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11Antonio Gramsci

ARGITALETXEAREN OHARRA
GORPUTZA, LIBURUAK, MAITASUNA

Maitasuna da kontrabandoa Infernuan,  
zeren maitasuna da barroteak 
jaten dituen azido bat.  
Baina zu, ni eta biharra eskutik heldu  
eta olatuak egiten ditugu, 
borroka biderkatuko delako. 

Assata Shakur

1974ko Anaitasuna aldizkariaren 279. alean kexu zen Kar-
melo Arroiabe. Gramsci, jalgi hadi plazara izenburua jarri zion 
idatzi zuen artikuluari, tartean zera zioen: 

Zoritxarrez, ordea, euskal liburu eta aldizkarietan Gramscik ez du ar-
girik ukan, Joxe Azurmendiren artikuluetan noiz behinkako oharpen bat 
salbu.

[...] Bakarrik esanen dut, haren gogoetak gaur-gaurkoak direla. Ene 
irudiko. Egun, Euskal Herriko giroan badu zeresanik Gramscik, haren 
aportazio ohargarriena ideologiaren politizazioa baita, hots, borroka ideo-
logikoaren mailakoa, eta, beraz, kulturaren arlokoa. (Honetaz, guk, kultura 
menperatuan gabe, kultura ukatuan bizi garenok, badugu zer ikasirik).

Noizko ukanen ote dugu Gramsci Euskal Herrian? Artikulu honek 
haren hobi gaineko harria higitu besterik ez baitu egin, orain plazara 
dezagun!

Eta iritsi da, Arroiabek desiratu eta 47 urtera Antonio 
Gramsciren klasikoetako bat liburu batean euskarara. Antolo-
gia honen oinarrian Palmiro Togliattik egin zuen 218 gutunen 
hautaketa dago. Gerra osteko 1947 hartan Giulio Einaudik argita-
ratu zituen. XX. mendeko Italiako literaturako lan nabarmenen 
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artean kokatu izan dute eta Viareggio saria ere eman zioten 
kaleratu berritan. Baina zer daukate ziegarik ziega ibili zen iraul-
tzailearen testu hauek? Agian segurtasunaren inguruko gogoeta 
bat dago lerroartean. Alegia, ezer ez dagoela segurtatua, horixe 
dela bizitzako arrisku handiena: «ezin da huts egitearen arriskua 
gainetik kendu, zeren etengabe mehatxatzen baikaitu porrotak; 
baina arrakastaren itxaropena geratzen da» (Enzo Traverso 2016) 
ala Gramscik berak Kartzelako koadernoetan idatzi bezala, positi-
bismoari iseka eginez: «berez, “zientifikoki” aurreikusi daitekeen 
gauza bakarra borroka da». Hori dakar Gramsciren gutunen 
aukeraketa ezagunena den honek: bizitzarako grina, mina eta 
ekina.

Iraultzaileak faxismoaren sorlekuan
Italiakoa izan zen estatu-boterean garatu zen aurreneko 

esperientzia historiko faxista. Sarritan nabarmentzen da Ita-
liak politikan izan zuen laborategi-izaera, estatua sortu zenetik 
izan dituen berezitasunengatik, dinamismoarengatik, politika 
askatzaileek izan dituzten marka eta ildoengatik. Eta arrakala 
horietan hazi eta bilakatu zen Gramsci eta faxismo hark jazarri 
zuen azkeneraino. Clara Zetkinekin batera Gramsci izango zen  
gainera faxismoa bizkorren eta zorrotzen ulertu zuenetako bat. 
L’Ordine Nuovon argitaratu zuen, Mussolini boterera iritsi bai-
no hilabete batzuk lehenago, «erreakzionario berriak» bazuela 
«lehenaldi subertsibo bat», alderdi sozialista erradikaletik zeto-
rrela faxisten burua. Are Mussoliniri halako «blanquismo» bat 
ezaugarritzea egokia iruditu zitzaion: dimentsio iraultzaile eta 
utopikorik gabeko blanquismo bat zuela, estatu kolpeak ematea 
teknika soil bilakatu zuela lider faxistak.

Baina Gramsciren obraren garrantzia Bigarren Mun-
du Gerraren ostean hasiko zen zabaltzen, 1920ko hamarkadan 
idatzitako gogoeta asko 1945etik aurrera hasiko zirelako argitara-
tzen, nahiz eta bere ekarpenetako batzuk («bloke historikoaren» 
teorizazioa, esaterako) lehenago zabaldu ziren Italiako marxis-
ten artean.

Liburua, objektu gisa, ezinbestekoa izan zen Gramsciren 
ideien zabalkundearen kasuan. Ez aldizkariek ez gutunek ez 
zuten izango hil osteko liburuek izan zuten barneratzea. Bada, 
halere, akademiaren inprobisazioaren eta kazetaritza magi-



13Antonio Gramsci

koaren arteko ildo bat Gramsciren obraz (eta bestelako artista 
errepresaliatuenaz, tartean Walter Benjaminenaz) adierazten 
duena haren obra fragmentarioa izatea hautu intelektual bat 
izan zela. Baina Gramscik bereziki aldizkari eta gutunetan idaz-
teko arrazoia jazarpen eta zigor politikoa izan ziren: pertsegitu 
zutelako eta preso zegoelako, alegia. Gramsci eta Benjamin beza-
lakoen hautu intelektuala hautu politikoa izan zen, faxismoaren 
parean geratu ziren.

Forma horretan ez dago proiektu literario bat, bizitzaren 
eta borrokaren baldintzak besterik ez daude. Gutunotan nabar-
men idatzi zuenez ezin zuen fisikoki eta intelektualki nahi zuen 
materiala eskuratu, ezin zuen argitaratu nahi zuena nahi zuen 
tokian, ezin zuen bestelako baldintza batzuetan pentsa litekeen 
moldean egituratu bere obra. Ez zen erabakiat izan, ezintasuna 
baizik: nahikoa paper ez izatearena, nahi duzun solaskideekin 
askatasunez ezin egotearena, gorputza suntsitzen dizun zigorra-
ren baldintzena, korrespondentzia interbenitua izatearena, nahi 
dituzun testuen irakurle ez izatearena. Askatasun falta, balia-
bide falta eta pentsatzeko ezinbestekoa den sozializatzeko eta 
praxirako ezintasuna.

Baldintza latz horietan pentsatu eta idatzi zuen Gramscik, 
horregatik, Perry Andersonek bere Antonio Gramsciren antinomiak 
(1976) klasikoan adierazi zuen bezala: «Marxista garaikide orok 
Gramscirekin duen zorra hain justu haren idazkiak benetako iz-
piritu kritikoaren seriotasunez hartzen badira baino ezin ordain 
daiteke. Bere koadernoen labirintoan Gramsci galdu egin zen. 
Bere intentzioen kontra, bere lanetik erator daitezkeen ondorio 
formalek sozialismo iraultzailetik haraindi garamatzate».

Abasetik mundura
1969ko maiatzean Manuel Sacristán, besteak beste PCE, 

PSUC eta Kataluniako mugimendu antinuklearreko militante 
marxistak, Gramsciren gaztelaniazko antologia ezagunena osatu 
zuen. Sarreran ohar bat egin zuen. Bertan aipatu zuen Marx ez 
zela izan ez ekonomialaria, ez historialaria, ez filosofoa, ezta an-
tolatzailea ere «nahiz eta haren “obrak” akademikoki katalogatu 
daitezkeen ekonomia, historia, filosofia, antolatzaile sozio-po-
litikotzat» eta beraz, «Gramsci ere ez dela literatur kritikaria, 
kultur kritikaria, filosofoa edota teorialari politikoa ere» nahiz 
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eta literatur eta kultur kritikan, filosofian eta teoria politikoan 
ere jardun zuen. 

Sacristanek aldezten zuenez, pentsamendu iraultzailerik 
izan dadin, izan behar du haustura bat kulturalki kontsakratu-
ta dagoen pentsamenduaren egiturarekiko. Horregatik, Marxen 
eta Gramsciren obrara gerturatzean, toki zentrala du praktikaren 
nozioak, praktikan barnebiltzen direlako pentsamenduaren pla-
no guztiak eta jokaerarenak ere.

Antologia hura eratzeko Sacristanek bi arau jarri ziz-
kion bere buruari. Horietan lehena izan zen «ez bereiztea testu 
“pertsonalen” eta testu publikoen artean». Gramsciren obraren 
kasuan, Sacristanek uste zuen kronologia zela nabarmentzekoa, 
genero literarioaren gainetik.

1917tik ekialdea ardatz
Europa odolustuko zuen Lehenengo Mundu Gerraren 

bezperako hilabeteetan sartu zen Gramsci Italiako Alderdi 
Sozialistan (PSI) eta Turingo Il Grido del popolo egunkarian ida-
tziko zuen. Gerran ohartu zen herri langilea harrapakin erraza 
zela, elite politikoen eskura zegoen «giza material» soila zela 
(1916), «klase pribilejiatuen historiarentzako material betega-
rria» (1920). Garai hartan sozialdemokraziaren eta komunisten 
artean izan zen zatiketaren hiru arrazoietako bat izan zen ge-
rraren alde lehenek eta kontra bigarrenek izan zuten posizioa. 
Beste arrazoi nagusia inperialismoaren eta kolonialismoaren au-
zian zuten jarrera izan zen. Afera horretan ere, 1919tik Gramscik 
salatu zituen aurreiritzi eta harrokerian oinarritzen zen «super-
gizon zurien» planteamenduen, partikular jakin bat unibertsal 
bilakatzen zuten «sasiunibertsaltasunen» kontra egin zuen (ikus 
Losurdo 2017).

Gisa berean, eta 1917ko otsaileko iraultzatik aurrera, 
boltxebikeek aurrean zuten iraultza usaindu eta goxatu zuen 
azaroaren 24ko Avanti! egunkari sozialistan Kapitalaren kontrako 
iraultza artikuluan ospatu zuen arte: «Boltxebikeen iraultza Karl 
Marxen Kapitalaren kontrako iraultza da». Palmiro Togliattirekin, 
besteak beste, L’Ordine Nuovo egunkaria sortuko zuten 1919an 
eta Urriko iraultzak irekiko zuen bidearekin bat egin zuten Tu-
ringo fabriketan langileen kontseiluak osatzen ziren urteetan. 
Gradualisten eta iraultzaileen arteko talkak PSI zartatu zuen. 
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Han hemenka dinamika iraultzaileak sustatu zituzten langileak 
eta ordinovistak zokoratu zituen zuzendaritzak. Baztertutakoek 
1921eko urtarrilean PCI sortu zuten arte. Gramscik horrezkero 
egunkari komunistaren papera betetzen zuen L’Ordine Nuovoren 
zuzendaritzan jardungo zuen PCI sortu berrian.

Horregatik guztiagatik, ez dago soberan Perry Andersonen 
galdera-erantzuna hona ekartzea ostera:

Beharrezkoa da gehitzea Gramsci bera inolako klase erreformis-
moaren kontrako froga izan zela? Kautskyren parlamentarismoaren 
estrategien ondorioak zeharo arrotzak zitzaizkion: bere obra estatu kapi-
talista iraultzaren bidez amiltzearen aldeko aginduzko beharraren aldeko 
baieztapenez zipriztinduta dago. Horretarako ez da beharrezkoa kartzela 
eta zentsuraren aurreko baieztapenetara jotzea. Gramsciren testamentu 
politiko gisa kontsidera daitekeen dokumentuan, Italiako langile klasea-
ren militanteei zuzenean bidalitako mezuan […] insistitu zuen […] bere 
konpromisoa azken helburuak zirela, Marxek eta Leninek kontsideratuko 
lituzketen moldean.

Bestela esanda:

Gramscik ez zuen soilik baieztatu iraultza proletarioaren beharra ter-
mino klasikoetan; bere ondoren askok egin dute hori. Borroka egin zuen 
eta agonia luze bat sufritu horrengatik. Ez soilik bere lana, baizik eta bere 
bizitza ulertezina da bokazio hori kontuan hartu gabe. Gramsci bera bes-
te inor ez zen gaixotasunaren, isolamenduaren eta heriotzaren kontrako 
borrokaren baldintzen ohartun.

Gramsci Gernikan
Ohar hau laguntzen duen irudian ikusiko zenuen: 1937ko 

apirilaren 28ko L'Humanité egunkari komunistako azalean, 
ezkerreko zutabean, aurreneko albistean, Gernikaren bonbar-
daketaren albistea eta bigarren zutabean Antonio Gramsciren 
heriotzarena. Galdera zilegia da: bazen Gramsciren berri Euskal 
Herrian Gramsci bizirik zegoenean?

Miguel Usabiagak Nino Nanetti (Bolonia 1906 – Santander 
1937) komunistaren figura berreskuratu zuen Gramsciri buruzko 
Erriren 8. alean (1937ko Erri kultur eta eztabaida aldizkariaren 
oinordekoa da 2019tik EPKk argitaratzen duen izen bereko man-
txeta). Nino Nanetti beste 4.122 italiarrekin batera aritu zen 36ko 
gerran Nazioarteko brigadetan; horietako 600 bat hilko zituz-
ten faxistek. Gerraren garapena tarteko, ez zen, formazio gisa, 
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Nazioarteko Brigadarik egon Hego EHn baina zenbait brigadis-
ta nabarmen aritu ziren EHn. Horietako bat izan zen Nanetti: 
Madrilgo defentsan aritu zen, 12. dibisoa zuzendu zuen (10.000 
soldadukoa zen unitate hura) eta, tartean «Antonio Gramsci» 
izena zuen bateriako partaide ere izan zen. Ohikoa zen hildako 
erreferente politikoen izenak jartzeaz gainera preso zirenenak 
jartzea. 1936an sortu zuten bateria hura, «Gramsci» oraindik bi-
zirik zegoela, italiar askok osatu zuten gainera.

1937ko udaberrian «Gramsci» baterietatik «Rosa Lu-
xemburgo» batailoia eta beste hiru zuzentzen zituen Eusko 
Gudarosteko VI. Brigada mistoko zuzendaritzara pasa zen Na-
netti, Berako (Nafarroa Garaia) Manuel Errandonearekin batera. 
1937ko ekainan Errandonea zauritu zuten Bilboko burnizko he-
sian eta Nanettik zuzendaritza osoa hartu zuen bere gain. 
Bigarren Euskal Dibisioa ere zuzendu zuen Zallan kolpisten bon-
bardaketa batean zauritu eta Santanderreko ospitalera eraman 
behar izan zuten arte. Zallako zauriek hilko zuten Gramsci briga-
dan borrokatu zen Boloniako metalgintzako langilea.

