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Epreuve écrite de langue basque  
 

Sujet 
 
 

Ondoko bi testuetan oinarrituz azpiko hiru galderak landuko dituzu : 
 
1-Zein da, bi testu hauetan, herriak (jende arruntak) duen gertakizun historiko 

handiekiko harremana?  
2-Iparraldeko eta Hegoaldeko bizipen ezberdinek progreso historikoaren ideia 

berdinak sortu ote dituzte, testu  hauen arabera? 
3-Konpara itzazu bi idazleek dituzten baliabide literarioak eta erretorikoak beren 

ikuspegi historikoa pasarazteko. 
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[…] 
Garai hartan [altxamendu frankistaren hasieran] erabaki gabe zuten 

Alderdikoek [PNV-EAJkoek] gerran sartu ala ez. Horixe zen, Paco Buenon 
[Donostiako ostatu bat] biltzen zirenean, UGTkoek [ezkerreko sindikatu espainola, 
gerla garaian Errepublikaren alde borrokatu zena] sarritan leporatzen zietena: 
denbora gehiegi eman zutela non kokatu pentsatzen, faxisten aurka jartzea erabaki 
zuten arte. 

Modu askotan saiatzen ziren salaketa horretatik libratzen, baina Amianok 
[pertsonaia nagusiaren lagun abertzale sutsua] gehienetan esaten zien gorrien 
eskutik joateak ere ez ziela halako gogo bizirik pizten, haien atzetik ibili behar 
zutelako beti, elizak eta komentuak erre ez zitzaten zaindu ezinik; eta besteek 
[UGTkoek], berriz, ez zirela apaizen gonapetik ateratzen arrapostu. “Kalonje bat 
lehendakariaren aholkulari” esan, eta barre algaraz hasten ziren.  

Berak [pertsonaia nagusiak, abertzalea], bakarrik zeudenean noski, arrazoi 
ematen zien gauza batzuetan [UGTkoei], Amiano haserretu egiten zitzaion arren. 
Onartzen zuen izan zela Alderdian zalantza egin zuenik, baina Errepublikaren alde 
gerran sartu izanari esker, hots, gerra galduz, irabazi egin zuten; duintasuna irabazi 
zuten, berentzat eta etorriko ziren belaunaldientzat. Hala pentsatzen zuen. 

Behin, hitzen inertzia hutsagatik, “inorekin sartu ez bagina [gerlan], hobe” etorri 
zitzaion burura. Hori ere askotan gertatzen zitzaion, pentsamendu bat besterik gabe 
etortzen zitzaiola gogora, hitz batek beste bati dei egiten ziolako, bertsolariei 
gertatzen zitzaien antzera. 

Horregatik, beste askotan bezala “gerra bai, baina duintasuna ez genuen galdu” 
eta antzekoak esaten ari ziren batean, “sartu ez bagina, hobe” bururatu zitzaion 
berari. Ez zuen esan noski, eta isiltasun horretaz ere damu zuen, gustatuko 
baitzitzaion jakitea zer erantzungo ote zuen Amianok halakorik adierazi balio. 
Zehatzago esateko, interesatzen zitzaiona Amianok jarriko lukeen aurpegia ikustea 
izango zen, besterik gabe; nahi izanez gero, berak ere erraz arbuia baitzezakeen 
ideia hura. 

Amianok epelegitzat hartu izan zuen beti; usteltzat ez, epelegitzat. Horixe uste 
zuen, horren inguruko adierazpen argirik sekula egin ez zion arren. Hala eta guztiz 
ere, “sartu ez bagina, hobe” hura ez zuen egiazki bere pentsamoldearen 
adierazpentzat onartzen, hasieran, nolabait esateko, adimenaren mugimendu 
erreflexu baten antzekoa izan baitzen; eta buruan bueltaka bazerabilen, ez zen 
gerran ibili izana damu zuelako –bertan galdu zuen guztia kontuan harturik, eta 
bizitzan porrot egin izana gerrari egotz ziezaiokeen neurrian, ulertzekoa izan 
zitekeen arren–, baizik eta ideia hura –“sartu ez bagina, hobe”, bere buruan sortua 
izanik ere arrotza egiten zitzaiolako. 

Baina leloa –“sartu ez bagina, hobe”– adimenean finkatzen zitzaion neurrian, 
hainbeste denboran halakorik lehenago bururatu ez izana gertatzen zitziaon 
harrigarria. Ezin jakin zuen ideiaren funtsarekin ados ote zegoen –ados egotea 
jasandako sufrimenduak alferrekoak izan zirela onestea litzatekeen neurrian, 
normala ideia hura arbuiatzea zen–; baina ez zuen gogoz kontrakoa, antza, buruan 
bueltaka ibiltzea. 

[…] 
 

Ramon Saizarbitoria, “Gudari zaharraren gerra galdua”, Gorde nazazu lurpean, 
2000 
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