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JUAN LUIS LANDA
«1512. NAFARROA, IN MEMORIAM» ATERA DU EUSKARAZ
Noren eta Frantzisko Xabierkoaren azalean sartu da Juan Luis Landa bere lehen nobelan. Azaldu
duenez, gizon euskaldun haren benetako bizitza «Eliza Katolikoaren errezelaren atzean estalita» dago
eta «justizia egiteko» aukera da liburua. Jatorrizko lana abenduan kaleratu zuen gaztelaniaz eta edizioa
hilabetean bukatu zen. Orain, berrargitalpena eta euskarazko itzulpena plazaratu ditu Ereinekin.
konkista lazgarriaren benetako
protagonistak azaltzen dira, euren grina eta sentimenduak.
Lau urtez aritu zara liburu honekin lanean, esfortzu berezia egin duzu. «Arima utzi dut
bertan» adierazi izan duzu.
Nola sentitu zara amaitzean?
Lasaitasun itzela sentitu dut.
Lau urte hauetan erronka handia jarri diot neure buruari. Lan
txukuna egin nahi nuen gaiak
merezi zuelako.
Zein asmorekin egin duzu?
Euskaldun bezala orain dela
500 urte Nafarroan gertatu zena bihotzminez bizi dut. Euskal
herritarrek gertaera horien jabe
i z a n b e ha r dut e l a p e nt s at u
nuen, historia maite dutenek
eta baita iraganean barneratzea
maite ez dutenek ere. Horregatik, testuaz gain ilustrazioen bidez mezua errazago iritsiko zela pentsatu nuen.

Juan Luis Landa Lezoko bere lantokian, eta «1512. Nafarroa, in memoriam» nobelako irudi batzuk.

Gari GARAIALDE | ARGAZKI PRESS - Juan Luis LANDA

«Frantzisko Xabierkoari justizia
egiteko aukera aurkitu dut»
Maider IANTZI | DONOSTIA

“1512. Nafarroa, in memoriam”
Juan Luis Landak idatzi eta ilustratu duen lehendabiziko eleberria ireki, eta mapa handi batzuk ager i dira, Nafarroako
Erreinuak zein lurralde hartzen
zituen azaltzen dutenak. Jarraian, orrialde bat eta bi ere
betetzen dituzten marrazki
ederrak, errenteriarrak «garuna
lehortu arte» landu dituen ilustrazioak. «Agur Amaia. Azkeneko aldiz ikusten zaitut. Nire
oroimenean gorderik eramango dut zure begiradaren argia,
susmoa baitut ez dudala berriro
ikusiko, gure lur hau, gure gizon eta emakumeek hain aspalditik ohoratu duten pasio handiko lur hau ikusiko ez dudan
bezala». Halaxe hasten da istorioa, eta hari horretatik tiraka
orain dela 500 urte gertatutako

Betidanik izan duzu Nafarroako Erreinuarekin zerikusia
duten istorioak jakiteko grina; zerk erakartzen zaitu?
Zerk pizten du zure interesa?
Euskal Herrian beti ibili izan
gara burujabetzarekin gora eta
behera. Gure historia ikertzen
duena berehala ohartzen da
egoera hori ez zela amets bat
izan, 824. urtean Erreinu baten
forman egia izan zen, erro euskaldunaz eraikia bere erregeak
bezala, Espainiako monarkak
duela 500 urte ilegalki zapuztu
arte. Nafarroa gure erro politikoan dago. Gipuzkoarra naiz
eta horrexegatik nafarra.
Nafarroako konkistako gertaerak hagitz ongi idatzita gelditu direla azaldu izan duzu,
baina jende gutxik ezagutzen
dituela. Ezagutarazten lagundu nahi izan duzu?
Hori izango da nire ametsa. Liburua eleberri bat da baina bere
ardatzean konkistako gertaera
guztiak idatzita daude, alde humanoa ere agerian utziz. Pasarte harrigarriak daude, batzuetan hunkigarriak, datu bitxiak,
irakurlea epel uzten ez duten
horietakoak. Gure historia da
eta jendeak ezagutu beharko luke.
Zergatik aukeratu duzu eleberri bat idaztea, ilustrazioz betetako eleberri bat, orrialde
osoko edo baita bi orrialdeko
irudiekin ere? Irudi batek mila hitzek baino gehiago erraten dutelako?
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Gai honetaz datu historikoak
ugari daude, guztiak erakargarriak. Nik beste ikuspuntu batetik azaldu nahi nituen. Benetako protagonistak hartuz, giza
grinak azaleratu nahi nituen
konkistako gertaerekin lotuz.
Ilustrazioak oso iradokitzaileak
dira, liburuan alde garrantzitsu
bat betetzen dute. Gainera, informazioa emateaz gain testua
arintzeko oso lagungarriak dira.
Nolatan sartu zara Frantzisko
Xabierkoaren azalean? Nolakoa izan da bere azaletik idaztea? Bere santutasunaren gortina jaso eta bere benetako
bizitza islatu nahi izan duzu?
Frantzisko Xabierkoa jesuita
izan baino lehen haur bat izan
zen, zuzenean konkista bizi
izan zuena. Konkistatzaileek zorigaitza ekarri zioten, miseria,
atsekabea eta apalkuntzarik
gordinena, bere familia Nafarroako askatasunarengatik sutsu borrokatzeagatik. Erreinu
zaharraren gaztelu guztiak bezala, konkistatzaileek Xabierkoa
ere lehertu egin zuten bere begien aurrean. Benetako Frantzisko Xabierkoak sumindura
eraman zuen bere bizitza osoan. Gizon euskaldun haren benetako bizitza estalita dago Eliza Katolikoaren errezelaren
atzean, bere familia eta gaztelu
mitikoa bezala. Han, Xabierren,
badago historia handi bat benetan kontatzea merezi duena. Liburu honetan aukera aurkitu
nuen berari eta bere familiari
justizia egiteko.
Marrazkiek izugarrizko lana
eskatu dizute, xehetasun guztiekin egin baitituzu. Batzuekin hilabete ere eman duzu
buru-belarri. Baina gidoia egitea ere ez zen makala izanen.
Bai, niretzako erronka ederra
izan da liburu hau idaztea, bai-