Ez dugu argitu, ez dakigulako, hil aurretik biderik egin 
zuten Gramsciren lanek Hegoaldean. Dakiguna da Gramsciren 
hirugarren olatua (lehena bizirik zegoenekoa bada, bigarrena 
II. M. G.ren ostekoa, hirugarrena 1968tik aurrerakoa litzateke) 
intentsitate handikoa izan zela Euskal Herrian. Arkeologia lan 
azkar batean behintzat agertzen dira orain aipatuko ditugu-
nak. Manuel Ereñok 1967ko Arragoa aldizkariaren 6-7 alean El 
solipsismo lingüístico en el ensayo «izkuntza ta pentsakera» de Txillar-
degi artikuluan agertzen da. Ohar honen hasieran aipatu dugu 
Arroiaberen Anaitasunakoa, 1974koa. Iztueta eta Apalategik 
1976ko Zabal 16.ean Marxismoa eta alderdia argitaratu zuten (tar-
tean Marx, Lenin, Luxemburg eta Gramsci bera landu zituzten). 
1976ko udan izan zen ETA (pm)ren zazpigarren batzarra ere eta 
tartean, Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”en eskutik Grams-
cik bere bidea egin zuen Otsagabia ponentzian. 

1977an Joxe Azurmendik 1937-1977: Gramsci-ren urtea 
argitaratu zuen Jakinen laugarren alean: hamalau orrialdeta-
ko sintesi bat. Handik hilabete batzuetara, 1977ko abenduan, 
Anaitasuna aldizkarian, Azurmendik Jakinen argitaratutako ar-
tikuluaren bertsio laburtu bat argitaratu zuten: Euskal ezkerraz 
zenbait gogoeta deiturikoa. Garai beretsuan politikan ari ziren 
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OIC, MCE edota LKIn ere aurki daitezke Gramsciren zantzuak. 
Azken urteotan egin diren lan nabarmenen artean daude Galder 
Sierrak, Lacalu eta Mouffe lagun, argitaratutako Jendarte aldarri-
katzen den Herria hegemoniaren eraikuntzaren begirada populista bat 
(UEU 2020) liburua ala Aitor Bizkarraren Gramsci, kultura, politika 
(Arteka 2021).

Artikuluen baitan itzuli diren pasarteez gain, Koldo Izagi-
rrek Gramsciren sei gutun argitaratu zituen Euskarari ekarriak 
webgunean (2017). Urte berean eta toki berean, Iñigo Aranbarrik 
Pier Paolo Pasoliniren Gramsciren errautsak ekarriko zituen.

Emango luke ikerketa ederrerako Gramscik gurean izan 
duen balizko eraginari buruzko ikerketak.

Baina orain oso bestelako testu bat irakurtzera zoaz. Rosa 
Luxemburgen Kartzelako gutunak Sophie Liebknechti (Katakrak 
2018) eta Louise Michelen Erbesteko gutunak Victor Hugori (Ka-
takrak 2020) haietan bezala, hemen ere bizitza materialak du 
tokia, giza harremanen intentsitateak eta hauskortasunak, oso 
liburu organikoa da hau, oso garaikidea gaietan eta ikuspuntuan 
(hemen biopolitika bat dago, nabarmen). Hemen daude giza 
ahuldadeak eta kemen iraultzailea, tripa dago, hesteak, gaixota-
sunak daude, gastritisa, insomnioa, botikak, haurren fantasiak, 
aitatasuna eta amatasuna, kapsulak, obstetrizia, sendagaiak, 
Uroclasioa, familia.

Eta ezin aipatu gabe utzi liburu hau kartzela batean itzuli 
duela Ekaitz Sirventek, horrek itzulpenerako dauzkan zailtasun 
gehigarri guztiekin. Kanpoan Josu Zabaleta izan du, esaldiz esal-
di italierazkoarekin alderatzen. Bizitza jokoan ez balego, ariketa 
eder bat litzateke liburu hau.

Iruñea
2020ko azaroa
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ITZULTZAILEAREN OHARRA

Kartzelako gutunak liburuaren argitalpen honek, pentsa-
mendu garaikidean eragin handia izan duen Antonio Gramsci 
politikari eta pentsalariaren lehen mailako lekukotasuna eskain-
tzen dio euskal irakurleari. Gramsciren Lettere dal carcere Turinen 
argitaratu zen lehen aldiz, 1947an, Einaudi argitaletxearen esku-
tik. Italiako Alderdi Komunista arduratu zen, orduan, Gramsciren 
ondare politiko nagusia osatzen duten eta kartzela faxistetako 
baldintza zailetan nekez idatzitako hogeita hamahiru koader-
noetan biltzen diren oharrak apailatzeaz.

Lettere dal carcereren lehen argitalpenak Gramsciren pos-
ta-truke joriaren hautaketa bat besterik ez zuen jaso: 218 gutun. 
1965ean edizio osoago bat argitaratu zen, Sergio Caprioglio eta 
Elsa Fubiniren ardurapean, Nuova Universale Einaudiren es-
kutik: 428 gutun guztira. 1988an, berriz, Antonio Santucciren 
ardurapean, ustez gutun guztiak biltzen dituzten bi liburuki ar-
gitaratu ziren.

Hemen aurkezten ditugun gutunak, 1947an argitaratuta-
ko lehen bildumari dagozkionak, Gramsciren pentsamenduaren 
ezagutza osoago bat zabaldu baino lehenagokoak dira. Urte 
haietako irakurleek Gramsciz zuten irudia heroi batena zen, 
faxismoaren kontrako borrokaren martiri batena; haren irudia 
Europako herrialde askotan justiziaren eta askatasunaren aldeko 
borrokan bizitza eman zuten gizon-emakumeen ibilbide tragi-
koa marraztu nahi zuten testigantzen eta gutunen argitalpen 
askotarikoen barnean kokatzen da. Zentzu horretan, kartzelako 
gutunak ibilbide gizatiar baten lekukotza dira eta nahi gabeko 
autobiografia gisa funtzionatzen dute, neurri batean. Urte ba-
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tzuk geroago Italo Calvinok ohartarazi legez, memoria liburu 
baten gisara irakur ditzakete belaunaldi berriek.

Baina bere balioa ez da hor amaitzen. Nahiz eta gu-
tun-bilduma hau osatugabea izan —artxiboetan izandako 
zailtasunengatik, ziur aski, baina baita estalinismo zorrotzeko 
garai hartan esku zentsoreren bat egongo zelako ere—, geroa-
go argitaratutako bere lanetan agertzen diren gai handiekin jos 
daitezke gutunok; izan ere, lan horiek gutunetako askotan aurre-
ratzen dira, eta, horrela, Gramsci gutun sorta argi eta hunkigarri 
honekin aldi berean fintzen ari zen pentsamenduaren garapene-
rako euskarri gisa jokatzen dute.

Gramsciren bizitzari hurbilketa bat
Antonio Gramsci, Italiako Alderdi Komunistako sortzai-

le, idazkari eta diputatua, 1926ko azaroaren 8an atxilotu zuten, 
Erroman, Via G. B. Morgagni kaleko 25ean, Pasarge familiaren 
etxean, non gela bat baitzuen alokatua. Regina Coeli Erromako 
kartzela nagusian atxilo hamasei egun igaro ostean, Usticara1 
eraman zuten, bost urteko konfinamendu-zigorra betetzeko. 
Abenduaren 7an iritsi zen hara, baina, lehenago Auzitegi Bere-
zian estatuaren botereen aurka konspiratzeagatik, gerra zibilera 
bultzatzeagatik, klase-gorrotoa zirikatzeagatik eta krimen eta 
propaganda iraultzailea adoretzeagatik salatu zutenez, uhartea 
uztera behartu zuten 1927ko urtarrilaren 20an, Milango San Vit-
tore kartzelara aldatzeko.

Instrukzioa amaitu eta gero, 1928ko maiatzean, Erroma-
ko kartzelara aldatu zuten berriro, epaiketa zela-eta. Epaiketa 
maiatzaren 28tik ekainaren 4ra egin zen, eta Auzitegi Bereziak, 
Saporiti jenerala buru zuela, Isgrò fiskalaren2 eskaera onartu eta 
hogei urte, lau hilabete eta bost eguneko kartzelaldira zigortu 
zuen Antonio Gramsci. 1928ko uztailean Turi di Bariko Casa Pe-
nalera eraman zuten, zigorra bete zezan.

Bere osasun egoera gaiztotzen hasi zen orduan eta, bere 
gorputz ahularen erresistentzia berebizikoa izan arren, kez-

1 Palermotik 67 kilometrora, ipar-mendebalderantz, Mediterraneoko Tirreno itsasoaren 
barruan dagoen uhartea. Faxistek kartzela gisa erabili zuten, 1.500 preso izatera iritsi 
zen, tartean preso politiko asko, baita homosexualak ere.

2 Michele Isgrò, ekainaren 2ko audientzian, honela mintzatu zen Gramsciz: «Galarazi 
behar dugu buru honek hogei urtetan funtziona dezan».
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ka eragiteraino egin zuen txarrera. 1931ko abuztuan odoljario 
batzuk izan zituen eta, 1933an, zazpi urteko pairamen esanezi-
nezkoen ondoren, bere organismoak lehenbiziko haustura jasan 
zuen: zorabioak, haluzinazioak, eldarnioak, heriotza susmoak. 
Bere indar morala ez zen abaildu, ordea.

Gramscik osatzea lortu zuen, eta Italiako intelektualen 
historiari buruzko ikerketak egiten jarraitu zuen, argitasun 
eta azkartasun intelektual harrigarriarekin jarraitu ere. Bai-
na behin-behineko hobekuntza zen: gaitzak organismo hura 
ahultzen jarraitu zuen, nahiz eta borrokan jarraitu, bere azken 
energia erreserbak erreaz. Gramsciren zorigaitzak haserrea era-
gin zuen mundu guztian. Herrialde eta sinesbide guztietako 
pentsalari eta pertsonalitate nabarmenek ─Romain Rollandetik 
Canterburyko artzapezpikuraino─ euren protesta ahotsak altxa-
tu zituzten. Azkenean, Mussolinik presoak lekuz aldatu zituen; 
lehenik Cosumano doktorearen klinikara, Formian, eta, gero, 
Erromako «Quisisana» klinikara. Baina berandu zen ordurako. 
1937ko apirilaren 27an, bere zigorra amaitu eta hiru egunera 
—zenbait indultu eta amnistiaren ondorioz hamar urte baino 
gehiagora murriztu baitzioten—, Gramscik azken hatsa eman 
zuen.

Urte haietan guztietan eta bere heriotzaren bezperaraino, 
Gramsciren jarduera intelektuala ez zen inoiz apaldu, kartzelatik 
idatzi zituen eskutitz guztiek erakusten duten bezala. Baina gu-
tun hauek bere giza edukiarengatik, adierazten edo iradokitzen 
dituzten sentimenduengatik dira interesgarriak eta hunkiga-
rriak. Giuseppe Bertiri zuzendu zizkion lau gutunak izan ezik 
—Ustican konfinatua zegoen, beste komunista askorekin bate-
ra—, gainerako eskutitz guztiak senitartekoei helarazi zizkien: 
emazteari, semeei, amari, anai-arrebei, koinatari. Oinarrizko 
afektuen eta sentimenduen mundu batera garraiatzen gaitu —
ez horregatik aberastasunik gabea edo egitura murritzekoa— eta 
bihotz handi eta zabal batean ezkutuen dagoena ezagutaraz-
ten. Baina ez dugu gutunen edukia hemen aztertuko; irakurleak 
egingo du bere azterketa. 

Nori idazten zion presoak
Ama eta arrebak, Teresina eta Grazietta, Ghilarzan (Sar-

dinian) bizi ziren, Gramsci sendia han kokatu baitzen, hainbat 
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urte lehenago Ales —egilearen jaioterria— utzita. Anaietako bat 
—Carlo— Milanen zebilen enplegatu, eta beste anaiak —Gen-
narok— Frantziara migratu zuen.

Emaztea, Giulia Schucht —Julka—, Moskun bizi zen. 
Errusiar jatorrikoa, bere haurtzaroa eta nerabezaroa atze-
rrian igaro zituen, 1917ko iraultzaren aurretik. Gramscik 
1923ko lehen hilabeteetan ezagutu zuen, Moskutik gertuko 
atseden-etxe batean. Beraien lehen semea, Delio, hiri hartan 
bertan jaio zen, 1924ko abuztuan, Gramsci Italiara itzuli eta 
hilabete gutxira. Giulia 1925eko amaiera arte ezin izan zen el-
kartu Antoniorekin, Erroman, eta hilabete batzuk elkarrekin 
eman zituzten. 1926ko udaberrian, Moskura itzultzear zegoe-
la, haurdun geratu zen Giulianoz, eta urte hartako abuztuan 
jaio zen bere aitak bizi izan zen artean inoiz ikusiko ez zuen 
haurra. Osasunez gaixobera, Giuliari gogorra egin zitzaion 
Gramsciren kartzelaldia. Haren nerbioentzat astindu hil-
garria, izan zen eta inoiz atzera egingo ez zuen gaixotasun 
larriko epe luze bat abiarazi zuen.

Giulia eta haren ahizpa Tatiana beti saiatu ziren 
Gramsciri gaixotasun haren larritasuna ezkutatzen, hartara, 
gutxienez, berari kezkatzeko motibo berririk ez ematearren. 
Baina erdizka baino ez zuten lortu: Gramscik luze gabe izan 
zuen zerbait ezkutatzen ari zitzaizkiolako bihozkada, eta 
eztabaida ekaiztsu eta lakarrak, haserreak eta erresuminak 
eragin zituen. Bestalde, Giuliak ezin izan zion berak proiekta-
tutako eta Gramscik kartsuki desiratutako Italiarako bidaiari 
ekin.

Giuliaren ahizpa bati, Tatianari —Tania—, egokitu 
zitzaion Gramsciren kartzelaldian zehar berari laguntza es-
kaintzea. Tatiana ez zen Iraultzaren ostean bere familiarekin 
Errusiara itzuli, Erroman kokatu zen. 1924ko udan ezagutu 
zuten elkar, Erroman bertan, eta oso azkar neba-arreben 
maitasun eta neurrigabeko atxikimendu batez lotuta senti-
tu ziren. 1927ko azarotik 1937ko apirilaren 27ra arte, Tatiana 
Schuchtek ahal zuen guztia egin zuen Gramsciren oinazeak 
arintzeko, kartzelako bizitza gozatzeko eta faxistak presta-
tzen ari zitzaizkion heriotzatik libratzen saiatzeko. Fisikoki 
oso sendoa ez bazen ere, zeregin hau duin betetzearren behar 
adina neke jasan zuen. Tatiana izan zen, halaber, Antonioren 
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azken hasperena hartu, haren hilobia zaindu eta oinordetza 
literario baliotsua salbatu zuena: Kartzelako koadernoak.

Gramsciren heriotza gertatu eta gutxira, Tatiana Schucht 
Sobietar Batasunera itzuli zen, eta 1943an hil zen.

