aska-
tasunaren alde alferrik hil ziren amerikar soldadu 
on, zintzo, bihoztun guztienean.



Garaituen tenplu eta jainkoei begirunerik izanez gero,
garaileak salbatuko dira.1

eskilo, agaMeMnon

Ce qui m’intéresse n’est pas toujours
ce qui m’importe.2

paul Valéry
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I 
IZURRIA

Napoliko “izurria”ren egunak ziren. Egunero arratsaldeko 
bostetan, PBSko (Peninsular Base Section) gimnasioan ordu 
erdi batez punching-balla jo eta dutxa beroa hartu ondoren, 
Jack Hamilton koronela eta biok oinez jaisten ginen San 
Ferdinandorantz, Via Toledon egunsentitik etxeratzeko deira 
arte zalapartan pilatzen zen jendetzaren artean ukondoka bide 
eginez.

Garbi, txukun, ongi elikatuta geunden Jack eta biok Na-
poliko jendetza handi, zikin, gose, ziztrin, piltzarrez jantziaren 
erdian, zeina armada askatzaile lurreko arraza guztiez osatuetako 
soldadu taldeek bultzaka erabiltzen zuten eta munduko hiz-
kuntza eta dialekto guztietan iraintzen. Europako herri guztien 
artean aurrena askatua izateko ohorea Napoliko herriari egokitu 
zitzaion; eta hain sari merezia ospatzeko, ene napolitar gaixoek, 
gosetea, epidemiak eta bonbardaketa bortitzak hiru urtez jasan 
ondoan, gogo onez onartu zuten, aberriaren amoreagatik, herri 
garaituaren papera jokatzeko loria bekaiztu eta gutiziatua; eta, 
hala, beren etxeen hondakinen artean abestu, txaloak jo eta 
pozez jauzi, atzerriko bandera bezpera arte etsaiarenak astindu, 
eta leihoetatik loreak bota zituzten garaileen gainean.

Baina, ororen alaitasun zintzoa gorabehera, ez zen Napoli 
osoan napolitar bat ere garaitua sentitzen zenik. Ez dakit nola 
sortu zen sentimen bitxi hori herriaren gogoan. Ez zen inolako 
zalantzarik Italiak, eta, beraz, Napolik ere, gerra galdu zuela. 
Askoz ere zailagoa da, noski, gerra bat galtzea irabaztea baino. 
Denek balio dute gerra bat irabazteko; denak ez dira, ordea, 
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gerra bat galtzeko gauza. Baina gerra galtzea ez da aski herri 
batek garaitua sentitzeko eskubidea izan dezan. Beren aspaldiko 
zuhurtzia hainbat mendetako esperientzia samin batez haziaz 
eta beren apaltasun zintzoaz, ene napolitar gaixoek ez zuten 
beretzen herri garaitua sentitzeko eskubidea. Hori, ezbairik 
gabe, sotiltasun falta larria zen. Baina izan ote zezaketen aliatuek 
herriak askatu eta aldi berean garaituak sentitzera behartzeko 
asmoa? Edo aske edo garaituak. Ez litzateke bidezkoa napolitar 
herriari errua egoztea ez aske ez garaitua sentitzen ez zelako.

Hamilton koronelaren ondoan nenbilela, ezin irrigarriago 
sentitzen nintzen neure ingeles uniformeaz jantzita. Askape-
naren Gorputz Italiarraren uniformeak kaki koloreko uniforme 
ingeles zaharrak ziren, britainiar agintaritzak Badoglio mariska-
lari utziak eta, beharbada odol orbanak eta bala zuloak estaltzen 
saiatzeko, musker koloreko berde ilun batez berriro tindatuak. 
Izan ere, El-Alameinen eta Tobruken hildako britainiar sol-
daduen uniformeak ziren. Nire jakak hiru metrailadore balak 
egindako zuloak ageri zituen. Nire elastikoa, nire alkandora, 
nire galtzazpiak odolez zikinduta zeuden. Are nire zapatak in-
geles soldadu baten gorpuari kendu zizkioten. Aurreneko aldiz 
jantzi nituenean, sastada bat sumatu nuen oinazpian. Hasieran, 
zapatan hilaren hexur bat itsasita gelditu zela pentsatu nuen. 
Iltze bat zen. Hobe zatekeen, beharbada, egiaz hilaren hexur bat 
izan balitz: askoz errazago zitzaidakeen ateratzea. Ordu erdi bat 
behar izan nuen kurrikak aurkitu eta iltzea ateratzeko. Ez dago 
esan beharrik, txit ongi bukatu zen guretzat gerra ergel hura. 
Hobeto ezin bukatu, benetan. Soldadu garaituen gure buru 
estimua salbu zen: orain aliatuen aldean borrokatzen ginen, 
haien gerra haiekin batean irabazteko geurea galdu ondoren, 
eta ez zen harritzeko, beraz, guk hil genituen soldadu aliatuen 
uniformeez jantzita ibiltzea.
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Azkenean iltzea atera eta zapata janztea lortu nuenean, 
aspalditxo zegoen konpainia kuarteleko plazan bildurik, nik 
agintea noiz hartuko zain. Kuartela Torretta inguruan, Mer-
gellina atzean zegoen komentu zahar bat zen, mendeek eta 
bonbardaketek erdi hondatua. Plaza, klaustro itxurakoa, tuparri 
grisezko zutabe meheek eutsitako arkupe batek inguratzen zuen 
hiru aldetatik; alde batean, berriz, horma laru garai bat zen, 
lizun orban berdez eta marmol hilarri handiz estalia, zeinetan, 
gurutze beltz larrien azpian, izen zerrenda luzeak irarrita zeuden. 
Komentua, hirian antzinako kolera epidemiaren bat zabaldu 
zenean, lazaretoa izana zen, eta izen haiek koleraz hildakoenak 
ziren. Horman, letra handi beltzetan, hau idatzita zegoen: 
Requiescant in pace.

Palese koronelak erabaki zuen berak aurkeztuko ninduela 
neure soldaduen aurrean, militar zaharrentzat hain garrantzi-
tsuak diren zeremonia soil horietako bat eginez. Gizon luzea zen, 
argala, ile zuri-zurikoa. Isilik estutu zidan eskua, eta, hasperen 
goibela eginda, irribarre egin zuen. Soldaduak (oso gazteak ia 
denak, Afrikan eta Sizilian aliatuen kontra ongi borrokatu zi-
relako, aliatuek Askapenaren Gorputz Italiarraren lehen muina 
osatzeko hautatuak) ilaretan zeuden plazaren erdian, gure au-
rrean, niri adi begira. Haiek ere El-Alameinen eta Tobruken hil 
ziren ingeles soldaduei kendutako uniformeez jantzita zeuden, 
haien zapatak hilen zapatak ziren. Aurpegia zurbil eta zimela 
zuten; begiak, zuri eta finko, gai beratz distiragabe batez eginak. 
Begiak kliskatu gabe gabe begiratzen zidatela iruditu zitzaidan.

Palese koronelak keinu egin zuen buruaz; sarjentuak oi-
huka esan zuen:

–Konpainia, irmo!
Soldaduen begirada zorroztasun minez kokatu zen nire 

gainean, katu hil baten begiradaren gisan. Zurrundu zuten gor-
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putza, irmo jarri ziren. Fusilei eusten zieten eskuak zuri zeuden, 
bizirik gabe: larru mengela dilindan zegoen hatz muturretatik, 
eskularru luzeegi baten antzera.

Palese koronela mintzatzen hasi zen; esan zuen:
–Hau da zuen kapitain berria…
Eta, hura mintzatzen ari zela, nik so egiten nien ingeles 

gorpuei kendutako uniformeez jantzita zeuden italiar soldadu 
haiei, bizirik gabeko esku haiei, ezpain zurbil haiei, begi zuri 
haiei. Han eta hemen, bularrean, sabelean, zangoetan, haien 
uniformeak odol orban beltzez estalita zeuden. Bat-batean 
konturatu nintzen izuturik soldadu haiek hilda zeudela. Arro-
pa lizun, larru ustel, eguzkitan lehortutako haragi usain hitsa 
zerien. Palese koronelari begiratu nion: hura ere hilda zegoen. 
Ezpainetatik irteten zitzaion ahotsa heze, hotz, likina zen, eskua 
urdailean ezarriz gero hilotzaren ahotik ateratzen diren gur-gur 
lazgarriak bezalakoa.

–Pausatzeko agindu –esan zion koronelak sarjentuari, bere 
hitzaldi laburra amaitutakoan.

–Konpainia, pausu! –oihu egin zuen sarjentuak.
Soldaduek ezker oinaren gainean erortzen utzi zuten gor-

putza, keinu motel nekatua eginda, eta adi behatu zidaten, 
begirada gozoago, urrunago batez.

–Eta orain –esan zuen Palese koronelak–, zuen kapitain 
berriak laburki hitz egingo dizue.

Nik ezpainak zabaldu nituen eta gur-gur lazgarri bat 
jaulkitzen zitzaidan ahotik; hitz sorrak, mengelak, hanpatuak 
ziren. Esan nuen:

–Askatasunaren boluntarioak gara, Italia berriaren sol-
daduak. Alemanak gudukatu behar ditugu, etxetik kanpora 
bota, geure mugetatik harago egotzi. Italiar guztien begiak 
gure gainean finkatuta daude; lokatzetan eroritako bandera jaso 



23

Larrua

behar dugu berriz, hain lotsa handiaren erdian denei etsenplu 
eman, heldu den orduaren, aberriak eman digun eginkizunaren 
duin izan.

Mintzatzen amaitu nuenean, Palese koronelak soldaduei 
esan zien:

–Orain zuotako batek errepikatuko du zuen kapitainak 
esandakoa. Ziur egon nahi dut ulertu duzuela. Zu –esan zuen, 
soldadu bat seinalatuta–, errepika ezazu zuen kapitainak  
esandakoa.

Soldaduak begiratu zidan; zurbil zegoen, hilen ezpain mehe 
eta bizigabeak zituen. Geldiro, gur-gur izugarria ahotsean, 
esan zuen:

–Italiaren lotsaren duin izan behar dugu.
Palese koronela hurbildu zitzaidan; ahapetik esan zidan:
–Ulertu dute –eta isilik urrundu zen.
Haren ezkerreko galtzarbean, odol orban beltz bat zabal-

tzen ari zen apurka-apurka uniformearen ehunean. Nik begi-
ratzen nuen nola zabaltzen ari zen apurka-apurka odol orban 
beltz hura; begiez jarraitzen nion ingeles hil baten uniformeaz 
jantzita zebilen italiar koronel zahar hari; begiratzen nuen 
nola urruntzen ari zen astiro ingeles soldadu hil baten zapatei 
karraska eraginez, eta Italia izenak ahoa kirasten zidan, haragi 
puska ustel batek bezala.

–This bastard people! –zioen hortz artean Hamilton koronelak, 
jendetzaren artetik bidea irekiz.

–Zergatik diok hori, Jack?
Augusteoren parera iritsita, Via Santa Brigida hartu ohi 

genuen egunero, han jendetza ez baitzen hain handia izaten, eta 
han pixka batez gelditzen ginen arnasa berritzeko.



Curzio Malaparte

24

–This bastard people –zioen Jackek, bere uniforme jende-
tzaren estutze ikaragarriak zimurtua egokituz.

–Don’t say that, ez esan hori, Jack.
–Why not? This bastard, dirty people.
–A, Jack! Ni ere alua nauk, ni ere italiar zikina nauk. Harro 

nagok, ordea, italiar zikina izateaz. Ez duk gure errua Amerikan 
jaio ez bagara. Ziur nagok bastard, dirty people ginatekeela 
Amerikan jaio bagina ere. Don’t you think so, Jack?