mozorrotuta, otsoak tragedia
ekarri zuen Nafarroara bere lurraldeaz jabetuz eta Gaztelako
Erreinuaren barruan sartuz.
Gertaera mingarri horiek ezagutzen dituenari oraindik sentimenduak harrotzen zaizkio.
Iraganeko gertaerak azaldu
dituzu, baina gaur egungoekin lotura zuzena dute.
Noski baietz. Euskal Herriko
historia aztertzen baduzu, itxura desberdinekin baina beti eraman dugu arrastaka gure eskub i d e h i s t o r i ko e n a r a zo a .
Belaunaldiz belaunaldi errepikatzen den zauri itxi gabea da.

na bihotzak zerbait kontatzea
nahi duenean ez dago gelditzerik. Testua konplexua zen zaila
zelako fikzioa gertaera historikoekin tartekatzea, baina oso
gustura geratu naiz emaitzarekin. Ilustrazioekin inoiz baino
zorrotzagoa izan naiz neure buruarekin. Garuna lehortu arte
landu ditudala esan dezaket,
baina bizirik atera naiz abentura honetatik.
Gerra da eleberriaren ardatza,
bidegabekeria baten kontakizuna. Zer sentipen edo gogoeta eragiten dizkizu konkista
honek? Erran izan duzu konkistak ez duela inor ez hotz ez
bero uzten, zerbait mugiarazten duela barruan. Amorru
pixka batekin idatzi duzu?
Nafarren artean guda zibil batekin piztu zen dena, baina errege
katolikoak, Aragoiko Fernandok,
ederki jakin zuen gure liskarraldiei etekina ateratzen. Ardiz

Beste ikuspuntu
batetik azaldu nahi
nuen konkista.
Benetako
protagonistak
hartuz, giza grinak
azaleratu nahi
nituen

Idatzi eta marraztu egin duzu.
Komikietan egin izan duzu
lan bikoitz hau aurretik, baina formatu honetan ez. Jauzi
garrantzitsua izan da zuretzat, ezta?
Bai, nire lehenengo eleberria
izan da, eta dimentsio handikoa,
baina gustura geratu naiz emaitzarekin. Gainera, jendeak oso
ondo hartu du.
Zerbait erantsi nahi duzu?
Ba, aukera emanda, Erein argitaletxeari zor diot liburu honen
bizitza, apustu handia egin duelako. Gaur egun ez da erraza horrelako liburu bat merkatuan
jartzea eta autoreek, ez bakarrik
hemen, mundu osoan behar
dute argitaletxeen konfiantza
existitzeko.
Ze beste lan duzu esku artean?
Edo zein asmo?
Ideia berriak baditut, burua beti martxan dago, hori ezin dut
gelditu. Arazoa da mamitzeko
denboraren beharra, urte hauetan beste konpromiso batzuk
baztertuta utzi ditudalako eta
orain aurre egin behar diedalako. Baina sortzeko gogoa ez da
inoiz itzaliko.

n la viñeta vemos de espaldas
a padre, madre e
hijo asomados a
un mirador: «¿Os
acordáis de cuando había
horizonte?», exclama el
padre; «¿cómo era, papi?»,
responde el niño. Más allá
del mirador, un blanco vacío. Es un chiste de El Roto
de hace unos días. El horizonte metafórico –el futuro, las expectativas laborales, económicas, sociales,
personales– se convierte
en el horizonte real, esa línea más o menos recta
que separa/une la tierra
del cielo, y que nutre y
guía y sirve de referencia
estable al ser humano. No
hay horizonte. Ha desaparecido la lejana línea que
separa tierra o mar y cielo.
Por eso los suicidios aumentan desaforadamente,
y crecen las enfermedades
mentales, que probablemente no sean sino una
repentina y cruel lucidez,
sumada a la impotencia;
letal combinación para el
ser humano que sufre en
sus propias carnes la locura insensata de un sistema
desquiciadamente inhumano. Dimitris Christulas,
el jubilado griego que se
pegó el otro día un tiro en
la cabeza delante del parlamento, pagó el alquiler de
su apartamento antes de
coger el metro hasta la
plaza Sintagma para matarse a la sombra de un árbol. El suicidio como acto
de resistencia, tanto o más
ejemplar que el del propio
Sócrates. Periodísticamente hay datos más relevantes: la nota en su bolsillo
en la que exhortaba a los
jóvenes sin horizonte a la
lucha armada, la dignidad
ante la humillación económica y vital, su compromiso en los colectivos que
combaten la política de saqueo. Pero humana y poéticamente, esos dos detalles
poseen
vigor
metafórico y la fuerza expresiva de una revelación.
Pagar el alquiler. Dispararse a la sombra de un árbol
que a buen seguro estaba
empezando a florecer al tibio sol de los primeros días de abril. «Abril» viene
del verbo latino «aperire»,
que significa «abrir».