Ekaitz Sirvent 
Mont-de-Marsan, 2021eko apirilan





ERROMA





27Antonio Gramsci

Erromako kartzela, 1926ko azaroak 20

Nire Julka maitea:
Gogoratzen zure azken gutunetako bat? (Jaso eta irakurri 

dudan azkeneko gutuna da, bederen). Esaten zenidan aski gaz-
teak garela oraindik gure haurrak elkarrekin hazten ikusi ahal 
izateko. Askotan gogoratu beharko duzu orain horixe, askotan 
pentsatu beharko duzu, nitaz oroitzen zaren eta haurrekin lo-
tzen nauzun bakoitzean. Ziur naiz asmatuko duzula beti bezain 
indartsua eta ausarta izaten. Iraganean izan zarena baino are in-
dartsuago eta kementsuago izan beharko duzu, haurrak ongi haz 
daitezen, zure duin izan daitezen osoki.

[...] Asko, asko pentsatu dut azken egunotan. Saiatu naiz 
zuen etorkizuna nolakoa izango den irudikatzen, denbora lu-
zea igaroko baitut zuen berririk gabe, ziur aski; eta iraganean 
pentsatu dut berriro, adorea eta konfiantza amaigabea ematen 
baitizkit. Indartsua naiz eta izango naiz; izugarri maite zaitut, 
eta gure txikiak ikustera iritsi nahi dut.

Nire maitea, ez zaitut inondik ere kezkatu nahi. Nekatu 
samarra nago, oso lo gutxi egiten dut-eta, eta horrexegatik ez dut 
lortzen nahiko nukeen guztia eta nahiko nukeen bezala idaztea. 
Bizi-bizi sentiarazi nahi dizut nire maitasun eta fede guztia. Be-
sarkatu zure etxeko guztiak. Estutu goxo-goxoa, zuri eta haurrei.

Antonio
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Ustica, 1926ko abenduak 9

Tatiana maitea:
7an iritsi nintzen Usticara eta 8an jaso nuen 3ko zure gu-

tuna. Beste eskutitz batzuetan deskribatuko dizkizut bidaiako 
inpresio guztiak, nire buruan oroitzapenak eta zirrarak ordena-
tzen direnean, eta nekeetatik eta lo galduetatik atseden hartzen 
dudanean. Bidaia-egoera bereziak aparte utzita —ulertuko duzu 
ez dela oso erosoa gizon sendo batentzat ere tren espres batean 
orduak eta orduak ematea, ezta ontzi batean bilurrak ipinita 
eta burkideen eskumuturretara lotzen zaituzten kate bati lotu-
ta egotea ere—; bidaia bera oso interesgarria eta aberatsa izan 
zen, era askotako arrazoiengatik, batzuk Shakespearen duinak 
eta beste batzuk jostirudizkoak. Ez dakit gai izango naizen, adibi-
dez, Napolitik honanzko bidaian gertatu zen pasadizo bat, izaki 
zoologiko fantasmagorikoz gainezka zegoen egundoko kamaro-
te batean gertatua, gogoratzeko. Uste dut Hamleten ehorzlearen 
agerraldia baizik ezin pareka daitekeela harekin. 

[...] Bidaiaren zatirik zailena Palermotik Usticarainoko 
zeharkaldia izan zen: lau aldiz ahalegindu ginen igarotzen, eta 
hirutan Palermoko portura itzuli behar izan genuen berriro, ba-
poreak ez baitzion ekaitzari eusten. Hala ere, badakizu hilabete 
honetan gizendu egin naizela? Ni neu ere harrituta nago hain 
ongi nagoelako eta hainbesteko gosea dudalako: hamabost egun 
barru, behin nahikoa deskantsatu eta lo eginda, buruko min 
zantzu guztietatik libre egongo naiz, eta nire existentzia mole-
kularraren guztiz garai berri bat hasiko dut.

Usticako nire inpresioa ezin hobea da ikuspuntu guztie-
tatik. Uharteak zortzi kilometro koadro ditu eta mila hirurehun 
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biztanle inguru; horietatik seiehun coatti comuni dira, preso 
arruntak, hau da, hainbat alditan birjausitako delitugileak. Biz-
tanleria oso adeitsua da; zuzentasunik handienaz tratatzen 
gaituzte guztiek.

Preso arruntengandik erabat bereizirik gaude, eta haien 
bizitza ezin dizut lerro laburretan deskribatu. Oroitzen al duzu 
Kiplingen Morrowbie Jukesen zaldi-ibilaldi harrigarria kontakizuna, 
Errege izatekoa zen gizona-ren bertsio frantsesean? Bat-batean 
etorri zitzaidan burura, bizitzen ari nintzela iruditu zitzaidalako. 

[...] Orain arte hamabost lagun gara. Oso bizitza lasaia 
dugu: uhartea ikuskatzen aritzen gara eta jarduera horrek ibilaldi 
luze samarrak egiteko aukera ematen digu, bederatzi edo hamar 
kilometrokoak, paisaia zoragarriekin eta itsasorako bista, egun-
senti eta eguzki sartze txundigarriekin. Bi egunez behin iristen 
dira albisteak, egunkariak eta lagun berriak —Ortensiaren sena-
rra, ezagutzeko aukera izan dudana, besteren artean— ekartzen 
dituen baporetxoa. Bidaltzen dizkizudan postaletan dirudiena 
baino askoz ere politagoa da Ustica: sarrazeno tankerako hiri 
txiki bat, pintoreskoa eta kolorez betea. Ezin duzu imajinatu ere 
zein pozik sentitzen naizen herriaren eta uhartearen mutur ba-
tetik bestera ibiliz, eta kartzela batetik besterako aldaketazko 
hilabete honen ostean itsasoko airea arnastuz, batez ere Regina 
Coelin erabateko isolamenduan igarotako hamasei egunen on-
doren. Distantzia handiko harri jaurtiketan Usticako txapelduna 
bilakatzeko asmoa dut, lagun guztiak garaitu baititut dagoeneko.

Horrela idazten dizut, apur bat saltoka, gauzak burura 
etorri ahala, nekatu samarra bainago oraindik. Tatiana maitea, 
ezin duzu imajinatu ere nolako zirrara eragin zidan Regina Coe-
lin jaso nuen lehen kafe botilan zure letra ikusi eta Mariettaren3 
izena irakurri nuenean. Egiazki, haur bihurtu nintzen berriro. 
Begira, nire gutunak kartzela xedapenen arabera irakurriko di-
tuztela ziur dakidan uneotan, lotsa moduko bat sortzen zaidala 
sentitzen dut: ez naiz ausartzen zenbait sentimenduri buruz 
idaztera eta, aldiz, isilarazten saiatzen naiz, egoerara egokitzeko. 
Iruditzen zait sakristauarena ari naizela egiten. Hortaz, Regina 

3 Marietta (eta gutun honetan bertan aurrerago azaltzen den Nilda): Tatiana Schuchten 
lagunak dira. Biak gramscitarren etxera joaten ziren. 
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Coeliko nire egonaldiari buruzko xehetasun batzuk idaztera mu-
gatuko naiz, zure galdera guztiei erantzuteko. 

[...] Jaso nuen oso baliagarria izan zitzaidan artilezko triko-
ta, baita galtzerdiak ere, etab. Horiengatik ez balitz hotz handia 
pairatuko nuen, beroki4 arinarekin joan behar izan bainuen eta, 
Palermotik Usticarako zeharkaldia egiten ahalegindu ginen egu-
nean goizean oso goiz jaistean, hotz zakurra egiten zuen. Jaso 
nituen platertxoak, ordea, Erroman utzi behar izan nituen ta-
malez, nire fardel guztiak ostatutxoan utzi behar izan nituelako 
—zerbitzu estimagaitzak eskaini zizkidan egiaz—, eta ziur hau-
tsiko ziren bidean. Aitzitik, debekatuta zeudelako, ez nituen jaso 
Cirioa,5 txokolatea eta mazapana: zerrendan ikusi nituen, baina 
ezin entrega zitezkeela zioen ohar batekin. Beraz, ez nuen jaso 
kafearentzako edalontzitxoa ere, baina ni neu moldatu naiz, do-
zena erdi arrautza-oskolekin egin bainuen bat, ogi-mamizko oin 
baten gainean ederki muntatuta. 

[...] Ikusi nuen janariak ia beti hotzak zirela jakiteak erasan 
zintuela: ez atsekabetu, izan ere, lehen egunen ostean, gutxie-
nez ostatuan jaten nuenaren bikoitza jatea lortu dut, eta ez dut 
inoiz ondoezik txikiena ere sentitu, jakinik, ostera, nire lagun 
guztiek ondoezak izan dituztela eta purgatzera behartu direla. 
Konbentzitzen ari naiz inoiz imajina nezakeena baino askoz 
osasuntsuagoa naizela, izan ere, gainerako guztiak ez bezala, ni 
neke arrunt batekin baizik ez nintzen atera. Gure ziegetako ar-
giak itzali zituzten zenbait gautako tristezia ordu gutxi batzuk 
salbuetsita, beti pozarren egon naizela ziurtatzen dizut. Beti es-
zena guztien alde komiko eta karikaturazkoa ikustera bultzatzen 
nauen iratxoak ez dio inoiz nigan bizirik egoteari utzi, guztiaren 
gainetik ni alai mantenduz. Inoiz, edo ia inoiz ere, ez diot utzi 
aldizkari ilustratuak eta kirol astekariak irakurtzeari, eta liburu-
tegi bat berregiten aritu nintzen. 

[...] Honako programa ezarri dut hemen: 1) Ondo egon, 
osasunez beti hobeto egoteko; 2) Metodoz eta jarraitasunez ikasi 
alemaniar eta errusiar hizkuntzak; 3) Ekonomia eta historia es-
tudiatu. Gure artean soinketa arrazionala egingo dugu, eta abar.

4 Jatorrizkoan paltó, errusierazko izen italiartua.
5 Cirio: marmelada marka ezaguna.
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Tatiana maitea, oraindik idatzi ez badizut, ez duzu pen-
tsatu behar une batean berean ere ahaztu zaitudanik eta zugan 
pentsatzeari utzi diodanik. Zure azalpena zuzena da, jasotzen 
dudan eta zure esku maiteen zigilua daraman gauza bakoitza, 
agur bat baino gehiago baita laztan samur bat. Mariettaren hel-
bidea izan nahi nuke; Nilderi ere idatziko diot beharbada; zer 
iruditzen? Gogoratuko al da nitaz eta estimatuko ote du nire 
agurra? Gutunak idaztea eta jasotzea nire bizitzako unerik bizie-
netariko bat bilakatu da.

Tatiana maitea, nahasi samar idatzi dizut. Uste dut gaur, 
10, baporetxoa ezingo dela portura ailegatu, haize bortitza ibili 
baita gau osoan; balkoiko, leihoko eta ateetako zirrikitu guztie-
tatik sartzen da haizea, eta ez dit begirik biltzen utzi, nahiz eta 
ohe eta burko eroso-erosoak ditudan orain, aspaldiko partez. 
Idatzi Giuliari, eta esaiozu zinez ongi nagoela, eta hemengo ego-
naldiak gaitz zahar guztiak erauziko dizkidala gorputzetik —bide 
batez, ez dut uste ebazpenak dioena bezain luze egongo naizenik 
hemen—. Erabateko atsedenaldi baten benetako premia nuen, 
beharbada.

Besarkada goxoa, nire maitea, zugan besarkatzen baititut 
maite ditudan guztiak.

Antonio



Ustica, 1926ko abenduak 19

Tania maitea:
Postal bat idatzi nizun 18an, 14ko zure gutun ziurtatua 

jaso nuela jakinarazteko. Lehenago, Passarge andrearen6 hel-
bidera bidali nuen gutun luze bat zuretzat, ustez 11n edo 12an 
emango zizutena. Berriro laburbiltzen dizkizut denbora honeta-
ko guztiko gertaera nagusiak.

Azaroaren 8an gaueko 10etan atxilotu eta berehala kartze-
lara eraman ninduten. Azaroaren 25eko goizean Erromatik atera 
ninduten. Regina Coeliko egonaldia izan da nire kartzelako ga-
rairik okerrena: hamasei eguneko erabateko isolamendua ziega 
batean, oso diziplina zorrotz batean. Azken egunetan baino ez 
nuen izan gela ordaindu bat. 

[...] Lehenengo hiru egunak egunez nahiko argia zen eta 
gauez argiztatua zegoen ziega batean eman nituen. Hala ere, 
ohea oso zikina zen, izarak erabiliak zeuden jadanik; era guztie-
tako xomorroak zebiltzan. Ezin izan nuen irakurtzeko ezer lortu, 
ezta La Gazzetta dello Sport ere, aldez aurretik ez erreserbatzeaga-
tik. Kartzelako zopa jaten nuen; aski ona zegoen. Handik beste 
ziega batera igaro nintzen, egunez ilunagoa eta gauez argirik 
gabea, baina bentzinaz desinfektatua zegoen eta oheak jantzi 
garbiak zituen. Kartzelako tabernan zenbait gauza erosten hasi 
nintzen: gauerako kandelak, gosaritarako esnea, haragi saldazko 
zopa bat, gazta, ardoa, eztia, zigarretak, egunkariak eta aldizka-
ri ilustratuak. Aurretiaz ohartarazi gabe aldatu ninduten ziega 
arruntetik gela ordaindura, eta egun oso bat igaro nuen jan gabe; 

6 Gramsci bizi zen etxearen jabea.
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kartzelak ziega arrunteko presoei baizik ez baitie jaten ematen, 
ez ordaindutako gelakoei, haiek janaria ordaindu egin behar iza-
ten baitute. 

[...] Ordaindutako gela gauza hauetan desberdintzen da 
niretzat: artilezko lastaira eta burko bat ditu, zurdazko lastaira 
bat, eta komuna du, konketarekin, ontziarekin eta aulki bate-
kin. Izan behar nituen Reggipanni bat eta ontzitegi bat ere, baina 
administrazioak ez zuen casermaggiorik —kartzelako hitza da—. 
Bazegoen argi elektrikoa ere, baina etengailurik gabe eta, beraz, 
begiak babesteko bueltaka ematen nuen gau osoa.

Honela igarotzen zen bizitza: goizeko zazpietan, jaiki 
eta gela garbitu; bederatziak inguruan, esnea, geroago kafesne 
bihurtu zena, ostatutik janaria jasotzen hasi nintzenean. Kafea 
epela iristen zen oraindik, baina esnea hotza zegoen beti. Orduan 
ogi-zopa ugari bat egiten nuen. Bederatziak eta hamabiak artean 
ordu beteko paseoa: izan zitekeen bederatzietatik hamarretara, 
hamarretatik hamaiketara edo hamaiketatik hamabietara. Be-
reizita aterarazten gintuzten, banaka, eta inorekin hitz egiteko 
edo agurtzeko erabateko debekuarekin. Murru banatzaile oso 
altuez eta burdin hesiz izar forman zatitutako patio batean ibili 
behar genuen. Izarraren gaineko terrazatxo batean kokatutako 
zaindari batek eta ateen aurretik paseatzen zen beste batek zain-
tzen gintuzten. Patio hau oso murru altuez inguratua zegoen, eta 
bere aldeetako batetik barneko industria-instalazio txiki bateko 
tximinia motza altxatzen zen. Airea kea izaten zen batzuetan. 
Behin ia ordu erdi eman behar izan genuen euripean. Eguerdi 
inguruan bazkaria iristen zen; zopa lodia eta epela egon ohi zen 
oraindik, baina gainerakoa, gosariko esnea bezala, hotza beti.