–Don’t worry, Malaparte –esaten zidan Jackek–, etzak 
gaizki hartu. Life is wonderful.

–Bai, bizitza zoragarria duk, Jack, bazekiat. Baina ez esan 
hori, don’t say that.

–Sorry –esaten zidan Jackek, bixkarreko bat emanda–, ez 
hindudan iraindu nahi. Hitz egiteko modu bat duk. I like Italian 
people. I like this bastard, dirty, wonderful people.

–Bazekiat, Jack, atsegin zaiala zorigaiztoko herri gaixo eta 
zoragarri hau. Ez duk herririk lurrean napolitar herriak adina 
sufritu duenik. Hogei mende dituk gosea eta morrontza sufri-
tzen duela, eta ez duk kexatzen. Ez dik inor madarikatzen, ez dik 
inor gorrotatzen; ezta bere miseria ere. Kristo napolitarra zuan.

–Ez esan txorakeriarik –esaten zidan Jackek.
–Ez dituk txorakeriak. Kristo napolitarra zuan.
–Zer duk gaur, Malaparte? –esaten zidan Jackek, bere begi 

zintzoak niregana itzulita.
–Ezer ez. Zer izango nuen ba?
–Oso aldarte txarrean hago –esaten zidan Jackek.
–Zergatik egongo nintzen, ba, umore txarrean?
–I know you, Malaparte. Oso aldarte txarrean hago gaur.
–Cassinokoarekin atsekabetuta nagok, Jack.
–Deabruetara Cassino, the hell with Cassino.1
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–Atsekabetuta nagok, benetan atsekabetuta, Cassinon 
gertatzen ari denarekin.

–The hell with you –esaten zidan Jackek.
–Lastima handia duk zuek Cassinon gorriak ikusten ari 

izatea.
–Shut up, Malaparte.
–Sorry. Ez hindudan iraindu nahi, Jack. I like Americans. 

I like the pure, the clean, the wonderful American people.
–Bazekiat, Malaparte. Bazekiat atsegin zaizkiala amerika-

rrak. But take it easy, Malaparte. Life is wonderful.
–Deabruetara Cassino, Jack.
–Oh, yes. Deabruetara Napoli, Malaparte, the hell with 

Naples.
Usain bitxia zebilen airean. Ez zen ilunabar aldera Toledoko 

kalexketatik, Piazza delle Carrettetik, Santa Teresella degli 
Spagnolitik jaitsi ohi den usaina. Ez zen Via Toledotik San 
Martinora igotzen diren Espainiar Auzoetako kalexka ilun eta 
kiratsetako taberna, frijitegi, pixatokien usaina. Ez zen usain 
hits, laru, likin hura, mila isuriz, mila jario uherrez egina, de 
mille délicates puanteurs, Jackek esaten zuenez, kale-bazterretako 
aldaretxoetan diren Ama Birjinen oinetan metatutako lore 
zimelduek eguneko zenbait ordutan hiri osoan barreiatzen du-
tena. Ez zen sirokoaren usaina, ardi gazta eta arrain ustel urrina 
duena. Ez zen haragi egosi usain hura ere, burdeletatik etorrita 
Napolin arrats aldera hedatzen dena, harako usain hura zeinean 
Jean-Paul Sartrek, egun batez Via Toledon zebilela –sombre comme 
une aisselle, pleine d’une ombre chaude vaguement obscène–, aditzen 
zuen la parenté immonde de l’amour et de la nourriture. Ez, ez zen 
ilunabar aldera, noiz ere la chair des femmes a l’air bouillie sous 
la crasse, Napoli gainean igeri dabilen haragi egosi usain astun 
hura2. Usain ezin garbiago eta arinagoa zen, mehea, leuna, 
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gardena: itsaso hautsez betearen, gau gaziaren, paperezko oihan 
zahar baten usaina.

Emakume txima-jario eta makillatu aldrak, esku zurbileko 
soldadu beltz saldoak ondoren zerraizkiela, Via Toledon gora 
eta behera zebiltzan, jendetza handia txilio zorrotzez ebakiz: 
“Ei, Joe! Ei, Joe!”. Kalexketako sarreretan, ilara luzean jarririk, 
eta nor bere aulkiaren bizkarraren atzean zutik, kale-orrazleak 
zeuden, caperak. Aulkietan eserita, berriz, begiak itsu, eta burua 
aulkiaren bizkarrean etzana edo bularraren gainean emana, buru 
txiki eta biribileko beltz atletikoak, zapata beilegi, Santa Chiara 
elizako aingeruen estatua urre koloreen oinak bezain distira-
tsuak jantzita. Caperek, deiadarrez, oihu bitxi guturalez elkarri 
deika, edo kanta-kantari, edo leiho eta balkoietatik antzokiko 
palkoetatik bezala begira zeuden auzoko mari-berritsuekin 
garrasi batean eztabaidan, orraziak sartzen zituzten beltzen 
ile kizkur bihurrian, berengana tiratzen zituzten orraziak bi 
eskuez heldurik, tu egiten zuten orrazien hortzetan hobeto 
irrista zitezen, isurtzen zituzten brillantinazko ibaiak eskuaren 
ahurrean, marruskatzen eta leuntzen zituzten gaixoen kalpar 
basak masajistek bezala.

Mutiko zarpail taldeek, zurezko kutxa maskorrez, nakar 
puskaz, ispilu zatiz josien aurrean belaunikaturik, eskuilen 
bizkarraz jotzen zituzten kutxen estalkiak, “sciuscià! sciuscià! 
shoeshine! shoeshine!” hots eginez, eta bitartean esku ihar goseaz 
airean oratzen zieten praka barrenetik aldakak kulunkatuz 
igarotzen ziren soldadu beltzei. Marokoko soldadu saldoak, 
aurpegia baztangak zulatuta, begi hori dirdaitsuak betzulo itzal 
zimurren hondoan, kokoriko jarrita zeuden hormen luzeran kapa 
ilunetan bilduta, sudur-zulo gorietatik aire hautsez betean nora 
gabe zebilen usain mehea hartuz.
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Emakume zurbilak, zargalduak, ezpainak margotuta, 
masail zimelak makillajez beterik, izugarriak eta errukarriak, 
kale-bazterretan paratuta zeuden igarotzen zirenei beren salgai 
zitala eskainiz: zortzi, hamar urteko neska-mutikoak, zeinak 
soldadu indiarrek, marokoarrek, aljeriarrek, madagaskartarrek 
haztatzen zituzten soinekoak altxatuta edo eskua galtzamotzen 
botoien artean sartuta. Emakumeek garrasi egiten zuten: “Two 
dollars the boys, three dollars the girls!”.

–Pozik erosiko huke, esan egia, hiru dolarreko neskatxa 
bat –esaten nion Jacki.

–Shut up, Malaparte.
–Ez duk gero garestia neskatxa bat hiru dolarren truke. 

Kilo bat bildoski askoz gehiago kostatzen duk. Ziur nagok 
Londresen edo New Yorken neskatxa bat hemen baino gehiago 
kostatzen dela, ezta, Jack?

–Tu me dégoûtes –esaten zidan Jackek.
–Hiru dolar hirurehun lira baino ez dituk. Zenbat pisatuko 

ote du zortzi edo hamar urteko neskatxa batek? Hogeita bost 
kilo? Pentsa ezak kilo bat bildoski, merkatu beltzean, bostehun 
eta berrogeita hamar lira kostatzen dela, bost dolar eta berrogeita 
hamar cent, alegia.

–Shut up! –oihu egiten zidan Jackek.
Baziren zenbait egun neska-mutikoen prezioek behera egin 

zutela, eta artean ere jaisten ari ziren. Ogi, irin, olio, haragi, 
azukrearen prezioek gora egin zuten, eta artean ere igotzen 
ari ziren; giza haragiaren prezioa, aldiz, egunetik egunera gu-
txitzen ari zen. Astebete lehenago hamar dolar ere balio zuen 
hogei eta hogeita bost urte arteko neska batek orain lau dolar 
baino ez zuen balio, hezurrak barne. Napoliko merkatuan giza 
haragiaren prezioa horrela jaistea Hego Italiako bazter guztie-
tako emakumeak Napolira etortzearen ondorio zen beharbada. 
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Azken asteetan, handizkariek Siziliako emakume sorta handi bat 
merkaturatu zuten. Ez zen dena haragi freskoa, baina espekula-
tzaileek bazekiten soldadu beltzak moko-zuriak direla, eta fres-
koegia ez den haragia nahiago dutela. Hala ere, siziliar haragiak 
ez zuen eske handirik, eta are beltzek arbuiatu zuten azkenean: 
beltzek ez dituzte gogoko emakume zuri beltzegiak. Molisetik, 
Apuliatik, Calabriatik, Basilicatatik, lerro-lerro iristen ziren 
egunero Napolira, astotxo gaixoek tiratutako gurdietan, aliatuen 
kamioietan, eta gehienak oinez, neska mardul sendo samaldak, 
ia guztiak baserritarrak, urrearen lilurak erakarriak. Eta, hala, 
Napoliko merkatuan giza haragiaren prezioa beheratuz joan zen, 
eta beldur ziren horrek ez ote zizkion ondorio larriak ekarriko 
hiriko ekonomia guztiari. (Ez zen horrelakorik sekula ikusi 
Napolin. Lotsagarria zen, jakina; napolitar herri onaren gehie-
na lotsaz gorriarazten zuen gauza lotsagarria. Baina, zergatik 
aliatuen agintariak, garai hartan Napoliren jabeak, ez ote ziren 
lotsaz gorritzen?). Ordainez, beltzaren haragiaren prezioak gora 
egin zuen, eta horrek laguntzen zuen, zorionez, halako oreka 
bat berriro ezartzen merkatuan.

–Zenbatean dago gaur beltzaren haragia? –galdetzen nion 
Jacki.

–Shut up –erantzuten zidan Jackek.
–Egia da amerikar beltzaren haragia amerikar zuriarena 

baino gehiago kostatzen dela?
–Tu m’agaces –erantzuten zidan Jackek.
Ez nuen, jakina, Jack iraintzeko asmorik, ezta hari adarra 

jotzekorik ere, eta are gutxiago the most lovely, the most kind, 
the most respectable Army in the world3 den amerikar armadari 
lotsa galtzeko asmorik ere. Zer zitzaidan niri amerikar beltzaren 
haragia amerikar zuriarena baino gehiago kostaturik ere? Nik 
maite ditut amerikarrak dena dela haien larruaren kolorea, 
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eta mila bider erakutsi izan dut hori gerran. Zuri nahiz beltz, 
arima garbi dute, guk baino askoz ere garbiago. Maite ditut 
amerikarrak kristau onak direlako, kristau zintzoak. Sinesten 
dutelako Kristo arrazoia dutenen alde dagoela beti. Sinesten 
dutelako oker egotea hobena dela, moralgabea dela oker egotea. 
Sinesten dutelako haiek bakarrik direla gizon prestuak, eta Eu-
ropako herri guztiak, gutxi edo aski, prestuezak direla. Sinesten 
dutelako herri bentzutua herri erruduna dela, garaitua izatea 
zigor morala dela, Jainkoaren justiziaren egintza.