Hiruretan ziegara etortzen ziren, burdinazko barren ikus-
katzea egiteko; ikustaldi hau gaueko hamarretan eta goizeko 
hiruretan errepikatzen zen. Azken bi ikustaldi hauen artean lo 
apur bat egiten nuen nik: hiruretako ikustaldiak behin esnatuta, 
ez nuen berriro lokartzerik lortzen. Hala ere, derrigorrezkoa zen 
arratsaldeko zazpi eta erdietatik egunsentira arte ohean gera-
tzea. 

[...] Aldian behin auzoko edo pareko ziegetatik zetozen 
elkarrizketa-zatiak eta ahots ezberdinak entzutean zetzan dis-
trakzio bakarra. 
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[...] Ni ez ninduten behin ere zigortu: Maffik,7 aldiz, hiru 
egun eman zituen zigor-ziega batean, ogia eta ura beste jateko-
rik gabe. Ez nuen inolako ondoezik sentitu egiaz. Anoak inoiz 
amaitzen ez banituen ere, ostatuan jaten nuenean baino jangura 
handiagoz irensten nuen janaria. Ordaindutako gelaren pribile-
gioez gozatu aurretik, egurrezko koilara bat baizik ez nuen; ez 
zegoen sardexkarik ez edalontzirik. Urarentzat eta ardoarentzat 
toskazko pitxer bat eta kikara bat; zoparentzat toskazko gopor 
handi bat eta konketa baten antzeko beste ontzi bat, ordainduta-
ko gela izendatu baino lehen.

Azaroaren 19an, kolonia batean bost urteko konfinamen-
dura zigortu nindutela jakinarazi zidaten, beste azalpenik gabe. 
Hurrengo egunetan Somaliarantz irtengo nintzelako berria iritsi 
zitzaidan. Azaroaren 24ko gauean jakin nuen, zeharka Italiako 
uharte batean beteko nuela zigorra: destino zehatza Palermon 
jakinarazi zidaten ofizialki; aukera nuen Usticara, Favignanara, 
Pantelleriara edo Lampedusara8 joateko. Tremiti uharteak baz-
terturik geratzen ziren, bestela Casertatik Foggiara bidaiatuko 
bainuen. 

[...] Azaroaren 25eko goizean, Napolirako lehen espresa-
rekin abiatu nintzen Erromatik, eta hamahiruak inguruan iritsi 
nintzen. Molinelli, Ferrari, Volpi eta Picellirekin9 bidaiatu nuen, 
guztiak ere azaroaren 8an atxilotuak. Alabaina, Ferrari banan-
du egin zuten eta Casertatik Tremitietara bidali zuten. Banandu 
diot, bagoian kate luze batez lotuta baikindoazen oraindik. Erro-
matik aurrera lagunekin egon nintzen beti, eta aldarte-aldaketa 
nabarmen bat eragin zidan horrek. Hitz eta barre egin zitekeen, 
nahiz eta katez lotuta egon eta bi eskumuturrak bilurrez estu-
tuta eduki, apaingarri zoragarria hau, erretzeko eta jateko ere 
premiazkoa zelarik. Hala ere, moldatzen ginen pospoloak pizte-
ko, janaria ahora eramateko eta edateko. Eskumuturrak puztu 

7 Fabrizio Maffi (1868-1954), Italiako mugimendu sozialistaren aitzindarietako bat, 
1924az gero Italiako Alderdi Komunistako kidea. 1926an atxilotu eta hainbat urteko 
kartzela eta erbesteratzera kondenatu zuten. Faxismoa erori zenean, senataria eta 
Italiako Alderdi Komunistako Batzorde Zentraleko kidea izan zen.

8 Favignana: Siziliako mendebaldeko uhartetxoa, Trapaniko probintzian. Pantelleria: 
Sizilia eta Tunisia bitarteko Italiako uhartea, edateko urik gabea. Lampedusa: 
Meditarraneoko Italiako uhartea, Malta eta Tunisia artean. Tremiti: Itsaso adriatikoko 
uharteditxoa, Foggiako probintzian, lehorretik 29 kilometrora, edateko urik gabe. 

9 Molinelli, Ferrari, Volpi, Picelli: Gramsciren burkideak.
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egiten ziren zertxobait, baina egiaztatu ahal izan genuen giza 
mekanismoa zenbateraino den perfektua eta nola egokitzen den 
zirkunstantziarik absurdoenetara. Araubidezko xedapenetan 
aurreikusitako mugen barnean, adeitasun eta zuzentasun guz-
tiaz tratatu gintuzten eskoltako karabineroek. Napolin bi gau 
eman genituen, elkarrekin beti, Carmineko kartzelan, eta aza-
roaren 27ko arratsaldean itsaso barearekin ontziratu ginen. 

[...] Palermon oso logela garbi eta egurastu bat eman zi-
guten, Pellegrino mendiranzko bista ederrarekin; uharteetara 
konfinatutako beste zenbait lagun ere topatu genituen: Conca, 
Veronako diputatu maximalista, eta Angeloni abokatua, Peru-
giako errepublikanoa. Ondoren beste batzuk iritsi ziren, haien 
artean Maffi, Pantelleriara destinatua, eta Bordiga, Usticara des-
tinatua.

Palermotik abenduaren 2an atera behar nuen, baina 7an 
atera nintzen, ozta-ozta. Itsaso ekaiztsuaren ondorioz, porrot 
egin zuten zeharkaldia egiteko hiru saiakerek. Hau izan zen 
lekuz aldatzeko bidaia honen zatirik okerrena. Pentsa: goizeko 
lauretan zutik, diruaren eta gordailuan utzitako gauzen zain-
petzerako formalitateak; eskuburdinak, katea, porturainoko 
kartzela-automobila, ontzirainoko txalupa, ontzi barrura sar-
tzeko eskaileratxo batetik igotzea, hirugarren klaseko gunera 
igarotzeko beste eskaileratxo batetik jaistea. Hori guztia esku-
muturretan eskuburdinak genituela eta beste hiru kideri katez 
loturik. Zazpietan itsasoratzen da ontzitxoa, ordu eta erdiz na-
bigatzen du izurde batek bezala, zabuka eta kulunka, azkenean 
atzera itzultzeko, kapitainak ezinezkotzat jotzen duelako aurrera 
jarraitzea. Alderantzizko bidea errepikatzen da, eskaileratxoak, 
etab., eta ziegara berriro. Bitartean, eguerdia da dagoeneko eta 
ez da bazkaria eskatzeko astirik izan. Bostak arte ez da jaten, 
eta goizean zehar ere ez da jan, eta hori guztia lau aldiz, egun 
banako tartearekin.

Ordurako Usticara iritsiak ziren lau lagun: Conca, Perugia-
ko diputatu ohia; Sbaraglini eta beste bi, Aquilatik10 zetozenak. 
Logela berean egin genuen lo zenbait gauetan; orain, guretzat 
jarritako etxe batean gaude dagoeneko. Etxeak gela bat du behe 
solairuan eta bi kidek bertan egiten dute lo. Sukaldea, komuna 

10 Italia erdialdeko hiria (Abruzzietan). 
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eta garbigela gisa erabiltzen dugun gelaxka ziztrina ere beheko 
solairuan daude. Lehen solairuko bi geletan lauk egiten dugu lo: 
hiruk nahiko gela handi batean, eta, laugarrenak, iragaite-gela-
txoan. Terraza zabal bat dago, gela handiarekin komunikatua eta 
hondartzara ematen duena. Hilero ehun lira ordaintzen ditugu 
etxearengatik eta eguneko bi lira ohearengatik, arroparengatik 
eta gainerako etxe-trasteengatik (bi lira buruko). Hasieran asko 
xahutzen genuen janaritan: eguneko hogei lira gutxienez. Orain 
eguneko hamar lira ordaintzen ditugu ostatuarengatik: bazkaria 
eta afaria. Agian gobernuak esleitutako eguneko hamar lire-
kin bizitzea ahalbidetuko digun lapiko komun bat antolatzen 
ari gara. Hogeita hamar konfinatu politiko gara dagoeneko eta 
gehiagok iritsi behar dute beharbada.

Gure betebeharrak askotarikoak eta konplexuak dira: ga-
rrantzitsuenak, egunsentia baino lehen etxetik ez irtetea eta 
gaueko zortzietan etxeratzea. Orokorrean, ezin ditugu igaro gutxi 
gorabehera herriaren perimetroa adierazten duten muga zehatz 
batzuk. Hala ere, lortu genituen uhartearen lurralde guztian 
paseatzen uzten diguten baimenak, arratsaldeko bostetan mu-
gaz barrura itzultzeko baldintzarekin. Biztanleria, guztira mila 
seiehun arima inguruz osatua, horietatik seiehun konfinatuak, 
hau da, kriminalak direla, oso siziliar adeitsu eta abegikorrek osa-
tzen dute. Baimena dugu biztanleriarekin harremanak izateko. 
Konfinatuek oso arau zorrotzak dituzte: uhartearen txikitasuna 
dela eta, gehien-gehienek ezin dute inolako lanbiderik izan eta 
gobernuak esleitutako eguneko lau lirekin bizi behar dute. Honek 
dakartzan ondorioak irudika ditzakezu: la mazzetta —gobernuak 
izendatutako dirua adierazten duen hitza— ardotan xahutzen 
da ia osorik. Janariak pasta eta barazki pixka batera eta ogi apur 
batera mugatzen dira. Elikadura gabeziak alkoholismorik gaiz-
toenera eramaten du oso denbora laburrean. 

[...] Arratsaldeko bostetan preso hauek logela berezietan 
ixten dituzte eta elkarrekin ematen dute gau osoa —arratsaldeko 
bostetatik goizeko zazpiak arte—, kanpoko mundutik guztiz ba-
kanduta; kartetara jokatzen dute, batzuetan hainbat egunetako 
mazzetta galtzen dute, eta infinituraino luzatzen den zurrunbilo 
gaizto bateko gatibu aurkitzen dira. Ikuspuntu honetatik, ta-
malgarria da benetan hain bizimodu berezia izatera behartuta 
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dauden izakiekin harremanak izatea debekatzea. Uste dut apar-
teko psikologia eta folklore oharrak jaso ahalko liratekeela. 

[...] Gizaki modernoarengan oinarrizkotik geratzen den 
guztia gainera ateratzen da, ezinbestean: molekula birrindu ho-
riek gizarte maila baxuenetan badirauen zera funtsezko horri 
dagozkion oinarriei jarraituz elkartzen dira berriro. Oinarrizko 
lau talde daude: iparraldekoak, erdialdekoak, hegoaldekoak —Si-
zilia barne— eta sardiniarrak. Azken hauek gainerakoengandik 
guztiz bakarturik bizi dira. Iparraldekoek badute elkartasunik 
euren artean, baina, dirudienez, inolako antolaketarik gabe; ho-
rientzat ohorea da lapurrak, litxarreroak, iruzurtiak izatea, baina 
ez dute inoiz odolik isuri. 

[...] Erdialdekoen artean, erromatarrak dira hobekien an-
tolaturik daudenak: beste herrialdetakoei ez dizkiete espioiak 
ere salatzen, baina eurentzat gordetzen dute susmoa. Esaten da 
hegoaldekoak oso ongi antolatuta daudela, baina azpisailkatuta 
daude euren artean: Napoliko Estatua, Apuliako Estatua, Sizilia-
ko Estatua. Azken hauentzat ez lapurtzean datza ohorea, baina 
bai odola isurtzean. 

[...] Datu hauek guztiak Palermoko kartzelan aurkitzen 
zen preso batek eman zizkidan; bere kartzelaldian ezarritako zi-
gorra kentzen ari zen, eta harro sentitzen zen gaizki tratatzen 
zuen zaindariari, aurrez prestatutako plan baten arabera, hamar 
zentimetroko zauri bat —neurtuak, berak zioenez— egin izanaz. 
Hamar zentimetro erabaki zen eta hamar zentimetro izan ziren, 
ez milimetro bat gehiago ez milimetro bat gutxiago. Hori zen ha-
rrotzen zuen obra nagusia. Sinets iezadazu ez zela gehiegizkoa 
Kiplingen eleberriarekin alderatzea, lehen eguneko inpresioak 
eragindakoa izan arren.

Besarkada maitekorra, Tatiana maitea.
Antonio
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Ustica, 1927ko urtarrilak 8

Nire Julka maitea:
Jaso nituen abenduaren 20ko eta 27ko zure gutunak, eta 

baita Delioren benetako sinadura zeraman 28ko postala ere. As-
kotan saiatu naiz zuri idazten: behin ere ezin izan dut. Ikusten 
dut zure gutunengatik Taniak azaldu dizula zergatia, funsgabe 
samarra, bide batez esanda, baina oraindik ere erabakigarria 
izaten jarraitzen duena. Erabaki nuen eguneroko baten antze-
ko zerbait idaztea zuretzat, garai aparteko eta aski interesgarri 
honetan zehar daramadan bizitzaren irudi sorta bat: egingo dut, 
zalantzarik ez da. Saiatuko naiz nire bizitzaren konplexutasuna 
eta ezaugarririk nabarmenenak irudikatzeko beharko dituzun 
elementu guztiak ematen. Horixe egin behar duzu zuk ere. 

[...] Asko gustatuko litzaidake Delioren eta Giulianoren 
arteko harremanak nola garatzen diren ezagutzea: Deliok nola 
interpretatzen eta betetzen dituen anaia nagusi eta esperien-
tziaz aberatsagoaren eginkizunak.

Giulia maitea: galde iezaiozu Bracco-ri11 zein iturritatik 
jaso zuen ni noizbait osasun egoera txarrean egon naizelako be-
rria. Egiazki, ez nuen uste hainbesteko energia eta sendotasun 
fisikoa izango nuenik. Atxilotu nindutenetik ez naiz egundo gai-
xotu; kide guztiek izan dituzte, gehiago ala gutxiago, nerbioetako 
krisi larriak, guztiak izaera berdintsukoak. Palermoko kartzele-
tan, gau berean, Molinellik hiru bider galdu zuen konortea; hogei 

11 Vincenzo Bianco, turingo langilea, Gramsciren eta haren familiaren laguna. Urte 
haietan zehar Bianco Moskura joan zen. 
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minututaraino luzatzen zitzaizkion gorputz-dardara bortitzak 
izan zituen, eta ez zegoen nori deiturik. 

[...] Hemen, Ustican, nirekin gela partekatzen duen Abruz-
zoko lagun batek, Venturak, garrasi zirraragarriak eginarazten 
zizkioten eta asaldarazten zuten amesgaizto ikaragarriek hartu-
ta, gau asko eman zituen etengabe esnatzen. Nik ez dut inolako 
ondoezik sentitu, lo gutxi egitearena salbu, baina hori ez da be-
rria niretzat eta, bestalde, ezin dizkit aurreko ondorioak sortu, 
mugatzen nauen gelditasun behartua dela-eta: eta hori dena, 
bidaia nekagarria eta ekaiztsua izan nuela, itsasoko ekaitzak 
hiru bider eragotzi baitzigun Usticarainoko zeharkaldia egitea. 
Harro sentitzen naiz neukanik ere uste ez nuen erresistentzia 
fisiko honengatik; horregatik idazten dizut horretaz. Nire egungo 
egoeraren altxor baliotsu bat da, egiaz.