Maite ditut amerikarrak arrazoi horiengatik eta esaten 
ez ditudan beste askorengatik. Haien gizatasunaren zentzuak, 
haien eskuzabaltasunak, haien ideien, haien sentimenen sin-
pletasun garbi zintzoak, haien jokabidearen tolesgabetasunak 
ematen zidaten, nire herriarentzat doluz eta umiliazioz hain 
beteta zegoen 1943ko udazken izugarri hartan, gizakiek gaiz-
kia gorrotatzen dutelako ilusioa, gizadi hobe baten itxarope-
na, ontasunak bakarrik (gaiztoak zigortu eta onak saritzeko 
Europan lehorrera ziren Atlantikoaz bestaldeko mutil bikain 
haien ontasun eta xalotasunak) herriak eta gizabanakoak beren 
bekatuetatik garbituko zituelako ziurtasuna.

Baina, neure amerikar adiskide guztien artean, estatu 
nagusiko koronel Jack Hamilton nuen nik maiteena. Jack 
hogeita hemezortzi urteko gizona zen, luzea, argala, zurbila, 
dotorea, manera gizabidetsu, ia europarrak zituena. Hasieran, 
beharbada, europarragoa zirudien amerikarra baino, baina nik 
ez nuen arrazoi horregatik maite; eta anaia bat bezala maite 
nuen. Bada, poliki-poliki, bera barrukotasunez ezagutzean, 
haren amerikar izaera sakon eta erabakigarri azaltzen zen. Hego 
Carolinan jaioa zen (“une négresse par un démon secouée4 –zioen 
Jackek– izan nian inude”), baina ez zen Amerikan Hegoaldeko 
gizonaz aditu ohi dena bakarrik. Espiritu fina, ikasia zen, eta 
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aldi berean ia haurren sinpletasun eta lañotasuna zuen. Esan 
nahi dut hitzaren adierarik bikainenean zela amerrikarra: inoiz 
ezagutu nuen gizonik begiragarrienetakoa. Christian gentlemana 
zen. A, zein zaila den adieraztea zer esan nahi dudan Christian 
gentleman esapideaz. Amerikarrak ezagutu eta maite dituzten 
guztiek badakikete zer adierazi nahi dudan amerikar herria 
herri kristaua dela eta Jack Christian gentlemana zela diodanean.

Woodberry Forest Schoolen eta Virginiako Unibertsitatean 
hezia, Jack maitasun berarekin lotu zitzaion latinari, grekoari 
zein kirolari, uste on berarekin jarri zen Horazio, Virgilio, 
Simonides eta Xenofonteren eskuetan nahiz unibertsitateko 
gimnasioetako masseurenetan. 1928an, Amsterdamen, Ameri-
can Olympic Track Teameko esprinterra izan zen, eta harroago 
zegoen Olinpiar jokoetan lortu zituen garaipenez bere uniber-
tsitateko tituluez baino. 1929. urteaz gero, Parisen zenbait urte 
eman zituen United Pressen eskutik, eta bere frantses ia hutsik 
gabeaz loriatzen zen.

–Klasikoetatik ikasi diat nik frantsesa –esaten zidan Jack-
ek–; nire frantses irakasleak La Fontaine eta Madame Bonnet, 
rue de Vaugirarden bizi nintzen etxeko atezaina izan dituk. Tu 
ne trouves pas que je parle comme les animaux de La Fontaine? 
Berak irakatsi zidaan qu’un chien peut bien regarder un évêque.

–Eta horrelakoak ikasteko –esaten nion– etorri hintzen 
Europara? Amerikan ere un chien peut bien regarder un évêque.

–Oh, non –erantzuten zidan Jackek–, en Amérique ce sont 
les évêques qui peuvent bien regarder les chiens.

Jackek ondo ezagutzen zuen berak “la banlieue de Paris” 
deitzen zuena ere; hau da, Europa. Suitzan, Belgikan, Alemanian, 
Suedian ibilia zen, ingeles undergraduateek Arnold doktorearen 
erreformaren aurretik Europan zehar udaldiko beren grand toura 
egiten zutenean erakutsi ohi zuten espiritu humanistiko eta 
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jakin-min berarekin. Bidaia haietatik itzultzean, Jackek berekin 
eraman zituen Amerikara Europako zibilizazioaren espirituari 
buruzko saiakera baten eta Descartesen gaineko azterlan baten 
eskuizkribuak, eta lan horiek ekarri zioten Iparramerikako 
unibertsitate handi batean literatur irakasle izendatzea. Baina 
ereinotz akademikoak ez dira, atleta baten buruan, olinpiar erei-
notzak bezain hezeak; eta Jackek ezin zuen etsi belaunean izan 
zuen gihar haustura batek eragotziko ziola gehiago laster egitea 
nazioarteko lehiaketetan bandera izartsuaren alde. Zorigaitz 
hura ahaztu nahian, Jackek bere unibertsitateko gimnasioko 
aldageletara jotzen zuen bere Virgilio kutuna edo Xenofonte 
maitea irakurtzera, herrialde anglosaxoietan unibertsitateko 
kultura klasikoaren usain ezaugarria den goma, xaboi, linolio 
eta xukadera busti urrinaren erdian.

Goiz batez, Napolin, ezustean harrapatu nuen Peninsular 
Base Sectioneko gimnasioko aldagelan –ordu hartan hutsik– 
Pindaro buru-belarri irakurtzen. Jackek begiratu, eta, aurpegia 
gorrituxe, irribarre egin zidan. Ea Pindaroren poesia atsegin 
zitzaidan galdetu zidan. Eta erantsi zuen Pindarok Olinpian 
irabazi zuten atleten ohoretan idatzi zituen odetan ez dela su-
matzen entrenamenduko neke luze, gogorra; neurtitz miragarri 
horietan aditzen dela jendetzaren oihuen eta garaipen txaloen 
durundia, baina ez atleten txistu erlatsa, ez azken ahalegin 
izugarrian ezpainetatik jaulkitzen zaien hats-korroka.

–Nik bazekiat zertaz ari naizen –esan zidan–, bazekiat zer 
diren azkeneko hogei metroak. Pindaro ez duk poeta modernoa: 
viktoriar garaiko ingeles olerkaria duk.

Nahiz beren baretasun malenkoniatsuagatik Horazio eta 
Virgilio ziren nahien zituen poetak, Jackek bazuen greziar 
poesiaren eta antzinako Greziaren aldera ikasle bati barik, seme 
bati zegokion esker ona. Buruz zekizkien Iliadaren kantu osoak, 



Curzio Malaparte

32

eta malkoak etortzen zitzaizkion begietara, “Patrokloren ohore-
tan egindako hileta joko”en hexametroak grekoz deklamatzen 
zituenean. Egun batez, Volturno ibaiaren ertzean, Capuako 
Bailey bridgearen ondoan eseririk geundela, zubia zaintzen 
zegoen sarjentuak igarotzeko seinalea noiz egingo zigun begira,  
Winckelmannez eta antzinako heleniarren edertasun kontzep-
tuaz eztabaidan ari ginen. Gogoan daukat Jackek esan zidala 
Grezia arkaiko, zakar eta basatiko, edo, hark zioenez, gotikoko 
irudi ilun, goibel, misteriotsuak baino, hark nahiago zituela 
Grezia helenistiko, gazte, moderno, umoretsu –hark Grezia 
frantsesa, hemezortzigarren mendeko Grezia deitzen zion–  
hartako irudi argi, alai, harmoniatsuak. Eta galdetu nionean zein 
zen, haren iritzian, Grezia amerikarra, barreka erantzun zidan:

–Xenofonteren Grezia –eta barreka ekin zion “Xenofon-
te, Virginiako jauna” erretratu bitxi eta zorrotz bat egiteari, 
Bostongo eskolako zenbait helenistaren satira estalia, Johnson 
doktorearen erakoa.

Jackek erdeinu barkabera eta maleziatsua zien Bostongo 
helenistei. Goiz batez, zuhaitz baten azpian eserita aurkitu 
nuen liburu bat belaunetan, bateria astun baten ondoan Cassi-
no aurrean. Cassinoko guduaren egun ilunak ziren. Euria ari 
zuen, bi aste ziren euria atergabe ari zuela. Kamioiak, liho 
oihal lodizko mihise zuri josietan bildutako amerikar soldaduz 
beterik, ilaran jaisten ziren Via Appian eta Via Casilinan ba-
rrena sakabanatutako hilerri militar txikietarantz. Liburuaren 
orriak euritik babesteko (greziar poesiaren krestomatia bat zen, 
XVIII. mendekoa, larru gozoz azaleztatua eta urreztaduraz 
apaindua, Gaspare Casellak, Anatole Franceren adiskide izan 
zen liburu zaharren saltzaile napolitar ospetsuak oparitutakoa), 
Jack aurrera makurtuta zegoen, liburu baliotsua ziraren hegalez 
estaltzen zuela.
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Gogoan daukat barreka esan zidala Simonides ez zutela 
Bostonen poeta handitzat jotzen. Eta gehitu zuen Emersonek, 
Thoreauri egin zion hil-gorazarrean, dioela ezen “his classic 
poem on ‘Smoke’ suggests Simonides, but is better than any 
poem of Simonides”5. Eta gogotik barre egiten zuen, esanez:

–Ah! ces gens de Boston! Tu vois ça? Thoreau, Bostonen, 
Simonides baino handiagoa duk! –eta euria ahoan sartzen zi-
tzaion, hitzekin eta barrearekin nahasia.

Gogokoen zuen amerikar poeta Edgar Allan Poe zen. 
Zenbaitetan, ordea, ohi baino whisky bat gehiago edaten zue-
nean, Horazioren bertsoak eta Poerenak nahasten zituen, eta 
zur eta lur eginda gelditzen zen Annabel Lee eta Lidia ahapaldi 
alkaiko berean aurkitzen zituenean. Edo nahasten zituen Ma-
dame de Sévignéren “orri hiztuna” eta La Fontaineren animalia 
hiztunen bat.

–Ez zuan animalia –esaten nion–, orria zuan, hostoa.
Eta orduan aipatzen nion Madame de Sévignék idatzitako 

gutun haren pasartea, bere Rochers gazteluko parkean, Bretai-
nian, orri hiztun bat egotea nahi izango zuela dioena.6

–Mais cela c’est absurde7 –esaten zidan Jackek–, une feuille 
qui parle! Un animal, ça se comprend, mais une feuille!

–Europa ulertzeko –esaten nion–, kartesiar arrazoiak ez dik 
ezertarako balio. Europa herrialde misteriotsua duk, sekretu 
hautsezinez betea.

–A, Europa! Zein herrialde bakana! –hots egiten zuen 
Jackek–. Europaren premia diat amerikarra sentitzeko.

Baina Jack ez zen harako Hemingwayren The Sun Also 
Raisesen orrialde bakoitzean azaltzen diren Américains de Paris, 
1925. urte inguruan, Ford Madox Forden teari eta Sylvia Bea-
chen liburu dendari muzin eginda, Montparnasseko Selectera 
joan ohi ziren haietakoa, zeinei buruz Sinclair Lewisek, Eleanor 
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Greenen zenbait pertsonaiaz ari zela, esan zuen zirela “1925. urte 
aldean Rive Gauchen zeuden iheslari intelektualak bezala, edo 
T. S. Eliot, Ezra Pound edo Isadora Duncan bezala, iridescent 
flies caught in the black web of an ancient and amoral European 
culture”8. Jack ez zen Atlantikoaz bestaldeko gazte dekadente, 
1925. urte aldean Parisen argitaratzen zen Transition amerikar 
aldizkariaren inguruan elkartu ohi ziren haietakoa ere. Ez, Jack 
ez zen ez “déraciné” ez dekadentea; Europaz maitemindutako 
amerikarra zen.