Idatziko dizut luze eta zabal, eta deskribatuko dizut xehe-
xehe hemen daramadan bizitza guztia. Zuk ere idatziko didazu, 
edo Zheniari12 edo amari idatzaraziko diezu, haurren eta zuen 
bizimoduaz. Oso lanpetua eta nekatua egon behar duzu. Zuek 
guztiak oso hurbil zauzkatedala sentitzen dut. Besarkada goxoa.

Antonio

12 Giuliaren ahizpa.
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Ustica, 1927ko urtarrilak 15

Tania maitea:
Jaso dudan zure azken gutunak urtarrilaren 4ko data du. 

Hamaika egunez eduki nauzu zure berririk gabe. Asko kezkatzen 
nau horrek, hemen nagoen egoeran. Uste dut elkarrengana-
ko eskaerak koordinatzea posible izango dela, gutxienez hiru 
egunetik behin postal bat bidaltzeko ahalegina egiten baduzu, 
betiere. Ni hasi naiz jadanik sistema horrekin. Gutun baterako 
gairik ez badut, eta hori maiz gertatzen zait, postal bat igorriko 
dizut gutxienez; horrela ez da postarik pasako nire berririk era-
man gabe: hemen bizitza aspergarri doa, beti berdin, aldaketarik 
gabe. Landa-bizitzako eszenatxoren bat deskribatu beharko ni-
zuke, beharbada, horretarako umorerik faltako ez balitzait. 

[...] Adibidez, txerri baten atxiloketaz hitz egin ahalko ni-
zuke, herriko kalean legez kanpo bazkatzen aurkitu eta arauak 
agindu bezala kartzelaratu baitzuten. Gertakariak izugarri diber-
titu ninduen, baina ziur nago, ez zuk ez Giuliak ere, ez didazuela 
sinetsiko. Hala ere, baliteke Deliok sinestea, urte gehixeagore-
kin, kontu honen narrazioa mota bereko beste batzuekin batera 
—betaurreko berdeena, etab.— entzuten duenean, egiazkoak 
baitira, eta irribarrerik gabe entzuteko modukoak. Txerria preso 
hartzeko moduak ere dibertitu ninduen: guardietako batek atze-
ko hanketatik heldu zion eta beste batek aurrekoetatik, eskorga 
baten gisara aurrerantz bultzatuaz, animaliak deabruak hartuta 
bezala marru egiten zuen bitartean. Uste dut higienearen zain-
tzaileek herriko azienda txiki guztia ezagutzen dutela. 

[...] Oraindik aipatu ez dizudan beste berezitasunetako 
bat zera da: uhartean ez dudala oraino ikusi astoa ez den loko-
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mozio-biderik, animalia bikaina, egiazki, altuera handikoa eta 
etxekotasun nabarmenekoa, bizilagunen ontasunaren ezaugarri. 
Nire herrian astoak erdi basatiak dira eta jabea ez den beste inori 
ez diote hurbiltzen uzten. Eta, animaliekin jarraitzeko: hemen 
konfinatuta dagoen arabiar batek kontatutako zaldien istorio 
zoragarri bat entzun nuen atzo. Italiera aldrebes eta mordoilo 
samar batez mintzatzen zen: baina bere lerro nagusietan konta-
kizuna koloretsua eta deskribapenetan indartsua zen. 

[...] Honek, lotura bitxi batez, gogorarazten dit Italian oso 
erraz gerta daitekeela gari sarrazeno ospetsua aurkitzea: lagun 
veneziar batzuek baieztatu zidaten Veneton asko erabiltzen dela 
morokila egiteko.

Honekin agortu dut aipa daitezkeen gaien stock txiki bat. 
Espero dut irribarre pixka bat eginaraziko nizula: iruditzen zait 
zure isiltasun luzea malenkonia eta neke egoera baten ondorio 
gisa behar dela interpretatu, eta zuri irribarre eginaraztea egiaz-
ki beharrezkoa dela.

Tania maitea: idatzi behar didazu, zugandik baizik ez bai-
tut jasotzen gutunik. Zure posta-trukea hain luzaro faltatzen 
zaidanean, are eta bakartuagoa nagoela eta munduarekiko ha-
rreman guztiak eten zaizkidala iruditzen zait.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Ustica, 1927ko urtarrilak 15

Nire Julka maitea:
Nire eguneroko bizitza bere lerrorik funtsezkoenetan 

deskribatu nahi dizut, jarraitu ahal izan dezazun eta aldian 
behin haren arrastoren bat izan dezazun. Jakingo duzun bezala, 
jadanik Taniak idatzi behar izan baitizu, beste lau lagunen kon-
painian bizi naiz. 

[...] Hortaz, bost gara hiru logelatan banatuta —etxe 
osoa—: terraza dotore bat dugu guretzat, bertatik itsaso muga-
gabea miresten dugu egunez eta zeru zoragarria gauez. Zeruak, 
hiriko kerik gabe, intentsitaterik handienaz uzten du gauza mi-
ragarri hauez gozatzen. Itsasoko uraren eta ortziaren koloreak, 
bere aldaeragatik eta sakontasunagatik, benetan apartekoak 
dira. Aparteko ostadarrak ikusi ditut.

Normalean, ni izaten naiz goizetan jaikitzen lehena. Neuk 
egiten dut kafea. Orduan hasten da gure eguneroko bizitza: es-
kolara joaten gara, maisu bezala edo ikasle bezala. Posta eguna 
bada, porturaino joaten gara baporetxoa noiz iritsiko irrikaz 
itxarotera. Eguraldi txarragatik posta iristen ez bada, hondatu da 
guretzat eguna, halako malenkonia bat zabaltzen baita aurpegi 
guztietan. 

[...] Eguerdian bazkaltzen dugu: nik lapiko komun batean 
parte hartzen dut eta gaur, hain zuzen, zerbitzariari izatea eta 
harrikoa egitea egokitu zait. Oraindik ez nago oso ziur mahaia 
zerbitzatu aurretik patatak zuritu behar ditudan, dilistak pres-
tatu behar ditudan edo entsalada garbitu behar dudan. Ikusmin 
handiz itxaroten dute nire estreinaldia. Lagun batzuk prest 



46 Kartzelako gutunak

agertu zaizkit zeregin hauek nire ordez egiteko, baina irmo man-
tendu naiz nire betebeharra betetzeko erabakian. 

[...] Iluntzean zortzietan bildu behar izaten dugu gure ge-
letan. Batzuetan ikuskatze bisitak izaten ditugu, benetan etxean 
gauden ikusteko. Preso arruntak ez bezala, gu ez gaude kanpo-
tik itxita. Haiengandik bereizten gaituen beste alderdi bat da 
zortziak arte atera gaitezkeela, eta ez arratsaldeko bostak arte 
soilik. Behar ditugunean, gainera, gaueko baimen bereziak ere 
eska ditzakegu. Etxean kartetan jokatzen dugu gauez; orain arte 
inoiz ez nuen kartetan egin. Dagoeneko osatu dut irakurtzeko 
eta ikasteko aukera ematen didan liburutegi txiki bat.

Julka maitea: idatz iezadazu, luze eta zabal, zure bizitzaz 
eta haurrenaz. Ahal bezain laster bidal iezadazu Giulianoren 
argazkia. Deliok aurrerapen handiak egin ditu? Ilea hazi zaio be-
rriro? Gaixotasunak ondoriorik utzi dio? Hitz egidazu Giulianoz. 
Eta Zhenia suspertu da? Besarkada estu-estua.

Antonio
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Milango kartzela, 1927ko otsailak 19

Tania maitea:
Bada hilabete eta hamar egun zure berririk jaso ez dudala, 

eta ezin dut isiltasun horren arrazoirik aurkitu. Duela astebete 
idatzi nizun bezala, Usticatik atera nintzenean ia hamar egun zi-
ren baporetxoa iristen ez zela: Palermora eraman ninduen ontzi 
berberak Usticara zure gutun batzuk eraman behar izan zituen, 
geroago Milanera helarazi beharko zizkidatenak. Hala ere, uhar-
tetik bidalitako gutuneriaren artean ez nuen zure ezer aurkitu. 

[...] Maitea: hau zure esku baldin badago eta ez, litekeen 
bezala, nahaste administratibo baten esku, ni hainbeste denbo-
raz kezkatan ez edukitzen ahalegindu behar duzu. Nagoen bezala 
bakarturik egonda, posta-trukearen bide normalean ezohiko 
gertaera edo etenek gauza desatsegin eta penagarrietan pentsa-
razten didate. Ustican jaso nituen zure azken gutunak ez ziren 
oso lasaigarriak. Zer dira nire osasunagatiko zure kezka horiek, 
gainera fisikoki ahulduta sentiarazten zaituztenak? Ziurtatzen 
dizut nahiko ongi egon naizela beti eta, nire itxurazko ahulezia 
gorabehera, nekez ahituko diren indar fisikoak ditudala. Beti 
hain bizitza neurrizkoa eta arautua eraman izanak ezertarako 
balio izan ez didala uste al duzu? Orain konturatzen naiz inoiz 
gaitz bat hartu ez izanak edota organismoari lesio handi-handi-
rik egin ez izanak duen garrantziaz. Asko nekatu ohi naiz, egia 
da, baina nire egoera arrunta berehala berreskuratzeko aski iza-
ten dut atseden eta elikadura apur bat. Labur esanda: ez dakit zer 
esan lasai eta osasuntsu egon zaitezen. Mehatxuetara jo behar al 
dut? Idazteari ere utz niezaioke, eta horrekin erabateko berririk 
ezak esan nahi duen guztia sentiarazi ahal izango nizuke.
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Serio eta larri irudikatzen zaitut, irribarrerik iheskor eta 
arinenik ere gabe. Nolabait alaitu nahi zintuzket. Pasadizo ba-
tzuk kontatuko dizkizut: zer iruditzen? Adibidez, hain mundu 
handi eta beldurgarri honetatik egin dudan bidaiaren parentesi 
gisa, nirekin eta gizon atsegina naizelako ospearekin erlazio-
natua dagoen zerbait esan nahi nizuke. Kanpoan nitaz duten 
ezagutza ez da oso zabala; horregatik, inolako taxurik gabe de-
sitxuratzen dute nire deitura: Grámasci, Grámisci, Gramósci eta 
baita Gramiscón ere, eratorpen sinesgaitz guztiekin. 

[...] Palermon, gure fardeleriaren kontrola itxaroten ge-
nuen bitartean, erbestera destinatutako turindar langile talde 
bat aurkitu nuen, biltegi batean. Haien artean bazen «Bakarra» 
deitzen zioten anarkista ultra-indibidualista izugarri bat, inori 
eta batez ere poliziari bere nortasun-datuak ematen ez zizkiona.

«Bakarra naiz eta aski!»; hori izaten zen bere erantzuna. 
Itxaroten zuen taldean, Bakarra delakoak, delitugile arrunten 
artean —mafiosoak— beste morroi siziliar bat ezagutu zuen —
Bakarra napolitarra edo ingurukoa zen inondik ere—, eta delitu 
politiko edo arrunten arteko zerbaitengatik zegoen atxilotua. Ba-
karra berehala hasi zen aurkezpenak egiten. Morroia aurkeztu 
zidan. Honek luzaz begiratu ninduen eta galdetu zuen, azkenean:

—Gramsci? Antonio?...
—Bai, Antonio —erantzun nuen.
—Ez da posible —ihardetsi zuen siziliarrak—, Antonio 

Gramscik erraldoia izan behar du, eta ez zu bezalako gizontxo 
txikia.

Eta ez zuen gehiago esan. Zoko batera erretiratu zen, 
artefaktu izendaezin baten gainean eseri eta han geratu zen, Ne-
ron Kartagoko hondakinen gainean bezala, bere amets galduez 
hausnarrean. Oraindik areto hartan elkarrekin geratu ginen den-
bora guztian, hitza berriro ez zuzentzeko ahalegina egin zuen, 
eta banandu gintuztenean ere ez ninduen agurtu.

Aurrerago antzeko gertaera bat gertatu zitzaidan, aurre-
koa baino are interesgarriagoa eta korapilatsuagoa. 

[...] Abiatzear geunden. Eskoltako karabineroek burdinak 
eta kateak ipiniak zizkiguten dagoeneko. Modu berri eta oso de-
satsegin batean kateatu ninduten, eskuburdinek estu zapaltzen 
baitzizkidaten eskumuturrak, eskumuturreko hezurra kanpoan 
utzi eta burdinaren kontra samingarriro jotzen zuela. Eskolta-
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ko kapitaina sartu zen; brigadier erraldoi bat zen, eta, zerrenda 
irakurtzen ari zela, gelditu egin zen nire izenera iritsi zenean, 
eta «Gramsci diputatu ospetsuaren» ahaidea nintzen galdetu 
zidan. Ni neu nintzela erantzun nion eta begirada bihozberaz 
behatu eta gauza ulertezin bat murmurikatu zuen. Geldiune 
guztietan, kartzela-automobilaren inguruan osatzen ziren tal-
deei nitaz mintzatzen entzun nuen, «diputatu ospetsutzat» joaz 
beti. Eskuburdinak modu eramangarriagoan ipintzeko agindu 
zuela gehitu behar dut. Nitaz hainbeste hitz egiten zuen, ezen, 
zebiltzan haizeak zirela eta, azkenburuan oraindik buruberoren 
baten makilakadak jasoko nituela pentsatu bainuen. Une jakin 
batean, brigadierra, ordu arte beste kartzela-automobilean bi-
daiatzen baitzuen, nirera aldatu eta hizketan hasi zen. 

[...] Guztiz morroi interesgarria eta xelebrea zen, «grina 
metafisikoz» betea, Schopenhauerrek esango lukeen bezala, bai-
na irudika daitekeen modurik aldrebes eta desordenatuenean 
asebetetzen zituen grina horiek. Esan zidan itxura «ziklopear» 
batez irudikatu ninduela beti eta, puntu honi dagokionez, oso 
zapuztuta sentitzen zela. M. Marianiren liburu bat irakurtzen ari 
zen, Norberekoikerien oreka, eta amaitu berria zuen Paolo Gilles 
delako baten beste bat, marxismoa gaitzesten zuena. Ez nion 
esan Gilles delakoa kalifikazio zientifikorik edo bestelakorik ga-
beko anarkista frantziar bat zela. Gustatu egiten zitzaidan hari 
entzutea, hainbeste ideia eta nozio zentzugabe eta lotura-gabez 
halako gogo biziz hitz egiten baitzuen, autodidakta argi baina di-
ziplinarik eta metodorik gabe batek nola. Uneren batean «maisu» 
deitzen ere hasi zitzaidan. Pentsatzen ahal duzu, asko dibertitu 
ninduen. Horrela egin nuen nire «ospearen» esperientzia. 

[...] Zer iruditzen?
Amaitu dut ia nire gutuna. Xehetasunez deskribatu nahi 

nizun hemen dudan bizimodua. Modu eskematikoan egingo dut:
Goizean sei eta erdietan jaikitzen naiz, hau da, diana jo 

baino ordu erdi lehenago. Kafe bero-beroa prestatzen dut, Mi-
lanen «meta» erregaia erabiltzen uzten baitigute; oso erosoa eta 
baliagarria da. Ziega garbitu eta nire toilettea egiten dut. Zazpiak 
eta erdietan litro erdi esne jasotzen dut, oraindik beroa, eta be-
rehala edaten dut. Zortzietan haizea hartzera ateratzen naiz, bi 
ordu irauten duen paseo batean. Liburu bat eramaten dut, oinez 
ibiltzen naiz, irakurri egiten dut, zigarro batzuk erretzen ditut. 
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Eguerdian bazkaria ekartzen didate: ezin dut dena jan, Erroman 
baino gehiago jaten badut ere. Arratsaldeko zazpietan oheratzen 
naiz, eta gutxi gorabehera hamaikak arte irakurtzen dut. Egu-
nean zehar bost egunkari jasotzen ditut: Corriere, Stampa, Popolo 
d'Italia, Giornale d'Italia eta Secolo. Liburutegian harpidetza bikoi-
tza dut, eta asteko zortzi liburu ateratzea baimentzen didate. 
Aldizkariren bat ere erosten dut, Il Sole, Milango organo ekono-
miko-finantzarioa. Horrela beti daukat zer irakurri. Dagoeneko 
irakurriak ditut Nansenen bidaiak eta beste batean aipatuko dizki-
zudan beste zenbait liburu. 

[...] Hortaz, ikusten duzu inolako ondoezik ez dudala sen-
titu, lehen egunetako hotza ez bada. 

[...] Idatz iezadazu, nire maitea, eta bidal iezazkidazu Giu-
liaren, Delioren, Giulianoren, Zheniaren eta gainerako guztien 
berriak. 

[...] Eta baita zure berriak ere. Besarkada.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko otsailak 26

Tania maitea:
Bada hilabete eta erdi inguru zure, Giuliaren eta haurren 

berririk gabe nagoela. Seguru nago idatzi didazula. Ez dakit zeri 
egotzi zure gutunik ez iristea. 

[...] Arrazoi bakarra izan daiteke: batzuk —ez dakit zer-
gatik— kartzela militarrera bidali izana, izan ere, zera idatzita 
aurkitu bainuen gutun-azalean: «Ez dago». Ziur aski hau izan 
daiteke gutun bat edo beste galdu izanaren arrazoia. Alabaina, 
ez zait logikoa iruditzen zure gutun guztiak galdu izana. Uste dut 
nire korrespondentziaren zati bat ez emateko neurri misterio-
tsuren bat egon behar duela. 

[...] Horregatik beragatik, ez nago oso ziur nire gutunak 
ere iristen ote zaizkizun. Hala bada, eta badaezpada, zure gutu-
netan kalte egiten didan neurri horrekiko aipamen txikiren bat 
nabarmendu duzula suposatuz, halako aipamenak, direnik eta 
lausoen eta zeharkakoenak ere, saihesteko erregutzen dizut eta 
soilik familiako berriak komunikatzera mugatzeko.

Tania maitea: nire gutun hau zure eskuetara iristen bada, 
idatz iezadazu berehala, zure osasunaren berri emanez, baita 
Giuliarenaz eta haurrenaz ere. Ez kontuan hartu ezbairik gabe 
idatziko zenizkidan aurreko gutunak. Haietan ematen zenizki-
dan berri guztiak errepika iezazkidazu. Nire kezka bakarra hau 
da eta nola esan ere ez dakidan neurriraino nahigabetzen nau.

Besarkada maitekorra, Tania maitea.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko martxoak 19

Tania maitea:
Aste honetan zure bi postal jaso ditut: bat 9koa eta bestea 

martxoaren 11koa. Aipatzen duzun gutuna, aldiz, ez dut jaso. 
Uste nuen Usticara bidalitako zure gutunak jasoko nituela: uhar-
tetik bidalitako liburuen fardel bat ez da iritsi, ordea, eta bidali 
zizkidan funtzionarioak dio oraindik zentsura-bulegotik pasa ez 
diren gutun itxi eta postal batzuk ere badatozela fardelean. Egun 
batzuk barru jasotzea espero dut.

Eskertzen dizkizut Giuliaz eta haurrez ematen dizkidazun 
berriak. Ez naiz ausartzen Giuliari zuzenean idaztera, haren gu-
tunen bat, oso atzeratuta ere, noiz jasoko zain bainago. Irudika 
dezaket haren egoera fisikoa eta baita haren aldartea ere, arra-
zoi askorengatik. Gaitz horrek oso atsekabetsua izan behar zuen. 
Delio gaixoa! Elgorritik gripera hain denbora laburrean pasatzea! 
Idatz iezaiozu Lula13 amonari, frantsesez edo italieraz gutun luze 
bat idazteko eskatuz, errazena zaion moduan —itzulpena bidal 
zeniezadake, bestalde—, eta deskriba diezadala xehe-xehe hau-
rrek daramaten bizimodua. Konbentzituta nago amonek amek 
baino egiatiago eta zehatzago deskribatzen dituztela bilobak eta 
haien mugimenduak. Objektiboagoak dira, eta bizi-bilakaera 
oso baten eskarmentua dute, gainera. Bururatzen zait amonen 
samurtasuna mamitsuagoa dela amatxoena baino. Dena den, 
Giuliak ez du zertan minduta sentiturik, eta ez du pentsatu 
behar naizena baino gaiztoagoa naizenik...

13 Deliok eta Giulianok amaren aldetiko amonari ematen zioten ezizen amultsua. 
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Giulianorentzat, egiazki, ez dakit zer iradoki. Deliorekin 
dagoeneko porrot egin dut behin eremu honetan. Gertu baneu-
ka, jakingo nuke, beharbada, nik neuk gauza egokiren bat egiten. 
Egizu hoberen deritzozuna eta eros iezaiozu opariren bat nire 
izenean. Egunotan pasta-kartoizko pilota bat egin dut, eta ia 
lehortuta dago. Uste dut Deliorentzat bidal diezazukedala agian. 
Bestalde, oraindik ez dut pentsatu nola bernizatu, bernizik gabe 
hezetasunak erraz desegingo bailuke.

Nire bizitza monotonia berean igarotzen da beti. Ikasketa 
bera ere dirudiena baino askoz ere zailagoa gertatzen da. Liburu 
batzuk jaso ditut eta asko ari naiz irakurtzen egiaz —eguneko 
liburuki bat baino gehiago, berripaperez gain—, baina ez nuen 
hori aipatu nahi. Beste gauza bat baizik: obsesionatuta nauka 
—honakoa presoen berezko fenomeno bat dela iruditzen zait— 
zerbait für ewig14 egin beharko nukeelako ideiak; eternitaterako, 
gure Pascoli,15 oroitzen naizenez, asko oinazetu zuen Goetheren 
kontzeptu konplexu batez esateko. Hitz batean: aurrez pentsatu-
riko egitasmo baten arabera, harrapatuko nauen eta nire barne 
bizitza zentralizatuko didan gairen batean jardun nahiko nuke 
biziki eta sistematikoki. 

[...] Horrelako lau bururatu zaizkit orain arte; neure burua 
zentratzea lortzen ez dudan seinale, noski:

1. Pasa den mendeko Italiako espiritu publikoaren era-
ketari buruzko ikerketa bat hastea. Beste era batera esanda: 
Italiako intelektualak aztertzea, haien jatorriak, korronte kultu-
ralen araberako taldeak, haien pentsamoldeak, etab. Argumentu 
iradokitzailea da oso, baina lerro nagusiak baino ezingo nituz-
ke zirriborratu, noski, horretarako beharko liratekeen material 
ugariak inguratzeko ezintasun erabatekoa dela eta. Gogoratzen 
duzu Hegoaldeko Italiari eta B. Croceren16 garrantziari buruzko 
nire saiakera presatsu eta azalekoa? Bada, orain, orduko hartan 
planteatutako tesia modu zabal eta ikuspuntu «desinteresatu», 
für ewig batetik nahiko nuke landu.

14 Betirako.
15 Giovanni Pascoli (1855-1912) XX. mendeko Italiako olerkaria nabarmenetakoa izan 

zen. Ateoa zen eta, poesiaz gain, haur literatura interesatu zitzaion.
16 Benedetto Croce (1866-1959) Italiako filosofo post-hegeliar ezaguna izan zen. 

Gramscik kartzelatik kontra borroka egin zion.
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2. Hizkuntzalaritza konparatuko azterketa bat! Ba al da ho-
rrelako azterketa bat baino gauza «desinteresatuagorik» eta für 
ewigagorik? Jakina, alderdi metodologikoaz eta gaiaren alderdi 
teoriko soilaz hitz egitea izango litzateke helburua, ez baita inoiz 
ukitu, modu sistematiko eta osoan, neogramatikoen kontra-
ko neolinguisten ikuspuntu berritik. (Izutu egingo zaitut, Tania 
maitea, nire gutun honekin!). Nire bizitzako arrangura intelek-
tualik handienetako bat Turingo Unibertsitateko nire irakasle on 
Bartoliri17 eragin nion min sakona da, sinetsita baitzegoen «neo-
gramatikoak» behin betiko eraistera destinatutako goiaingerua 
nintzela; izan ere, bera belaunaldi berekoa izanik, milaka lokarri 
akademikoz lotuta zegoen giza saldo zital hari, eta bere adie-
razpenetan ez zuen joan nahi erudizioaren hilobi-monumentu 
zaharrekiko egokitasunek eta begiruneak ezartzen dituen muga 
jakin batzuetatik aurrera.

3. Pirandelloren18 antzerkiari buruzko ikerketa bat, eta 
berak ekarri zuen eta zehazten hainbeste lagundu zuen Italiako 
antzerki gustuaren eraldaketari buruzko ikerketa bat. Badakizu 
Pirandelloren antzerkia Adriano Tilgherrek19 baino askoz lehe-
nago aurkitu eta ezagutarazten lagundu nuela nik? Pirandellori 
buruz hainbeste idatzi nuen 1915etik 1920ra, non berrehun orri-
ko liburuki bat emango bailuke, dena batuz gero. Garai hartan, 
nire baieztapenak originalak eta aurrekaririk gabeak ziren: Pi-
randello edo kortesiaz onartzen zen edo iraindu egiten zen argi 
eta garbi.

4. Saiakera bat... foiletoiei eta literaturako gustu herrikoiei 
buruz. Serafino Renziren heriotzaren berri irakurtzean burura-
tu zitzaidan ideia hau; zirkuko drama-konpainia bateko lehen 
aktorea bera —literaturan foiletoiak direnaren baliokidea, ho-
rrenbestez—, eta entzutera joaten nintzenean asko dibertitzen 
nintzela oroitzean, antzezpena bikoitza izaten baitzen, izan ere: 
ikusleen irrika, ezin eutsizko grinak, herriko ikusleen parte har-
tzea ez baitzen interes gutxiagokoa izaten.

17 Matteo Guiglio Bartoli (1873-1946) Italiako hizkuntzalaria izan zen, hizkuntza gutxituen 
eta galduen ikerketen aitzindaria zelako egin zen ezagun.

18 Luigi Pirandello (1867-1936) Sizilian jaio eta Erroman hil zen. Antzerki-idazle gisa ospe 
handia izan zuen. 

19 Adriano Tilgher (1887-1941) Italiako filosofo eta kritikaria izan zen.



57Antonio Gramsci

Zer deritzozu honetaz guztiaz? Ongi begiratuta, lau gai 
hauen artean bada halako homogeneotasun bat: herriaren sor-
kuntza-espiritua, espiritu horren adierazpen eta bilakaera maila 
desberdinetan, neurri berean dago lau asmo horien sorburuan. 
Idatz iezazkidazu zure inpresioak. Asko fidatzen naiz zure zentzu 
onaz eta zure iritzien ganoraz. Aspertu zaitut? Badakizu niretzat 
solas guztiek adina balio duela idazteak. Idazten dizudanean, 
egiazki, hitz egiten ari natzaizula iruditzen zait, baina bakarriz-
keta batera laburtzen dela guztia, zure gutunak ez baitzaizkit 
iristen edo ez baitira egokitzen hasitako solasarekin. Horregatik, 
Tania, idatz iezadazu luze; gutunak, ez postalak. Nik gutun bat 
idatziko dizut larunbatero —astero bi ezin dizkizut idatzi— eta 
horrela sosegatu ahal izango naiz. 

[...] Ez dut jarraituko berriro nire bizipenen eta bidaiako 
inpresioen deskribapenak azaltzen, ez baitakit benetan interesa-
tzen zaizkizun. Niretzat balio pertsonala dute, aldarte eta oinaze 
jakin batzuei ere lotuta baitaude. Gainerakoentzat interesgarriak 
izateko, modu literarioan beharko nituzke azaldu; baina nik pre-
saka idatzi behar izaten dut, tintontzia eta idazluma erabiltzeko 
uzten didaten denbora laburrean...

Besarkada, maitea. Maita nazazu eta idatz iezadazu.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko martxoak 26

Tania maitea:
Aste honetan guztian ez dut zure postalik ez gutunik jaso. 

Urtarrilaren 17ko zure gutuna eman zidaten, ordea, 10eko Giu-
liarenarekin batera, biak ere Usticara bidaliak. Horrela, nolabait, 
nahiko pozik sentitu naiz. Berriro ikusi ditut Giuliaren letrak 
—zer gutxi idazten duen neskato honek eta zein ondo zuritzen 
den haurren zaratarekin!—, eta buruz ikasi dut zure gutuna, eta 
akats batzuk aurkitu dizkiot: orain xehetasun txiki horiek ere az-
tertzen ditut, badakizu? Iruditu zait zure gutun hori ez zenuela 
italieraz pentsatu, presaz eta axolagabekeriaz itzuli baizik; ho-
rrek nekatua zeundela eta gaizki sentitzen zinela adierazten dit, 
eta egoera katramilatsu batengatik soilik pentsatzen zenuela ni-
gan. Agian, orduan jaso zenuen Giuliaren eta haurren gripearen 
berri ere. Besteren artean, errakuntza barkaezin bat aurkitu dut 
San Antonio Paduakoaren —ekainean ospatzen denaren— eta 
txerriena deitu ohi den San Antonioren artean. Azken hau da 
nire santua, urtarrilaren 22an jaio bainintzen, hain zuzen, eta 
magiazko zenbait arrazoirengatik fede handia dut harengan.