Maitasunez eta mirespenez egindako begirunea zion Eu-
ropari. Baina bere kultura, eta gure bertute eta bekatuez zuen 
ezagutza amultsua gorabehera, Jackek bazuen, amerikar jator ia 
guztiek bezala, halako inferiority complex mehea ere Europaren 
aldera, gure miseriak eta lotsariak ulertzeko eta barkatzeko 
ezintasunean barik, ulertzeko beldurrean, ulertzeko ahalkean 
ezagun zena. Jackengan, beharbada, gutxiagotasun uste hori, 
xalotasun hori, ahalke zoragarri hori, beste amerikar askorengan 
baino nabariagoak ziren. Napoliko kaleren batean, edo Capua, 
Caserta inguruko herrixkaren batean, edo Cassinoko errepidean, 
gure miseria, gure umilazio fisiko eta morala, gure etsipena (ez 
bakarrik Napoli eta Italiaren miseria, umilazioa, etsipena, baizik 
Europa osoarena) salatzen zuen gertaera saminen bat ikusten 
zuen guztietan, Jack gorritu egiten zen.

Lotsaz gorritzeko zuen modu horrengatik, nik anaia bat 
bezala maite nuen. Hain errotik, hain benetan amerikarra zen 
ahalke zoragarri horrengatik, bihotza ezagutzaz betea nuen 
Jacken aldera, Clark jeneralaren GI9 guztien aldera, Amerikako 
haur, gizon eta emakume guztien aldera. (O, Amerika, zerumu-
ga urrun eta arrai hori, ezin iritsizko itsasbazter hori, herrialde 
zoriontsu eta debekatu hori!). Zenbaitetan, bere ahalkea ezku-
tatu nahian, Jackek esaten zuen, aurpegia gorri-gorri: “This 



35

Larrua

bastard, dirty people”; eta nik orduan sarkasmoz, irri min eta 
gaiztoa zerien hitz garratzez erantzuten nion haren aurpegiko 
gorritasun zoragarriari, baina berehala damutzen nintzen esa-
naz, eta kontzientziako harrak ez zidan bakerik ematen gau 
osoan. Hark beharbada nahiago zukeen negarrez has nendin; 
nire malkoak, noski, nire sarkasmoa baino naturalagoak, nire 
garraztasuna baino errukitsuagoak irudituko zitzaizkion. Bai-
na nik ere banuen zerbait ezkutatzeko. Gu ere, gure Europa 
zorigaiztoko honetan, geure ahalkearen beldur eta lotsa ginen.

Ez zen nire errua, bestalde, beltzaren haragiaren prezioak gora 
egiten bazuen egunero. Beltz hila merke-merke zegoen, zuri 
hila baino askoz ere gutxiago kostatzen zen. Italiar bizia baino 
are gutxiago! Gutxi gorabehera goseak hildako hogei napolitar 
haur adina kostatzen zen. Benetan harritzekoa zen beltz hila 
hain gutxi kostatzea. Beltz hila hil eder-ederra da: gotorra, 
eskerga, distiratsua, eta, lur gainean etzanda dagoenean, zuri 
hilak ia bi halako leku hartzen du. Nahiz beltza, Amerikan, 
bizirik zegoela, Harlemgo zapata garbitzaile gaixoa, edo portuko 
ikatz zamaketaria, edo burdinbideetako sugina baizik ez izan, ia 
Homeroren heroien gorpu handi bikainek beste lur hartzen du 
hilda dagoenean. Poz ematen zidan, bihotz-bihotzean, beltzaren 
gorpuak ia Akiles edo Hektor edo Ajaxen gorputz hilak adina 
lur hartzen zuela pentsatzeak. Eta ezin nuen etsi beltz hila hain 
gutxi kostatzea.

Beltz bizia, ordea, garesti baino garestiagoa zen. Baziren 
zenbait egun beltz biziaren prezioa, Napolin, berrehun dolarre-
tik mila dolarrera igo zela, eta gora egiteko joera zuen. Aski zen 
ikustea zein begi gutiziatsuz begiratzen zien Napoliko jende 
gaixoak beltzei, beltz biziei, beltz biziaren prezioa oso handia 
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zela, eta artean ere igotzen ari zela jakiteko. Napolitar behartsu 
guztien ametsa, batez ere “kale-txakur”rena, mutikoena, black 
bat erostea zen, ordu gutxi batzuetarako baino ez bazen ere. 
Napoliko mutikoek soldadu beltzen harrapaketan ibiltzea zuten 
jolas gogokoen. Napoli, mutikoentzat, kruxpeta gozoen usain 
bero sarkorra zerion oihan ekuatorial baztergabea zen, non beltz 
liluratuak aldakak kulunkatuz ibiltzen ziren, begiak zerura 
iraulita. “Kale-txakur” batek beltzari jakaren mahukatik heldu 
eta Toledo eta Forcellako kalexken nahas-mahasean barrena 
tabernaz taberna, ostatuz ostatu, burdelez burdel bere atzetik 
eramatea lortzen zuenean, leiho guztietatik, atari guztietatik, 
kantoi guztietatik ehun ahok, ehun begik, ehun eskuk oihu 
egiten zioten: “Saldueidak hire blacka! Hogei dolar emango diat! 
Hogeita hamar dolar! Berrogeita hamar!”. Horri “the flying 
market” esaten zitzaion: merkatu hegalaria. Berrogeita hamar 
dolar, horixe zen beltza egun baterako –hau da, ordu gutxi 
batzuetarako– erosteagatik ordaintzen zen gehienezko prezioa; 
hots, beltza mozkortu, aldean zuen guztia kendu, txanotik hasi 
eta zapatetaraino, eta gero, iluntzean, kalexka bateko harzolan 
larrugorrian uzteko behar zen denbora.

Beltzak ez zuen ezertxo ere susmatzen. Ez zen ohartzen ordu 
laurdenetik ordu laurdenera erosten eta birsaltzen zutela, eta 
pozik eta xaloki ibiltzen zen, harro-harro bere urrezko zapata 
dirdaitsuez, bere uniforme estuaz, bere eskularru horiez, bere 
urrezko hortzez eta eraztunez, bere begi zuri, handi, olagarroare-
nak bezain likits eta gardenez. Irribarrez ibiltzen zen, burua alde 
batera okertuta eta begiak itsaso koloreko zeruan alderrai zebilen 
urrutiko hodei berde batean galduta, teilatu ertzak inguratzen 
zituen zerrenda urdina, balkoietako barandan bermatutako 
nesken zango biluziak, leiho hegalen gaineko terrakotazko on-
tzietatik ateratzen ziren krabelin gorriak bere hortz zorrotzen 
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guraize zuriez ebakiz. Lozorroan bezala ibiltzen zen, bizitza 
eztitzen duten usain, soinu, kolore, zapore, irudi guztiak go-
zamenez dastatuz: kruxpeten, ardoaren, arrain frijituen usaina, 
etxe atarian eseritako emakume haurduna, bizkarrari hazka 
ari den neskatila, kolkoan arkakuso baten bila dabilen bestea, 
sehaskako haur baten negarra, “kale-txakur” baten barrea, leiho 
bateko beirari darion eguzki dirdaia, gramofono baten kantua, 
pasta-kartoizko purgatorioetako garrak non, kale-bazterretako 
aldaretxoetan, kondenatuak erretzen diren Birjinaren oinetan, 
mutiko bat bere elurrezko hortzen aizto itsugarriaz angurri atal 
makur bati, armonika bati bezala, horma baten zeru grisean 
ñirñirka diharduten soinu berde eta gorrien ilargi erdi bat 
ateratzen diona, leihoan ohi Marì10 kanta-kantari eta zeruari 
mirail bati bezala begira adatsa orrazten ari den neska gaztea.

Beltza ez zen jabetzen eskutik helduta zeraman mutila, 
eskumuturra laztandu eta aurpegira begi otzanez begira eztiki 
mintzatzen zitzaiona, tarteka-tarteka aldatzen zela. (Mutikoak 
bere blacka beste “kale-txakur” bati saltzen zionean, beltzaren 
eskua eroslearen eskuaren gomendio utzi, eta aienatzen zen 
jendetzaren artean). Beltz batek merkatu hegalarian zuen 
prezioa kalkulatzeko, haren eskuzabaltasuna eta dirua eralgi-
tzeko erraztasuna, jan eta edateko zuen gose-egarria, irribarre 
egiteko, zigarretak pizteko, emakumeei begiratzeko modua 
hartzen ziren kontuan. Ehun begi aditu eta gosetik jarraitzen 
zieten beltzak egiten zituen keinu guztiei, zenbatzen zituzten 
sakelatik ateratzen zituen txanponak, zelatatzen zituzten haren 
azazkal zurbileko hatz beltz-arrosak. Baziren mutil trebe- 
trebeak kalkulu azkar eta zehatz horretan. (Pasquale Mele ze-
ritzan hamar urteko mutiko batek, beltzak merkatu hegalarian 
erosiz eta birsalduz, bi hilabetean sei bat mila dolar irabazi 
ondoan, etxe bat erosi zuen Piazza Olivella inguruan). Taber-
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naz taberna, ostatuz ostatu, burdelez burdel nora gabe zebilen 
bitartean, jaten, edaten, irribarre egiten zuen bitartean, neska 
bati besoak laztantzen zizkion bitartean, beltza ez zen jabetzen 
trukegai bihurtu zela, ez zuen susmatu ere egiten esklabo baten 
antzera saltzen eta erosten zutela.

Ez zen gauza ohoragarria, noski, so kind, so black, so res-
pectable ziren amerikar armadako soldadu beltzentzat, gerra 
irabazi, Napolin garaile lehorreratu, eta beren burua esklabo 
gaixoak bezala saldurik eta erosirik aurkitzea. Baina milaka urte 
dira Napolin horrelako gauzak egiten direla: hori bera gertatu 
zitzaien normandarrei, anjoutarrei, aragoiarrei, Frantziako 
Karlos VIII.ari, Garibaldiri berari, Mussoliniri berari. Napoli-
tar herria duela mende asko hilko zen gosez, Napolin jaun eta 
garaile lehorreratzeko asmoa duten guztiak, italiarrak nahiz 
arrotzak, erosi eta birsaltzeko zoriona ez balu noizean behin.

Merkatu hegalarian soldadu beltz bat ordu gutxi batzue-
tarako erostea hamar bat dolar baizik kostatzen ez bazen ere, 
hilabeterako, bi hilabeterako erostea garestia zen: hirurehun 
eta mila dolar bitartean eta gehiago ere kostatzen zen. Beltz 
amerikarra urrezko altxorra zen. Esklabo beltz baten jabe izatea 
errenta segurua, irabazpide erraza izatea zen, bizitzaren arazoa 
konpontzea eta, askotan, aberastea. Arriskua, jakina, ez zen 
txikia, MPkoek11, Europako kontuez tutik ere ez zekitenez, 
ezin ulertuzko herra baitzioten beltz trafikoari. Baina MPkoak 
gorabehera, beltzen salerosiak menta handia zuen Napolin. Ez 
zen napolitar familiarik, zein ere behartsua zen, bere esklabo 
beltza ez zuenik.