Zure gutunak Usticako bizitza gogorarazi dit, zuk egiaz 
zenaren oso bestela irudikatzen zenuena. Agian aurrerago 
deskribatuko dizut berriro garai hartako nire bizitza, eta zirri-
borro zehatza marraztuko dizut orduan. Gaur ez dut gogorik, 
eta nekatu samar sentitzen naiz. Usticatik gramatikatxoak eta 
Fausto bidaltzea lortu dut. Metodoa ona da, baina maisu baten 
presentzia eskatzen du, ikasten hasten ari denarentzat behin-
tzat. Niretzat, ordea, ezin hobea gertatzen da, ditudan nozioak 
errepasatu besterik ez baitut egin behar eta, batez ere, erabili. 
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Puxkinen Andereño nekazaria ere eskatu dut, Polledro edizioan; 
testua, itzulpen literarioa eta gramatikala eta oharrak. Testua 
buruz ikasten dut. Puxkinen prosa oso ona izango dela iruditzen 
zait, eta ez diot beldurrik nire memoria ergelkeria estilistikoekin 
oztopatzeari. Ikuspuntu guztietatik prosa buruz ikasteko metodo 
hau hoberena delakoan nago.

Usticatik nire arreba Teresinaren gutun bat bidali didate, 
bere seme Franco, Delio baino hilabete batzuk geroago jaioa-
ren argazki batekin batera. Gure semeek elkarren antz handirik 
ez dutela uste dut, Delio Edmearen20 oso antzekoa izan arren. 
Francok ez du ile kizkurrik eta kolorea ilun gaztainkara da, non-
bait; Delio, egiazki, politagoa da: Francok ezaugarri nagusiak 
markatuegiak ditu dagoeneko; gogortasuneranzko eta gehiegi-
keriaranzko joera izango duela aurreikus daiteke; Deliok, berriz, 
oso haur-hazpegiak ditu, eta markatuagoa du itxura orokorraren 
seriotasuna, eta haur bati ez dagokion eta zer pentsatu handia 
ematen duen halako malenkonia bat. Hitzeman bezala, bidali al 
zenion Delioren argazkia nire amari? Hala egin beharko zenuke: 
nire atxiloketarekin asko sufritu du gaixoak, eta are gehiago su-
fritzen duela uste dut, gure herrietan zaila baita ulertzea lapurra, 
iruzurtia edo hiltzailea izan gabe ere kartzelaratu zaitzaketela. 
Nire ama izualdi etengabean bizi da gerraren hasieratik —nire 
anaietako hiru frontera joan ziren—, eta bazuen eta badu orain-
dik errepikatzen duen esaldi bat: «I miei figli li macelleranno» 
—nire semeak masakratu egingo dituzte—, sardinieraz italieraz 
baino askoz ere adierazgarriagoa: «Faghere a pezza». «Pezza» sal-
gai jartzen den okela da, eta giza haragiarentzat, aldiz, «Carre» 
hitza erabiltzen da. Egiazki ez dakit nola kontsolatu. 

[...] Ez dakit nola ulertarazi nahiko ongi aurkitzen naizela, 
eta ez dudala berak irudikatzen duen arriskurik. Are eta zailagoa 
gertatzen da, egia ezkutatzen saiatzen garela susmatzen baitu 
beti, eta egungo bizitzaren erdian oso gutxi orientatzen delako, 
bestalde. Imajina ezazu, Tania, ez duela inoiz bidaiatu, Cagliari-
raino ere ez dela behin ere iritsi, eta susmoa dut ipuin polit bat 
iruditzen zaizkiola guk egiten dizkiogun deskribapen asko.

20 Francoren lehengusina.
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Tania maitea: ezin gaur taxuz idatzi. Papera urratzen duen 
idazluma bat eman didate eta hatzekin benetako akrobaziak egi-
tera behartzen nau. Zure gutunen zain. Besarkada bat.

Antonio
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Milango kartzela, 1927ko apirilak 4

Tania maite-maitea:
Aste honetan zehar, zure bi postal —martxoaren 19koa 

eta 22koa— eta 26an datatutako zure gutuna jaso ditut. Asko 
atsekabetzen nau mindu izanak. Dena den, uste dut ez duzula 
nire aldartea guztiz ulertu, ez bainuen asmatu ongi adierazten, 
eta ez litzaidake gustatuko gu bion artean gaizkiulerturik izatea. 
Ez zait inoiz bururatu nitaz ahatz zaitezkeela eta gutxiago es-
timatu nazakezula, ziur diotsut. Halakorik pentsatu izan banu, 
ez nizukeen gehiago idatziko. Nire izaera beti izan da horre-
lakoa, eta horregatik eten izan ditut lehen ere adiskide zahar 
askorekiko harremanak. Berririk gabe bi hilabete eman ondoren, 
nagusitu zitzaidan urduritasunaren zergatia hitzez baizik ezin 
azaldu ahalko nizuke. Ez naiz saiatuko gutun bidez azaltzen, 
beste nahaste halaber mingarrietan ez erortzearren. Baina orain 
guztia iragan da, eta ez dut gogoratu ere egin nahi. 

[...] Badira egun batzuk ziegaz eta eremuz aldatu naizela. 
Kartzela eremutan banatuta dago —nire gutunaren idazpuruak 
ere adierazten duen bezala: lehen 1. eremuan nengoen, 13. zie-
gan—. Orain 2. eremuan, 22. ziegan. Nire kartzela egoera hobetu 
egin dela dirudi, nire bizitza lehen bezain diziplina gabe iga-
rotzen den arren. Pixka bat zehatzago deskribatuko dizut, era 
horretan egunero irudikatu ahalko duzu zertan ari naizen. 

[...] Ziega ikasle baten gela bezain zabala da: begiz jota, 
hiru metro bider lau eta erdi izango ditu, eta hiru eta erdi al-
tueraz. Leihoak haizea hartzen dugun patiora ematen du. Ez da 
leiho arrunt bat, jakina, barruko aldean burdin barrak dituen idi-
begi deiturikoa baizik. Zeru zati bat baizik ezin daiteke ikusi eta 
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ezin da patiora edo alboetara begiratu. Ziega honen orientazioa 
okerragoa da aurrekoarena baino, hegoaldera edo hego-mende-
baldera ematen baitzuen hark. Aurreko ziega hartan hamarrak 
aldera eguzkia ikusten zen, eta ordu bietan hirurogei zentime-
trotik gorako zerrenda batek hartzen zuen ziegaren erdigunea. 
Orain dudan ziegan, mendebalderantz edo hego-mendebalde-
rantz ematen baitu nonbait, eguzkia ordu biak inguruan sartzen 
da eta nahiko berandu arte irauten du, baina hogeita bost zen-
timetroko zerrendatxo batekin. Urtaro honetan, beroagoa baita, 
hobeto agian. Gainerakoan, egungo ziega kartzelako lantegi me-
kanikoaren gainean dago eta makinen hotsa entzuten da, baina 
ohituko naiz horretara. Ziega hau askoz ere pobreagoa da, bai-
na baita askoz erosoagoa ere. Hormako etzalekuak bi lastaira 
ditu —bat artilezkoa da— eta arropa hamabost egunez behin 
aldatzen da, gutxi gorabehera. Mahaitxo bat, komoda-armairu 
antzeko bat, ispilua, eta burdin esmaltatuzko azpil eta pitxer 
bana dauzkat. Aluminiozko hamaika objektu ditut gainera, «La 
Rinascente»n eskuratuak, kartzelan banaketa-zerbitzu bat an-
tolatu baitu berriki. Liburu batzuk ere baditut, neureak. Astero 
zortzi liburu jasotzen ditut kartzelako liburutegitik (horretara 
abonatuta egon behar da). 

[...] Kontu egin dezazun, aste honetako zerrenda emango 
dizut: 1.: Pietro Colleta, Napoliko erreinuaren historia (ezin hobea). 
2.: V. Alfieri, Autobiografia. 3.: Molière, Komedia hautatuak, Moret-
ti jaunaren itzulpenean (itzulpen irrigarria). 4.: Carducci, obra 
osoaren bi liburuki (oso erdipurdikoak, dudarik gabe Carducciren 
okerrenen artean). 5.: Arturo Lévy, Napoleon intimitatean (Napo-
leonen apologia bitxia, «gizon moral» gisara). 6.: Gina Lombroso, 
Hegoaldeko Amerikan (oso erdipurdikoa). 7.: Harnach, Kristautasu-
naren esentzia. 8.: Virgilio Brocchi, Halabeharra borrokan (txakurrak 
ere amorratuko lituzkeen eleberria). 9.: Salvador Gotta, Nire 
emaztea (eskerrak berea duen, oso aspergarria baita).

Goizetan sei eta erdietan jaikitzen naiz, eta zazpietan 
diana jotzen dute. Kafea, toilettea, ziegaren garbiketa. Litro erdi 
esne edan eta ogi-opil bat jaten dut. Zortziak inguruan, haizea 
hartzera ateratzen naiz eta bi ordu ematen ditut patioan. Oinez 
ibiltzen naiz, gramatika alemaniarra ikasten dut, Puxkinen Ande-
reño nekazaria irakurtzen dut eta testuko hogeiren bat lerro buruz 
ikasten ditut. Il Sole erosten dut, industria eta merkataritzako 
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egunkaria, eta administrazio-izaerako albisteren bat edo beste 
irakurtzen dut; (Sozietate Anonimoen urteko txosten guztiak ira-
kurri nituen). Astearteetan, dibertitzen nauen Corriere dei Piccoli 
erosten dut. Asteazkenetan, La Domenica del Corriere jasotzen dut; 
ostiraletan, Guerin Meschino, umorezko kazeta deitua. Paseoaren 
ostean, kafea. Hiru egunkari jasotzen ditut: Corriere, Il Popolo d'Ita-
lia eta Secolo. Gaur egun, Secolo arratsaldez ateratzen da eta ez 
dut erosten jarraituko, ez baitit ezertarako balio. Bazkaria ordu 
desberdinetan etortzen da, hamabiak eta hirurak artean. Zopa 
berotzen dut, izan fideozkoa izan lehorra, haragi zatitxo bat ja-
ten dut —betiere txahalkia bada, oraindik ezin baitut behiarena 
jan—, ogi-opil bat eta gazta zatitxo bat (fruta ez dut atsegin). 
Laurden bat ardo edaten dut. Liburu bat irakurtzen dut, ibili egi-
ten naiz, hainbat gauzen inguruan hausnartzen dut... Lauretatik 
lau eta erdietara beste bi egunkari jasotzen ditut: Stampa eta 
Giornale d'Italia. Zazpietan afaltzen dut —afaria seietan banatzen 
dute—: zopa, bi arrautza gordin, laurden bat ardo; ez naiz inoiz 
gazta jatera iristen. Zazpi eta erdietan isiltzeko deia jotzen dute. 
Oheratu egiten naiz, eta hamaikak edo hamabiak arte libururen 
bat irakurtzen dut. Badira bi egun bederatziak inguruan kikara 
bat kamamila hartzen dudana. 

[...] (Hurrengoan jarraituko dut, oraindik beste gauza ba-
tzuk idatzi nahi baitizkizut).

Besarkada.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko apirilak 11

Tania maitea:
Jaso ditut martxoaren 31ko eta apirilaren 3ko zure posta-

lak. Eskerrak ematen dizkizut bidaltzen dizkidazun berriengatik. 
Milanera etortzea espero dut, baina aitor dut ez dudala ilusio 
handiegirik egin nahi. Uste dut ez zaizula oso atsegina gertatuko 
nire aurreko gutunean hasitako nire egungo bizitzaren deskri-
bapena jarraitzea. Hobe izango dut unean-unean bururatzen 
zaidana idaztea, horretarako aurrez erabakitako plan bati lotu 
beharrik izan gabe. Idaztea bera ere oinaze fisiko bihurtu da 
niretzat, papera urratzen duten eta idazketaren mekanismoari 
egundoko arreta eskatzen dioten idazluma ezin txarragoak ema-
ten baitizkidate. Zain egon naiz, ea noiz lortuko idazluma bat 
erabili ahal izatea, eta jakinarazi nizkizun lanak idazteko asmoa 
nuen, baina ez didate baimena eman eta tematzea ez zait gusta-
tzen. Horregatik, asteroko korrespondentzia bidaltzen duten bi 
ordu eta erdietan edo hirutan, bi gutun idazten ditut bakarrik. 
Ezin dut oharrik hartu, jakina, eta ezin dut taxuz eta probetxuz 
ikasi. 

[...] Arreta handirik gabe irakurtzen dut. Oraindik uste 
nuena baino azkarrago pasatzen zait denbora. Bost hilabete iga-
ro dira atxilotu nindutenetik —azaroaren 8an— eta bi hilabete 
Milanera iritsi nintzenetik. Sinestezina dirudi hainbeste denbo-
ra pasa denik. Hala ere, kontuan hartu behar da bost hilabete 
hauetan denetarik gertatu zaidala eta nire bizitzako inpresiorik 
harrigarrienak eta berezienak sentitu ditudala. Erroma: aza-
roaren 8tik 25era. Erabateko isolamendu zorrotza. Azaroak 25: 
Napoli. Nire lau diputatu kideen konpainian 29a arte. (Hiru ziren, 



65Antonio Gramsci

eta ez lau, haietako bat Casertan banandu baitzuten gugandik, 
Tremiti uharteetara bidean). Palermorako ontziratu eta 30ean 
iristen naiz. Zortzi egun Palermon: hiru bidaia Usticara alferrik, 
itsaso zakarragatik. Lehen harremana mafiakoak izateagatik 
kartzelaratutako siziliarrekin: intelektualki baino ezagutzen ez 
nuen mundu berri bat. Haiei buruzko nire kontzeptuak egiazta-
tzen eta kontrolatzen ditut, eta nahiko zuzenak direla ohartzen 
naiz. Abenduaren 7an Usticara iristen naiz. Konfinatuen mundua 
ezagutzen dut: gauza harrigarriak eta sinesgaitzak. Zirenaikako 
beduinoen kolonia ezagutzen dut: konfinatu politikoak, ekial-
deko ikuspegi oso interesgarria. Usticako bizitza. Urtarrilaren 
20an berriro irteten naiz. Palermon lau egun. Kriminal arrunten 
konpainian zeharkatzen dut Napoli. Napoli: guztiz morroi talde 
interesgarri bat ezagutzen dut, hegoaldekorik Sardinia baizik ez 
bainuen ezagutzen fisikoki. Napolin camorran sartzeko ekitaldi 
bat ikusten dut, besteren artean. Inpresio ezabagaitza uzten di-
dan preso bat ezagutzen dut —Arturo delako bat—. 