Beltzaren jabeak gonbidatu kutun gisa tratatzen zuen bere 
esklaboa: jaten eta edaten ematen zion, ardoz eta kruxpetaz 
asetzen zuen, alabekin dantzarazten zion gramofono zahar baten 
hotsean, lo eragiten zion, etxeko gizon eta emakume guztiekin 
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batera, bere ohean, Napoliko “etxabe”12 ororen zati handia har-
tzen duen ohe neurrigabe hartan. Eta beltzak, arratsero etxe-
ratzen zenean, opari ekartzen zizkion bere jabeari ogia, urdaia, 
spama13, azukrea, zigarretak, irin zuria, zapatak, galtzerdiak, 
burusiak, berokiak, elastikoak, uniformeak eta gozoki piloak. 
Blackari atsegin zitzaizkion etxeko bizimodu lasai hura, harrera 
zintzo eta adeitsu hura, emakume eta haurren irribarrea, lanpa-
raren azpian atondutako mahaia, pizza, ardoa, kruxpeta gozoak. 
Zenbait egunen buruan, beltz zorionekoa, Napoliko familia 
behartsu bezain amultsu haren esklabo bilakatuta, bere jabearen 
alabetako batekin ibiltzen hasten zen, eta, arratsero etxeratzen 
zenean, opari ekartzen zizkion bere neskalagunari corned beefez 
betetako kutxak, irin eta azukre zakuak, zigarreta zorroak, hark 
biltegi militarretatik ebasten zituen eta haren neskalagunaren 
aita-nebek merkatu beltzeko trafikatzaileei saltzen zizkieten 
nolanahiko altxor guztiak. Esklabo zuriak ere eros zitezkeen 
Napoliko oihanean; horiek, ordea, etekin gutxi ematen zuten, 
eta, horregatik, merkeagoak ziren. Hala ere, PXko zuriak driver 
beltzak adina kostatzen ziren.14

Driverak ziren garestienak. Driver beltz bat bi mila dolar 
ere kostatzen zen. Baziren driverak beren neskalagunari irinez, 
azukrez, gasolina upelez, autoen pneumatikoz betetako kamioi 
osoak oparitzen zizkiotenak. Driver beltz batek gudu orga astun 
bat, Sherman bat, oparitu zion egun batez bere neskalagun 
Concetta Espositori, Vicolo della Torrettan, Riviera di Chiaia-
ren amaieran bizi zenari. Gudu orga, etxarte baten barruan 
ezkutaturik, bi orduan torloju guztiak kendu eta desmuntatu 
zuten. Bi orduan desagertu zen, ez zen arrastorik gelditu: olio 
orban bat bakarrik etxarteko harzolan. Napoliko portuan, gau 
batez, Liberty Ship bat lapurtu zuten, Amerikatik beste hamar 
ontziz osatutako konboi batean zenbait ordu lehenago iritsi 
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berria; karga ez ezik, itsasontzia ere lapurtu zuten. Suntsitu 
zen, eta ez zen haren berririk gehiago jakin. Gertatutakoaren 
hotsa zabaldu zenean, egundoko barre algara batek astindu 
zuen lurrikara baten antzera Napoli osoa, Capodimontetik hasi 
eta Posilliporaino. Musak, graziak, eta Junon, eta Minerva, eta 
Diana, eta Olinpoko jainko guztiak, arratsero Vesuvio gaineko 
hodeien artean agertzen baitira pixka bat egurastu eta Napoli 
begiesteko, bi eskuak bularrean barreka ikusi zituzten; eta Ve-
nusek zerua dardarazi zuen bere hortz zurien dirdaiaz.

–Zenbatean dago, Jack, Liberty ship bat merkatu beltzean?
–Oh! ça ne coûte pas cher, you damned fool! –erantzuten 

zidan Jackek, gorri-gorri.
–Ondo egin duzue zeuen korazatuen gainetan zentinelak 

jartzea. Erne ez bazabiltzate, ontzidia ostuko dizuete.
–The hell with you, Malaparte.
Arratsero bezala, Via Toledoren amaierara, frantsesek beren 

Foyer du soldat egiteko bahitu zuten Caffè Caflisch ospetsuaren 
aurrera, iristen ginenean, eztitu ohi genuen urratsa Juin jene-
ralaren soldaduei elkarrekin frantsesez mintzatzen entzuteko. 
Atsegin zitzaigun frantses ezpainetatik frantsesez mintzatzen 
aditzea. (Jackek beti frantsesez hitz egiten zidan. Aliatuak 
Salernon lehorrera orduko Askapen Gorputz Italiarraren eta 
Peninsular Base Sectioneko Kuartel Nagusi Handiaren bitarteko 
ofizial izendatu nindutenean, Jackek, estatu nagusiko koronel 
Jack Hamiltonek, berehala galdetu zidan ea frantsesez egiten 
nuen, eta nik “oui, mon Colonel” erantzun nionean, pozez go-
rritu zitzaion aurpegia. “Vous savez –esan zidan–, il fait bon de 
parler français. Le français est une langue très, très respectable. 
C’est très bon pour la santé”). Eguneko ordu guztietan, aljeriar, 
marokoar, tahitiar, senegaldar, indonesiar, madagaskartar sol-
dadu eta marinel talde txiki bat biltzen zen Caffè Caflischeko 
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espaloian, baina haien frantsesa ez zen La Fontainerena eta ezin 
genien hitz erdi bat ere ulertu. Zenbaitetan, ordea, belarriak 
zorroztu, eta, ustekabean, Paris edo Marseillako doinuz ahos-
katutako frantses hitzen bat harrapatzen genuen airean. Jackek, 
pozarez pozez gorri eginda, besotik heldu eta:

–Écoute, Malaparte –esaten zidan–, écoute, voilà du 
français, du véritable français!

Bertan gelditzen ginen biok, hunkituta, frantses ahots 
haiek, frantses hitz haiek, Ménilmontant edo La Canebièreko 
doinu hura entzuten, eta Jackek esaten zidan:

–Ah! que c’est bon! Ah! que ça fait du bien!
Askotan, elkarri bihotz eman, eta Caffè Caflischeko ataria 

igarotzen genuen. Jack lotsaz hurbiltzen zitzaion Foyer du sol-
dat zuzentzen zuen frantses sarjentuari eta, gorri-gorri eginda, 
galdetzen zion:

–Est-ce que, par hasard… est-ce qu’on a vu par là le lieu-
tenant Lyautey?

–Non, mon Colonel –erantzuten zion sarjentuak–, on ne 
l’a pas vu depuis quelques jours. Je regrette.

–Merci –esaten zion Jackek–, au revoir, mon ami.
–Au revoir, mon Colonel –esaten zion sarjentuak.
–Ah, que ça fait du bien d’entendre parler français! –esaten 

zidan Jackek, gorri-gorri, Caffè Caflischetik irteten ari zela.

Jack eta biok sarritan joaten ginen, Ohioko Clevelanden jaiotako 
Jimmy Wren kapitainarekin batean, labetik harako tarallo 
beroak jatera Pendino di Santa Barbaran, Sedile di Portotik Santa 
Chiararen monasteriora doan harmaila luze eta gozo hartan, 
dagoen okindegi batera.
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Pendino di Santa Barbara kalexka itzala da, ez bakarrik 
meharra delako, etxe zahar zikinetako horma garai lizun berdez 
estalien artean dagonez gero, ez eta betiere, are egun eguzki-
tsuetan, bertan nagusi den iluntasunagatik ere, baizik bertako 
biztanle bitxiengatik.

Pendino di Santa Barbara ospetsua da, izan ere, bertan bizi 
diren emakume nano ugariengatik. Hain dira txikiak, ozta-
ozta iristen baitira garaiera ertaineko gizon baten belaunetara. 
Likitsak eta zimurrak, munduan diren emakume nano itsusie-
netakoak dira. Badira Espainian emakume nano oso ederrak, 
hazpegi eta soin-atalak egokiak dituztenak. Eta nik ikusiak 
ditut batzuk, Ingalaterran, benetan eder-ederrak, musu-gorriak 
eta ile-horiak, ia venusak beren txikian. Pendino di Santa Bar-
barako emakume nanoak, aldiz, ezin itsusiagoak dira, eta denek, 
baita gazteenek ere, atso zahar okituen antza dute, hain dute 
zimel begitartea, hain zimur bekokia, hain mehats eta margul 
txima luze nahasiak.

Kalexka kirats hartako gauzarik miragarriena, ordea, 
emakume nano lazgarri horien artean bizi diren gizonen 
edertasuna da; gizonak, izan ere, luzeak dira, ilez eta begiz 
beltz-beltzak, eta keinu geldi nobleak dituzte, ahotsa garbi eta 
ozena. Ez da ikusten gizon nanorik Pendino di Santa Barbaran; 
badirudi, beraz, hango gizon nanoak sehaskan hiltzen direla, 
edo soin-atalen laburra emakumeei baizik egokitu ez zaien 
herentzia munstroa dela.

Emakume nano horiek egun guztian egoten dira elkarrekin 
igel ahotsez korroka etxabeetako atarietan eserita, edo aulki 
ñimiñoen gainean kokoriko jarrita beren habietako ate alboan. 
Haien txikitasunak eskerga dirudi haien etxezulo ilunak janz-
ten dituzten altzarien aldean: komoda, armairu, apain-mahai 
neurrigabeak, erraldoien kamainak diruditen oheak. Altzario-
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tara iristeko, nanoek katuka egiten dute aulkitxoen, jarlekuen 
gainera, eta beso-indarrez igotzen dira, burdinazko ohe garaien 
buruei eutsita. Pendino di Santa Barbarako mailetan gora le-
henbizikoz igotzen denari iruditzen zaio Gulliver dela Liliput 
herrian barrena, edo Madrileko gortekoren bat Velázquezen 
ipotxen artean. Nano horien bekokiak Goyaren atso izugarrien 
kopetak izurtzen dituzten zimur sakon berdinez beteta daude. 
Ez beza inork pentsa arrazoi gabea denik espainiarren aipamen 
hori, bada auzoa espainiar kutsukoa da, Napoli gaztelarren 
mendean egon zen urte luzeen oroitzapenak oraindik ere bizi-
bizirik dirau, eta Espainia zaharraren usaina nabari da hango 
kale, kalexka, etxe eta jauregietan, urrin sarkor eta gozoetan, 
ahots guturaletan, balkoitik balkoira elkarri deitzen eta eran-
tzuten dioten auhen luze, musikal haietan, eta etxezulo ilunen 
barneko gramofonoen kantu garratzean.

Taralloak ore gozozko erroskilak dira. Eta Pendinoko 
harmailaren erdian tarallo usaintsu eta kurruskatsuak ordu oro 
erretzen dituen okindegia Napoli osoan ospetsua da. Okinak 
zurezko pala luzea labe aho gorian sartzen duenean, hara joaten 
dira nanoak esku txiki, tximinoenak bezain ilun eta zimurrak 
hedatuta; beren mintxo erlatsez oihu larriak eginez, heltzen 
diete tarallo mehe beroei artean kea dariela, eta hinki-hanka 
barreiatzen dira kalexkan zehar, taralloak letoizko azpil dis-
tiratsuetan ezartzera; gero, azpilak belaunetan, erosleen zain 
esertzen dira beren zuloetako atarietan, “taralluak! tarallo bero 
goxuak!” kanta eta kanta. Taralloen usaina Pendino di Santa 
Barbara osoan zabaltzen da, eta nanoak, kokoriko jarrita ata-
rietan, elkarrekin barreka eta korroka aritzen dira. Eta haietako 
bat, gaztea izaki nonbait, kantuan dago goiko leihaxka batean, 
buru iletsua hormaren arrakala batetik ateratzen duen armiarma 
handia dirudiela.
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Nano burusoil eta horzgabeak harmaila limurietan gora 
eta behera ibiltzen dira, makiletan, makuluetan bermatuta, 
xango llaburren gainean balantzaka, belauna kokotseraino 
altxatuz mailak igotzeko, edo lau oinean narraska, adur eta 
intziri dariela; Bosch edo Brueghelen munstrotxoen antza dute; 
egun batez Jack eta biok nano bat ikusi genuen etxezulo bateko 
atarian eserita, txakur eri bat besoetan zeukala. Altzo hartan, 
besotxo haien artean, txakurrak animalia erraldoia irudi zuen, 
basapiztia munstroa. Etorri zen haren lagun bat, eta biek txakur 
eria hartuta, batak atzeko hanketatik, besteak burutik, lortu 
zuten, leherrenak egin ondoan, txakurra zulo barruan sartzea, 
eta dinosaurio zauritu bat garraiatzen ari zirela ematen zuen. 
Etxezuloen barnetik irteten diren ahotsak zakarrak, guturalak 
dira, eta haur izugarri, panpina zaharrak bezain ñimiño eta 
zimurren negarrek katu hiletsiaren miauak dirudite. Zulo horie-
tako batean sartuz gero, lurrean arrastaka ikusten dira ilunantz 
kiratsean buru eskergako labezomorro handi horiek, eta erne 
ibili beharra dago oin azpian lehertuko ez badira.

Zenbaitetan ikusten genituen emakume nano horietako 
batzuk Pendinoko mailetan gora igotzen, begiak liluratuak 
zituzten amerikar soldadu erraldoiak, zuriak eta beltzak, galtza 
barrenetik helduta eramaten eta beren habien barrura bultza-
tzen. (Zuriak, Jainkoari eskerrak, mozkortuta zeuden). Ikarak 
hartzen ninduen gizon eskerga haien eta munstrotxo haien 
arteko estalaldi bitxiak ohe garai, neurrigabe haien gainean 
irudikatuta.

Eta Jimmy Wreni esaten nion:
–Pozten naik ñaño horiek eta zuen soldadu ederrek elkar 

maite dutela ikusteak. Ez haiz hi ere pozten, Jimmy?
–Bai, jakina, ni ere pozten nauk –erantzuten zidan Jimmyk, 

xingoma amorruz mastekatuz.
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–Ezkonduko direla uste duk? –esaten nion.
–Zergatik ez? –erantzuten zidan Jimmyk.
–Jimmy mutil jatorra duk –esaten zidan Jackek–, baina 

etzak zirikatu, berehala sutzen duk eta.
–Ni ere mutil jatorra naiz –nioen nik–, eta pozten naiz 

Amerikatik italiar arraza hobetzera etorri zaretelako. Zuek gabe, 
nano gajo horiek neskazahar geldituko ziren. Gu bakarrik, italiar 
gaixook, ez ginen inolaz ere gauza izango. Eskerrak Amerikatik 
etorri zaretela gure nanoekin ezkontzera.

–Ziur nagok ezteietara gonbidatuko hautela –esaten zidan 
Jackek–. Tu pourras prononcer un discours magnifique.

–Oui, Jack, un discours magnifique. Baina ez al duk uste, 
Jimmy –nioen nik–, aliatuen agintari militarrek zuen soldadu 
eder eta nano horien arteko ezkontzak bultzatu behar lituzke-
tela? On handia izango lukek zuen soldaduak ñaño horiekin 
ezkontzea. Gizon luzeegien arraza zarete. Amerikak gure mailara 
jaitsi beharra zeukak, don’t you think so, Jimmy?

–Yes, I think so –erantzuten zidan Jimmyk, zeharka begira.
–Luzeegiak zarete –esaten nion–, ederregiak. Moralga-

bea duk hain gizon luze, eder, osasuntsuen arraza bat izatea 
munduan. Poztuko nindukek amerikar soldadu guztiak ñaño 
horiekin ezkonduko balira. Italian bride horiek arrakasta handia 
liketek Amerikan. Amerikar zibilizazioak zango laburragoak 
izan beharra zeukak.

–The hell with you –esaten zidan Jimmyk, lurrera tu 
eginda.

–Il va te caresser la figure, si tu insistes15 –esaten zidan 
Jackek.

–Bai, bazekiat. Jimmy mutil jatorra duk –esaten nion, eta 
barre egiten nuen neure artean.
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Min ematen zidan hala barre egiteak. Baina zoriontsu, be-
netan zoriontsu nintzatekeen, egunen batean amerikar soldadu 
guztiak Napoliko, Italiako eta Europako ñaño guztien besotik 
helduta itzuli balira Amerikara.

“Izurria” 1943ko urriaren 1ean sortu zen Napolin, aliatuen 
armadak hiri zorigaiztoko hartan askatzaile sartu ziren egun 
berean. 1943ko urriaren 1a egun gogoangarria da Napoliren 
kondairan: Italia eta Europa morrontza eta gerratearen 
larriminetik, lotsaizunetik eta oinazeetatik askatzen hasi ziren 
eguna seinalatzen duelako, eta egun hartan berean hiri dohakabe 
hartatik Italia eta Europa osoan ezari-ezarian hedatu zen izurri 
ikaragarria sortu zelako.

Gaitz beldurgarria Napolira askatzaileek berek ekarri 
zutelako susmo lazgarria bidegabea zen inondik ere; baina 
ziurtasun bilakatu zen herriaren gogoan, jendea sineskeriazko 
ikaraz nahasiriko harrimenez konturatu zenean soldadu aliatuak, 
harritzeko zirudien arren, ez zirela eritasunaz kutsatzen. Haiek 
lasai, zuri-gorri, irribarrez ibiltzen ziren izurritu samaldaren 
erdian, gaitz nazkagarria harrapatu gabe; izurriak zibilak baka-
rrik xahutzen baitzituen, ez bakarrik hirikoak, baizik landakoak 
bertakoak ere, aliatuen armadek alemanak iparralderantz nekez 
atzerarazi ahala, lurralde askatuan olio xorta oihalaren gainean 
bezala barreiatzen zelarik.

Baina zorrotz debekatua zegoen, zigor larrienen meha-
txupean, jendartean iradokitzea askatzaileek ekarri zutela 
izurria Italiara. Eta arriskutsua zen bakarrean halakorik esatea, 
ahapean egiten bazen ere, zeren izurri haren ondorio ugari eta 
nazkagarrietan nazkagarriena salaketaren sukar eroa, gutizia 
tentagarria zen. Gaitzak jo bezain laster, nor bere aita-amen, 
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anai-arreben, seme-alaben, ezkontidearen, maitalearen, ahaideen 
eta adiskide minenen salatari bihurtzen zen; sekula ez zen,  
ordea, bere buruaren salatari bilakatzen. Izan ere, ohi ez bezalako 
izurri haren ezaugarri harrigarrien eta nardagarrienetako bat 
giza kontzientzia zorne zorro kirats nakaizgarri bihurtzea zen.

Gaitzari aurre egiteko, ingeles eta amerikar agintari mi-
litarrek ez zuten aurkitu beste sendabiderik soldadu aliatuei 
hiriaren alde kutsatuenetan ibiltzea galaraztea baizik. Horma 
guztietan Off limits, Out of bounds oharrak ageri ziren, izurriaren 
hotsandiko irudia gainean zutela: zirkulu beltz bat, eta elkar 
gurutzatzen zuten bi barra beltz barruan margotuak, hil-gurdien 
estalkietako burezurraren azpian elkar gurutzatzen duten bi 
berna-hezurren antzekoak.

Berandu gabe, hiri barneko kale banaka batzuk izan 
ezik, hiri osoa Off limits jo zuten. Baina askatzaileak Off limits 
haiexetan ibili ohi ziren bestetan baino gehiagotan; hau da, alde 
kutsatuen eta horregatik debekatuetan, gizakiaren izaeran bai-
tago, bereziki aldi oroko eta zeinahi armadatako soldaduenean, 
gauza debekatuak zilegiak baino nahiago izatea. Eritasunak, 
beraz, zela askatzaileek Napolira ekarri zutelako, zela hiriaren 
alde batetik bestera, alde kutsatuetatik kutsatu gabekoetara, 
eraman zutelako, laster asko ikaragarrizko bortiztasuna hartu 
zuen, zeinari herri jai makabroaren, hil-kermezaren alderdi lizun 
groteskoek –beltz mozkortuek emakume erdi biluzi, edo are 
biluziekin, plazetan, kaleetan, bonbardaketek suntsitutako etxe 
hondatuen artean egindako dantza haiek, hondakinen azpian 
zeutzan ehunka eta ehunka gorpuei zerien kirats atsituaren 
erdian jateko, edateko, abesteko, jostatzeko, gozatzeko, barre 
egiteko, olgetan ibiltzeko amorru hark– izaera higuingarria, ia 
deabruzkoa ematen zioten.
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Nahiz izurri hura Erdi Aroan aldian behin Europa sun-
tsitzen zuten izurriteez arras bestelakoa izan, ez zen gutxiago 
izugarria. Gaitz guztiz berri haren ohiz kanpoko ezaugarria 
hauxe zen: ez zuen gorputza galtzen, arima baizik. Soin-atalek, 
itxuraz, osorik irauten zuten, baina gaitzik gabeko haragiaren 
estalkiaren azpian arima hondatzen, usteltzen zen. Halako izu-
rri morala zen, eta izurri hartatik ez zegoen, antza, inolaz ere 
gordetzerik. Emakumeak kutsatu ziren lehenik, haiek izaten 
baitira herrialde guztietan bizioaren kontrako babesik ahulena 
eta gaitz orori zabaldutako atea. Eta horrek gauza harrigarri eta 
arrunt mingarria dirudi, zeren morrontza eta gerrateko urteetan, 
askapen agindu eta berantetsiaren egunera arte, emakumeek, 
Napolin ez ezik, baita Italia, Europa osoan ere, gizonek baino 
adore eta duintasun handiagoa erakutsi zuten erabateko mise-
ria eta zorigaitzaren erdian. Napolin eta Europako beste herri 
guztietan emakumeek ez zieten eskaini beren burua alemanei. 
Prostitutek bakarrik izan zituzten harremanak etsaiekin; eta 
ez agerian ere, ezkutuan baizik, zela herri iritziaren erantzun 
gogorra jaso behar ez izatearren, zela haiei berei direlako harre-
man haiek emakume batek urte haietan egin zezakeen deliturik 
laidogarriena iruditzen zitzaizkielako.

Eta hara non, izurri nazkagarri haren ondorioz, aurren-
aurrenik emakumeen ohore eta duintasun zentzua galtzen 
baitzuen, prostituziorik beldurgarrienak lotsaizunez bete zituen 
Napoliko etxezulo eta jauregi guztiak. Zergatik esan lotsaizuna, 
ordea? Hain zen handia eritasunaren indar makurra, non pros-
tituzioan aritzea egite goragarri bilakatu zen, ia aberriarekiko 
maitasunaren erakusgarri; eta denek, gizonek zein emakumeek, 
lotsaz gorritu beharrean, beren eta besteren zitalkeriaz loriatzen 
zirela ziruditen. Askok, egia da, etsipenak zuzengabe bihurtuta, 
ia zuritzen zuten izurria, eta iradokitzen zuten emakumeek gai-
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tzaren aitzakian saltzen zutela beren gorputza, izurrian bilatzen 
zutela beren lotsaizunaren zurigarria.

Gaitzaren ezagutza sakonago batek, ordea, berehala eraku-
tsi zuen susmo hura asmo gaiztokoa zela. Izan ere, emakumeak 
ziren beren zoria gehien deitoratzen zutenak; eta nik neuk en-
tzun diot emakume askori negarrez eta izurri guztiz latz hura 
madarikatzen, ezin garaituzko indarrez –haien bertute argalak 
ezin baitzion inolaz ere gogor egin– beren gorputza txakur-
emeak bezala saltzera bultzatzen zituelako. Horrelakoak dira, 
ai, emakumeak: sarritan saiatzen dira negar malkoz erosten 
beren lotsaizunaren zurigarria eta errukia. Oraingoan, ordea, 
haiek zuritu beharra dago eta erruki izan.

Halakoa baldin bazen emakumeen zoria, ez zen gutxiago 
izugarria eta urrikalgarria gizonena. Gaitzaz kutsatu orduko, 
lotsa guztia galtzen zioten beren buruari: harremanik lotsaga-
rrienei lotzen zitzaizkien, bilaukeriarik zikinenak egiten zituz-
ten, lohian herrestatzen ziren lau oinean beren “askatzaile”en 
oinetakoei muin eta muin (nahiz hauek nazkatuta zeuden 
eskatu gabeko hainbeste zitalkeriaz), ez bakarrik morrontza 
eta gerrateko urteetan sufritutako oinaze eta umiliazioak 
barka ziezazkieten, nagusi berriek oinpean erabiliak izateko 
ohoreagatik baizik; tu egiten zieten beren aberriaren banderei, 
kalean saltzen zituzten beren emaztea, seme-alabak, ama. Hura 
guztia, haiek ziotenez, aberria salbatzearren. Eta eritasunera, 
itxuraz, immuneak ziruditenak ere italiarrak eta are gizakiak 
izateaz lotsarazten zituen gaitz okaztagarri batetik gaixotzen 
ziren. Aitortu beharra dago edozer egiten zutela gizakiaren 
izena merezi ez izateko. Oso bakanak ziren osorik zirautenak, 
gaitza haien kontzientziari nagusitu ezin balitzaio bezala; eta 
herabe, izututa, guztiek arbuiatuta ibiltzen ziren, erabateko 
lotsaizunaren lekuko gogaikarrien antzera.
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Izurria Europara askatzaileek berek ekarri zutelako susmo 
geroago egiaztatuak herriari nahigabe sakon eta zinezkoa eman 
zion. Nahiz garaileak gorrotatzea garaituen antzinako ohitura 
izan, Napoliko herriak ez zituen gorrotatzen aliatuak. Irrikaz 
itxaron zien, pozez hartu zituen. Milaka urtean gerrak eta arro-
tzen inbasioak ikusi izanak irakatsi zion garaileen ohitura dela 
garaituak morrontzaren uztarpean ezartzea. Morrontzaren ordez, 
aliatuek askatasuna ekarri zioten. Eta herriak berehala maite izan 
zituen soldadu bikain haiek, hain gazteak, hain ederrak, hain 
ongi orraztuak, hain hortz-zuriak eta ezpain-gorriak. Hainbeste 
mendetan izandako inbasioetan, irabazi eta galdutako hainbeste 
gerratan, Europak ez zuen egundaino ikusi hain soldadu apai-
nik, txukunik, dotorerik: bizarra beti moztu berria, uniformea 
akatsik gabe, gorbata ezin hobeki korapilatuta, alkandora beti 
garbi, zapatak betiere berri eta distiratsu. Urratu bat bera ere ez 
galtzetan edo ukondoetan, ez botoi bat ere eskas Venus bezala 
itsasoko uhinen aparretik sortutako armada zoragarri haietan. 
Ez erlakizten, hortz zulatu, aurpegian pikortatxo soil bat zuen 
soldadurik ere. Ez zen sekula ikusi Europa osoan hain soldadu 
desinfektaturik, mikrobiorik txikiena ere gabe, ez larruaren 
izurren artean, ez kontzientziako izurren artean ere. Eta nolako 
eskuak, gero! Zuriak, ongi zainduak, sarrio-larruzko eskularru 
aratzez beti estaliak. Napoliko herria gehien hunkitzen zuena, 
ordea, askatzaileen manera adeitsuak ziren, batez ere amerika-
rrenak, haien lotutasunik gabeko jendetasuna, haien gizatasun 
zentzua, morrosko on, zintzo, tolesgabeen irribarre xalo eta 
amultsua. Inoiz ohorea izan bada gerra galtzea, inolaz ere ohore 
handia zen napolitarrentzat, eta Europako beste herri garaitu 
guztientzat, gerra galdu izana hain soldadu dotore, apain, gur-
bil, hain zintzo eta eskuzabalen aurka.
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Hala ere, soldadu bikain haiek ukitzen zuten guztia 
galtzen zen berehala. Herrialde askatuetako biztanle gaixoak 
beren askatzaileei eskua estutu bezain laster usteltzen, kirasten 
hasten ziren. Aski zen soldadu aliatu batek burua edo eskua 
jeepetik ateratzea emakume bati irribarre egiteko, haren aur-
pegia iraizean laztantzeko, emakume hori, ordura arte garbia 
eta prestua, prostituta bihur zedin. Aski zen ume batek ahoan 
sartzea amerikar soldadu batek emandako gozokia, haren arima 
errugabea gal zedin.

Askatzaileak berak izututa eta hunkituta zeuden hain 
zigor handiaz. “Dagokio gizonari atsekabetuak erruki izatea”, 
dio Boccacciok Dekameronen sarreran, 1348an Florentzian 
izandako izurrite ikaragarriaz ari dela. Baina soldadu aliatuek, 
bereziki amerikarrek, Napoliko izurriaren ikuskari negargarria 
ikusita, Napoliko herri gaixoa ez ezik, beren burua ere erruki 
zuten. Bada aspalditxo zen haien bihotz on eta xaloan sartu zela 
eritasun izugarria haien irribarre zintzo eta herabetian, haien 
gizatasun amultsuz beteriko begiradan, haien laztan samurretan 
zegoelako susmoa. Izurria haien errukian zegoen, herri dohakabe 
hari heldu, haren nekeak arindu, zorigaitz beltz hartan lagundu 
nahian berean. Gaitza herri garaitu hari anaitasunez hedatzen 
zioten eskuan bertan zegoen.

Beharbada idatzirik zegoen Europaren askatasuna ez zela 
askapenetik sortu behar, izurritik baizik. Beharbada idatzirik 
zegoen, askapena morrontza eta gerratearen oinazeetatik sortu 
zenez gero, askapenak ekarritako izurriaren oinaze berri eta 
ikaragarrietatik sortu behar zela askatasuna. Askatasuna garesti 
kostatzen da. Morrontza baino askoz ere garestiago. Eta ez da 
ez urrez, ez odolez, ez sakrifizio garaienez ordaintzen; ezpada 
bilaukeriaz, prostituzioaz, saldukeriaz, giza espirituaren ustel-
tasun guztiaz.



Curzio Malaparte

52

Egun hartan ere Foyer du soldateko ataria igaro genuen, eta 
Jackek, frantses sarjentuari ondoratuta, herabez, ia isilpean, “si 
on avait vu par là le lieutenant Lyautey”16 galdetu zion.

–Oui, mon Colonel, je l’ai vu tout à l’heure –erantzun zion 
irribarrez sarjentuak–. Attendez un instant, mon Colonel, je 
vais voir s’il est toujours là.

–Voilà un sergent bien aimable –esan zidan Jackek, atsegi-
nez gorri eginda–. Les sergents français sont les plus aimables 
sergents du monde.

–Je regrette, mon Colonel –esan zion sarjentuak, handik las-
ter itzulitakoan–, le lieutenant Lyautey vient justement de partir.

–Merci, vous êtes bien aimable –esan zion Jackek–. Au 
revoir, mon ami.

–Au revoir, mon Colonel –erantzun zion sarjentuak, irri-
barrez.

–Ah! Qu’il fait bon d’entendre parler français! –esan zidan 
Jackek, Caffè Caflischetik irteten ari ginela.

Haur pozez argituta zuen begitartea, eta une haietan nik 
sentitzen nuen bihotzez maite nuela. Pozten ninduen ni baino 
hobea zen gizon bat maitatzeak, beti izan ohi bainien erdeinua 
edo ezinkusia ni baino hobeak ziren gizonei, eta hura nuen lehen 
aldia ni baino hobea zen gizon bat maitatzeak pozten ninduela.

–Goazemak itsasoa ikustera, Malaparte.
Zeharkatu genuen Piazza Reale, eta Scesa del Giganteren 

amaieran dagoen harresian bermatzera joan ginen.
–C’est un des plus anciens parapets de l’Europe17 –esan 

zidan Jackek, buruz baitzekien Rimbaud osoa.
Ilunabarra zen, eta itsasoak apurka-apurka ardoaren ko-

lorea hartzen zuen, Homeroren itsasoaren kolorea baita. Baina 
urrutian, Sorrento eta Capri artean, urak eta itsasertzeko labar 
garaiak eta mendiak eta mendien itzalak koral kolore biziz piz-
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ten ari ziren astiro, golkoaren zola estaltzen duten koral oihanek, 
itsasoaren osinetatik geldiro azaleraturik, zerua beren antzinako 
odol distiraz tindatuko balute bezala. Sorrentoko itsasbazter 
malkartsua, limoi eta laranjondo sailez jantzia, marmol-harri 
berdezko oi gogorra bezala sortzen zen urrunean itsasotik, eta 
eguzki hiletsiak bere gezi unatuez zeharka zauritzen zuen oi 
gogor hura aurrez aurreko ostertzetik, laranjen urre dirdira 
beroa eta limoien pindar hotz eta ubelak jauzaraziz.

Haizeak eta euriak ihartu eta leundutako hezur zaharraren 
pare, Vesuvio, bakarti eta biluzik oskarbi baztergabean, ezku-
tuko argi arrosa batez argitzen hasia zen emeki-emeki, haren 
erraietako su gordea labazko azal gogor, bolia bezain zurbil eta 
distiratsuan zehar ageri izango bailitzan; harik eta ilargia, gar-
bi eta nare, harrigarri urruna, kraterraren ertza arrautza oskol 
baten antzera hautsita, arratseko osin urdinean goratu zen arte. 
Jaikitzen ari ziren zeruertz urrutitik, haizeak bultzatuta bezala, 
gaueko lehen itzalak. Eta zela ilargiaren gardetasun miraga-
rriagatik, edo ikuspegi abstrakto, espektral haren ankertasun 
hotzagatik, tristura arin eta iheskorra, heriotza zoriontsu baten 
susmoa bezalakoa, nabari zen airean.

Mutil zarpatsu batzuk, itsasoaren gain-gainean dagoen 
harrizko hesian eseririk, kantuz ari ziren begiak gora itzulita, 
burua sorbaldarantz makurtuxea. Begitartea zurbil eta zimela 
zuten, begiak gosez ilunduta. Itsuek bezala abesten zuten, burua 
albo batera, begiak zerura. Gizakiaren goseak mintzo miragarri 
eztia eta garbia du. Ez da gizatasunik gosearen mintzoan. Giza 
izaeraren alde ezkutu batetik sortzen da, bizia bera, gure bizitza-
rik gordeena eta biziena den bizitzaren zentzu sakon hori, erro-
tuta dagoen lekutik. Airea aratza zen, eta gozoa ahoan. Kresal eta 
itsasbelar usaineko haize mehe leuna zetorren itsasotik, kaioen 
garrasi minek uhinen gaineko ilargiaren urrezko isla dardaratzen 
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zuten, eta, urrutian, zeru bazterrean, Vesuvioren itzal zurbila 
astiro-astiro barneratzen zen gaueko gandu zilarkaran. Mutilen 
kantuak garbiago, abstraktuago bilakatzen zuen gizakien gosea 
eta etsipena hain arrotz zituen ikuspegi anker, gizagabe hura.

–Ez zegok ontasunik –esan zidan Jackek–, ez zegok erru-
kirik izadi zoragarri honetan.

–Izadi gaiztoa duk –esan nion–. Gorroto ziguk, gure etsaia 
duk. Gorroto ziek gizakiei.

–Elle aime nous voir souffrir –esan zidan Jackek ahapeka.
–Guri adi begira zegok, erdeinuz eta gorroto izoztuz be-

tetako bere begi hotzez.
–Izadi honen aurrean –esan zidan Jackek–, errudun sen-

titzen nauk, lotsaz beteta, errukarri. Izadi hau ez duk kristaua. 
Gorroto ziek gizakiei sufritzen dutelako.

–Gizakien sufrimenduen bekaitz duk –esan nion.
Maite nuen Jack nire amerikar adiskide guztien artean bera 

bakarrik sentitzen zelako errudun, lotsaz beteta eta errukarri 
zeru haren, itsaso haren, ostertzean ageri ziren urrutiko uharte 
haien edertasun anker, gizagabearen aurrean. Hark bestek ez 
zuen ulertzen izadi hura ez dela kristaua, kristautasunaren 
mugetatik at dagoela, ikuspegi hura ez dela Kristoren begitar-
tea, baizik Jainko gabeko mundu baten irudia, non gizakiak 
bakarrik utzi dituzten itxaropenik gabe sufritzeko; hark bestek 
ez zuen ulertzen zein misteriotsuak diren Napoliko herriaren 
kondaira eta bizitza, eta zein gutxi dauden gizakien nahime-
naren esku. Baziren nire amerikar adiskideen artean gazte argi, 
ikasi, sentibera ugari, baina Napoli, Italia, Europa erdeinatzen 
zituzten; erdeinatzen gintuzten uste zutelako geu bakarrik 
ginela geure neke eta zorigaitzen, geure doilorkeriaren, geure 
krimenen, geure saldukerien, geure lotsaizunen errudunak. 
Ez zuten ulertzen gure neke eta zorigaitzen alderdi ezkutua, 
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gizagabea. Zenbaitek esaten zuten: “Zuek ez zarete kristauak, 
paganoak baizik”. Eta “pagano” hitzari erdeinu ukitu bat 
ematen zioten. Nik maite nuen Jack hark bestek ez zuelako 
ulertzen “pagano” hitza ez dela aski gure sufrimenduaren erro 
zahar, sakon, gordeak azaltzeko; gure nekeak, gure zorigaitzak, 
gure lotsaizunak, zoriontsuak eta zorigaiztokoak izateko dugun 
modua, gure handitasunaren eta gure zitalkeriaren arrazoiak 
berak kristau moraletik kanpo daudela.

Nahiz bere burua kartesiartzat jo, eta arrazoian beti eta 
soilik fidatzen zela, arrazoiak dena barrendu eta argitu dezakeela 
sinesten zuela itxurak egin, Jackek begirunez eta mesfidantzaz 
beteriko nahitasuna erakusten zuen Napoliren, Italiaren, Euro-
paren aldera. Amerikar guztientzat bezala, Napoli ustekabeko 
agerkunde samina izan zen harentzat. Arrazoiaren mendean, giza 
kontzientziaren agindupean zegoen mundu baten hegira iritsi 
zela uste izan zuen; eta ezustean herrialde misteriotsu batean 
gertatu zen, non, itxuraz, ez arrazoiak ez kontzientziak, baizik 
ezkutuko indar ilunek gobernatzen zituzten gizonak eta haien 
bizitzako eginak.

Jack Europa osoan ibilia zen, baina ez zen inoiz izan Italian. 
1943ko irailaren 9an, LST18, lehorreratzeko ontzi baten gainetik 
jauzi egin, eta Salernon lur hartu zuen eztanden ke eta burrunba 
artean, Paestumeko itsasbazter hondartsuan metrailadore ale-
manen suaren azpian nekez bide egiten zuten soldaduen oihu 
garratzen erdian. Haren kartesiar Europa idealean, espirituak 
eta arrazoiak gobernaturiko alte Kontinent goethearrean, Italia 
beti ere haren Virgilioren, haren Horazioren sorterria zen, eta 
haren irudimenean, bere ikasketak burutu, bere bizitzarik 
gehiena igaro, bere etxea, familia, liburuak zituen Virginiaren 
ikuspegi nare, berde, urdin-beltz berdina ageri zuen. Haren 
bihotzeko Italia hartan, Virginiako georgear etxeen peristiloek 
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eta Foroko marmolezko zutabeek, Vermont Hillek19 eta Pala-
tino muinoak haren begietan ikuspegi etxekoa eratzen zuten, 
non baso eta belardien dirdai hezea eta marmolen dirdai zuria 
elkarrekin nahasten ziren Kapitolio gainean makurtzen den 
zeruaren antzeko oskarbi urdin baten azpian.

Jackek, 1943ko irailaren 9ko egunsentian, LST baten 
gainetik jauzi eta Paestumen, Salerno ondoan, lehorrera ze-
nean, ikusi zuen sortzen bere begien aurrean, gudu orgen 
beldar-kateek, alemanen granaden eztandek, itsasotik oldarrean 
zetozen gizonen eta makinen iskanbilak harrotutako hauts 
laino gorriaren artean, agerpen miragarri bat: Neptunoren 
tenpluaren zutabeak, mirtoz eta nekostaz jantzitako zabaldi 
baten ertzean, Lazioko mendien antzekoak diren Cilentoko 
mendi bipilak atzean zituztela. A, huraxe zen Italia, Virgilioren 
Italia, Eneasen Italia! Eta negar egin zuen pozaren pozez, negar 
egin zuen erlijiozko zirraraz, eta belauniko jarri zen itsasbazter 
hondartsuan, Eneas trirreme troiarretik jaitsi eta Tiberen ahoko 
itsas hegi hareatsuan, antzinako oihan latindarren berdetasun 
mina gazteluz eta tenplu zuriz ihaurria zuten Lazioko mendien 
aurrean, lehorrera zenean bezala.

Paestumeko tenpluen doriar zutabeen ikuskari klasikoak, 
ordea, Italia gorde, misteriotsu bat ezkutatzen zien haren begiei: 
Napoli ezkutatzen zuen, hark egun hartara arte lausoki baizik 
susmatu ez zuen beste Europa baten, kartesiar arrazoitik kanpo 
zegoen Europa ezagungabe baten lehen irudi izugarri eta mires-
garri hori, zeinaren misterio eta sekretuek, orain haiek apurka-
apurka barrentzen hasia zelarik, harrigarri ikaratzen zuten.

–Napoli –esaten nion– Europako hiririk misteriotsuena 
duk; Iliumek, Ninivek, Babiloniak ez bezala, oraindik bizirik 
dirauen antzinako munduko hiri bakarra. Antzinako zibiliza-
zioaren hondamen gaitzean galdu ez den munduko hiri bakarra 
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duk. Napoli sekula ilaundu ez den Ponpeia duk. Ez duk hiria, 
mundu bat baizik. Antzinako mundua, aurrekristaua, mundu 
modernoaren azalean osorik dirauena. Ezin zenuten hautatu 
Napoli baino leku arriskutsuagorik Europan lehorreratzeko. 
Hemen zuen gudu orgak antzinatearen lokatz beltzean hondora 
daitezkek, hondar higikorretan bezala. Belgikan, Holandan, 
Danimarkan, edo Frantzian bertan lehorreratu izan bazinate, 
zeuen espiritu zientifikoari, zeuen teknikari, zeuen eskuarte ezin 
handiagoari esker, armada alemana ez ezik, europar espiritua 
bera, Napoli irudi misteriotsu, itzal biluzi duen ezkutuko beste 
Europa hori ere garaituko zenuketen beharbada. Baina hemen, 
Napolin, zuen gudu orgak, zuen kanoiak, zuen makinak irri-
garriak dituk. Burdineria. Gogoan daukak, Jack, Napolin sartu 
zineten egunean, zuen gudu orgen ilara amaigabea Via Toledotik 
igarotzen ikusten ari zen napolitar hark zer esan zuen? “Hori 
da uger ederra!”. Zuen amerikar gizatasun berezia hemen age-
rian gelditzen duk, babesik gabe, galtzeko arriskuan. Ez zarete 
ume handiak baizik, Jack. Ezin duzue ulertu Napoli, ez duzue 
Napoli sekula ulertuko.

–Je crois –esaten zidan Jackek– que Naples n’est pas im-
pénétrable à la raison. Je suis cartésien, hélas!

–Uste al duk kartesiar arrazoiak lagun diezaakeela, esate-
rako, Hitler ulertzen?

–Zergatik Hitler, hain zuzen?
–Hitler ere Europaren misterioaren zati delako, Hitler ere 

kartesiar arrazoiak barrendu ezin duen beste Europa horretakoa 
delako. Zer uste duk, ba, Descartesek bakarrik lagunduta Hitler 
esplika dezakeala?

–Je l’explique parfaitement –erantzuten zidan Jackek.
Orduan nik kontatzen nion Heidelbergeko Witz hori, 

unibertsitate alemaneko ikasle guztiek batak besteari barreka 
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adierazten diotena. Zientzialari alemanen biltzar batean, Hei-
delbergen, luzaro eztabaidatu ondoan denak ados izan ziren 
esateko mundua arrazoiaz bakarrik lagunduta azal zitekeela. 
Eztabaidak amaitutakoan, ordura arte kapela luzea buruan isilik 
egon zen irakasle zahar batek, aulkitik altxatuta, esan zuen: 
“Zuek, dena azaltzen duzuen horiek, esango didazue nolatan 
atera zaidan bart gauza hau buruan?”. Eta kapela luzea astiro 
erantzita, agerian utzi zuen zigarro bat, egiazko habano bat, 
buru soiletik kanpora ateratzen zitzaiona.

–Ah!, ah! c’est merveilleux! –zioen Jackek, barreka–. Esan 
nahi duk, beraz, Hitler habano bat dela?

–Ez, Hitler habano hura bezalakoa dela esan nahi diat.
–C’est merveilleux! Un cigare! –zioen Jackek. Eta, bat-

bateko argialdi batek argituta bezala, gehitzen zuen:
–Have a drink, Malaparte.
Baina gero bere buruari zuzendu, eta frantsesez esaten 

zidan:
–Allons boire quelque chose.
PBSko taberna kopa askoren aldea ateratzen ziguten ofizia-

lez beterik zegoen. Txoko batean eserita, edateari ekin genion. 
Jack barrez ari zen edalontzi barrura begira, barrez ari zen 
belaunari ukabilaz joka, eta tarteka-tarteka hots egiten zuen:

–C’est merveilleux! Un cigare!
Harik eta haren begiak ilundu ziren arte, eta, orduan, 

barreka esan zidan:
–Tu crois vraiment qu’Hitler…20

–Mais oui, naturellement.
Gero, afaltzera joanda, PBSko senior officeren mahai handian 

eseri ginen. Ofizial guztiak txolinduta zeuden, eta irribarre 
amultsua egiten zidaten, ni “the bastard Italian liaison officer, 
this bastard son of a gun” nintzelako. Halako batean, Jack hasi 
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zen kontatzen Heidelbergeko Unibertsitateko zientzialari ale-
manen biltzarrean gertatutakoa, eta PBSko senior officer guztiek 
harriturik begiratzen zidaten, oihuka esanez:

–What? A cigar? Do you mean that Hitler is a cigar?
–He means that Hitler is a cigar Havana21 –zioen Jackek, 

barreka.
Eta Brand koronelak, mahaiaren gainetik zigarro bat es-

kainita, irribarre amultsua ezpainetan esan zidan:
–Gogoko dituzu zigarroak? Hauxe duzu egiazko habano 

bat.