[...] Lau egunen buruan Napoli uzten dut. Cajanellon gel-
dialdia, karabineroen kuartelean. Boloniaraino nirekin katez 
lotuta joango diren kideak ezagutzen ditut. Bi egun Isernian, 
morroi horien konpainian. Bi egun Sulmonan. Gau bat Castell-
maren, karabineroen kuartelean. Ondoren, bi egun hirurogeita 
hamar atxilotu ingururen konpainian. Parada aprobetxatuz, den-
bora-pasak antolatzen dituzte nire ohorez: erromatarrek 
deklamazio-lehiaketa eder bat inprobisatzen dute: Pascare-
lla21 eta erromatar delinkuentziako herri-istorioak. Apuliakoek, 
calabriarrek eta siziliarrek aiztozko esgrima eskola bat antola-
tzen dute, hegoaldeko delinkuentziaren lau Estatuen —siziliar, 
calabriar, apuliar eta napolitar— arauen arabera. Siziliarrak Apu-
liakoen kontra; Apuliakoak calabriarren kontra. Siziliarren eta 
calabriarren arteko borroka ez da egiten, bi Estatu hauen arteko 
gorrotoak hain ikaragarriak direnez, akademia ere serio eta odol-
tsu bihurtzen baita. 

[...] Apuliakoak dira guztietan onenak: tiratzaile garaiezi-
nak, gainerako eskola guztiak gainditzeko garatu eta sekretuz 
betetako oso teknika hilgarri baten jabeak. Hirurogei bat urte-

21 Cesare Pascarella (1858-1940) Italiako olerkari eta prosalaria izan zen, dialektoan 
idatzi zuen literatura.
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ko «estatu» hierarkiarik gabeko agure apuliar batek, erronka jo 
zien gainerako Estatuetako txapeldun guztiei. Ondoren, amaiera 
gisa, beste apuliar batekin borrokatu zuen, gorputz ederreko eta 
zalutasun harrigarriko duintasun handiko eta guztiek obeditzen 
zioten gazte batekin. Ordu erdiz, ezagutzen diren esgrima orota-
rikoen teknika arrunt guztiak erakutsi zituzten. Denentzat, bai 
aktoreentzat eta bai ikusleentzat, berealdiko erakustaldia izan 
zen, ahaztezina: ezkutuko mundu oso bat, korapilatsua oso, sen-
timenduen, ikuspegien, ohorearen kontzeptu eta hierarkia gogor 
eta ikaragarri bat dituen mundu bat. Armak sinpleak ziren: koi-
lareak hormaren kontra igurtzita, emandako kolpeak kareak 
arropetan erakusten zituela. Bolonia gero: bi egun eta beste es-
zena batzuk; azkenean, Milan. 

[...] Bost hilabete hauek, egiazki, mugituak izan dira: urte 
pare batean gogoeta egiteko inpresio ugari.

Honek erakusten dizu zertan pasatzen dudan denbora, 
irakurtzen ari ez naizenean: gauza horietan guztietan pentsatzen 
dut berriro, xehetasun guztiak aztertzen ditut, lan bizantziar ho-
nekin mozkortzen naiz. Gainerakoan, nire inguruan gertatzen 
den eta erreparatzea lortzen dudan guztia ere interesgarria suer-
tatzen da. Oso zorrotz kontrolatzen naiz, hala ere, ez baitut erori 
nahi presoen psikologia ezaugarritzen duten monomanietan. 
Horretarako, inoiz uzten ez nauen halako espiritu ironiko eta 
umoretsuak laguntzen dit.

Eta zuk, zer egiten duzu eta zertan pentsatzen duzu? Orain 
ni ez nagoela, nork erosten dizkizu abenturazko eleberriak? Ziur 
naiz irakurri dituzula berriro Corcoranen eta bere Lisotta maita-
garriaren22 istorio harrigarriak. Joaten zara aurten poliklinikako 
klaseetara? Elgorriaren baziloa aurkitu zuena Caronia irakaslea 
al da? Ikusi nituen bere gorabehera deitoragarriak. Egunkarien 
bidez ezin izan dut argi jakin Cirincione irakaslea ere zigortu 
ote zuten. Hau guztia, hein batean behintzat, Sizialiako mafia-
ren arazoarekin loturik dago. Sinetsi ere ezinezkoa da siziliarrek, 
klaserik beherenekoetatik gizarte mailarik altuenetaraino, nola 
bat egiten duten beren artean eta, elkartasun sentimendu hori 

22 Alfred Assollant, Corcoran kapitainaren abenturak, haurrentzako abenturazko nobela. 
Lisotta tigre bat da, kapitainarengandik bereiztezina.
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dela-eta, nola balio zientifiko ukaezineko zientzia-gizonak ere 
gai izan daitezkeen Zigor Kodearen muga-mugan ibiltzeko. 

[...] Sinetsita nago siziliarrek herri bereizi bat osatzen du-
tela egiazki. Kidetasun gehiago dago calabriar eta piemontear 
baten artean, calabriar eta siziliar baten artean baino. 

[...] Hegoaldekoek orokorrean siziliarrei egiten diz-
kieten salaketak izugarriak dira: antropofagiaz ere salatzen 
dituzte. Inoiz ez nuen pentsatuko halako herri-sentimenduak 
izan zitezkeenik. Sentimendu horien jatorria aurkitzeko azken 
mendeetako historiari buruzko liburu asko irakurri beharko li-
ratekeela iruditzen zait, Napolin Jose Bonapartek eta Joakin 
Muratek agindu zuten garaian Sizilia Hegoaldetik banandu ze-
neko garaiari buruz, batez ere.

...Hona aztertzea mereziko lukeen beste gai interesgarri 
bat: kartzelako arauak eta alde batetik zein bestetik sortzen du-
ten psikologia, zaintzako langileek presoekin duten harremanari 
dagokionez. Uste nuen bi maisulanek, kaboaren eskuliburuak 
eta katixima katolikoak —eta argi gera dadila seriotan ari nai-
zela—, biltzen zutela masen antolaketaren eremuan gizakien 
milaka urteko esperientzia. Sinetsita nago introspekzio psikolo-
gikoko benetako altxorrak gordetzen dituen kartzelako araudia 
—nahiz eta maila mugatuagoan eta ezaugarri bereziekin— gehi-
tu beharko litzaiekeela bi horiei.

Giuliaren gutunen zain nago: haiek irakurri ostean zuze-
nean idatzi ahalko diodala uste dut. Ez pentsa hau nire umekeria 
bat denik.

Garrantzi handiko berri bat: egun batzuetatik hona asko 
jaten dut. Oraindik ezin dut barazkirik jan. Ahalegin handiak 
egin ditut, baina azkenean baztertu egin dut, izugarrizko higuina 
ematen dit-eta.

Hala ere, ezin dut ahaztu agian zu etorriko zarela eta, 
agian, —ai ene!— minutu gutxi batzuez berriro elkar ikusiko du-
gula. 

[...] Besarkada.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko apirilak 25

Tania maitea:
Jaso dut 12ko zure gutuna eta zu amorraraztea erabaki 

dut, hotz eta zinikoki. Badakizu harroputza zarela? 
[...] Objektiboki erakutsiko dizut eta aurretiaz dibertitzen 

naiz zure sumindura irudikatuz. (Kontuz gehiegi haserretzea-
rekin, horrek atsekabetu egingo ninduke-eta). Egia da Usticara 
bidali zenidan gutuna erabat ahazturik geratu dela, baina ezin 
zaizu zuri leporatu. Ezinezkoa da Usticako bizitza eta hango gi-
roa irudikatzea, zeharo berezia delako eta giza bizikidetasunezko 
esperientzia arrunt orotatik askoz harago dagoelako. Imajina 
zenezakeen honelakorik? Entzun: abenduaren 7an iritsi nin-
tzen Usticara, baporetxoak zerbitzu arautuan zortzi eguneko 
eten bat eginda eta lau zeharkalditan huts egin ondoren. Hara 
iristen zen bosgarren preso politikoa nintzen. Zigarretaz horni-
tzeko aholkatu zidaten segituan, hornidura agortzen ari baitzen. 
Zigarreta-saltzailearen etxera joan nintzen eta hamar pakete 
Macedonia eskatu nizkion —hamasei lira— eta erakusmahaiaren 
gainean berrogeita hamar lirako billete bat ipini nuen. Saltzai-
lea —itxura guztiz normaleko emakume gazte bat— harritu egin 
zen nire eskaria entzunda, errepikatzeko eskatu zidan, hamar 
paketeak hartu zituen, ireki zituen, zigarretak banan-banan 
kontatzen hasi zen, kontua galdu zuen, berriro hasi zen, paper 
zati bat hartu zuen, arkatzaz kontu luzeak egin zituen, eten egin 
zituen, berrogeita hamar lirak hartu zituen, leku jakin batean 
gorde zituen... Azkenean, nor nintzen galdetu zidan. Preso poli-
tiko bat nintzela jakin zuenean, zigarretak eman eta dirua itzuli 
zidan, billetea aldatutakoan ordain niezaiokeela esanez. 
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[...] Gauza bera errepikatu zen leku guztietan, eta hau da 
gertakariaren azalpena: Ustican txakur txikiaren23 ekonomia 
baizik ez da existitzen. Txakur txikika saltzen da, eta inoiz ez 
da gastatzen berrogeita hamar zentimotik gora. Usticako eredu 
ekonomikoa egunean lau lira jasotzen dituen konfinatuarena 
da, lukurraren edo ardogilearen etxean bi uzten ditu bahituran, 
eta gainerako biez elikatzen da, hirurehun gramo ogi erosiaz, 
gozagarri gisa zentimo bat piperbeltz birrindu eransten diolarik. 
Zigarretak banaka saltzen dira. Macedonia batek hamasei zenti-
mo balio ditu, hau da, hiru txakur txiki eta zentimo bat. Egunean 
Macedonia bat erosten duen presoak txanpon bat uzten du bahi-
tura gisa, eta bost egunetan zentimo bana deskontatzen zaio. 
Ehun Macedoniaren salneurria kalkulatzeko, ehun bider hamasei 
zentimo —hiru txakur txiki eta zentimo bat— egin behar zen, eta 
ez dit inork ukatuko kontu zaila ez denik. Eta zigarreta-dendaren 
jabea zen, hau da, herrian mozkin gehien ateratzen zuen saltegi 
bateko jabea! 

[...] Ongi bada: uharte osoko psikologia nagusia, txakur 
txikiaren ekonomian oinarritu daitekeena da, unitate batuketa 
eta kenketa baizik ezagutzen ez dituen ekonomia; Pitagorasen 
taularik gabeko ekonomia.

Eta entzun beste hau ere (eta argi gera dadila nik neuk 
bizi izandako gertakariez eta zentsurarik jasan ezin dutenez ari 
naizela): bulegora deitu ninduen iritsitako korrespondentziaren 
azterketaz arduratzen den langileak. Niri zuzendutako gutun bat 
eman zidaten eta haren edukiari buruzko esplikazioak eskatu 
zizkidaten. Lagun batek Milandik idazten zidan, irrati tresna bat 
eskainiaz, eta gutxienez Erromako emanaldia Ustican jaso nezan 
azalpen teknikoak eskatzen zizkidan. Egiazki, ez nuen ulertzen 
bulegoan egiten zidaten galdera, eta zertaz ari zen galdetu nien. 
Nik Erromarekin hitz egin nahi nuela uste zuten eta tresna jaso-
tzeko baimena ukatu zidaten. Aurrerago, alkateak deitu zidan, 
udalerriak bere aldetik tresna erosiko zukeela eta horregatik 
tematu ez nendin esateko. Alkatea niri baimena ematearen 
aldekoa zen, Palermon egona baitzen eta irrati-tresna batez ko-
munikatzea ezinezkoa zela ikusi baitzuen.

23 Txakur txikia: pezetaren bost zentimoko txanpon zaharra. Paralelismoz, lirari aplikatua.
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...Tania maitea, ez zaitez gehiegi haserretu. Asko maite 
zaitut, asko, eta nahigabe handiegia eragin dizudala jakiteak 
etsia ematen dit. Besarkada.

Antonio
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Milango kartzela, 1927ko maiatzak 2

Giulia maitea:
Uste dut nire posta-trukerako, behintzat, osasungarriagoa 

izango dela nire abenturaren alde positiboa deskribatzeko eman 
nizun hitza ez betetzea. Benetan sentitzen dut, sinets iezada-
zu, iruditzen baitzait gutunak modu erabat konbentzionalean 
idaztera ohitu naizela, eta, konbentzionalismoak baino are oke-
rragoa dena, konbentzionalki kartzelakoa den gutunak idazteko 
moduan idaztera mugatuta nagoela. Hainbeste istorio txiki izan-
go nituzke kontatzeko! 

[...] Taniak kontatu zizun txerriaren atxiloketaren istorioa? 
Baliteke ez kontatu izana, ez baitzuen sinetsi. Bera alaitzeko 
eta irriarazteko asmatua zela iruditu zitzaion, zalantzarik gabe. 
Dena den, zuk ere ez duzu istorio hauetan gehiegi sinetsiko —
betaurreko berdeak, eta abar—, egiazkoak direlakoxe badira ere 
are ederragoak. Ez duzu sinetsi txoriak euliak harrapatzeko li-
ka-paperaz ehizatzen dituzten aireplanoen istorioa ere, eta ezta 
Loriak horri buruz duen teoriarena ere, nahiz eta froga izateko 
hor duzun Loriaren artikulua argitaratu zuen aldizkariak.24 

[...] Nola emango dizut nire bizitzaren eta pentsamoldea-
ren berri? Nire esperientzia honen zati handi bat aise irudika 
dezakezu: adibidez, zugan eta zuengan guztiengan asko pen-
tsatzen dudala. Nire bizitza fisikoa ere erraza da imajinatzen. 

24 Aquiles Loriaren «Abiazioaren eragin sozialak» —Egia eta fantasia— artikuluaren 
(1910eko urtarrilaren 1ean Rassegna Contemporanean argitaratua) aipamena. Artikulu 
horretan, Loriak hegazkinen bitartez azaltzen du langile emantzipazioaren, soldata 
hertsaduraren eta industria-lanaren teoria, hegazkinek izan ere, euliak harrapatzeko 
like-paperez igurtzita, guztiei emango baitiete ehizatutako txoriez elikatzeko aukera.
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Asko irakurtzen dut: hiru hilabete hauetan laurogeita bi liburu 
irakurri ditut kartzelako liburutegitik, libururik zentzugabe eta 
bitxienak, besteren artean, aukera urria baitago. Gainera, neure 
liburu batzuk ere baditut, homogeneoxeagoak, arreta eta me-
todo handiagoz irakurtzen ditudanak. Horiez gainera, egunean 
bost egunkari eta aldizkariren bat edo beste ere irakurtzen dut. 
Alemana eta errusiera ere ikasten ari naiz... Egia esan, baina, beti 
uste izan dudanaren kontra, jabetu naiz kartzelan gaizki ikasten 
dela, era askotako arrazoi tekniko eta psikologikoengatik.

Pasa den astean III-15eko zure gutuna jaso nuen. Irrika 
handiz itxaroten ditut zure eskutitzak eta pozik jasotzen ditut. 
Nahi nuke denbora apur bat aurki zenezan zure bizitza eta, batez 
ere, Delioren bizitza deskribatzeko. Baina imajinatzen dut zein 
lanpetuta egongo zaren beti. Zenbat gauza jakin nahi nituzkeen!

Begira, Atlante famatuaz mintzo zinen gutuna jaso 
nuenean, egun gutxi lehenago Guerrin Meschino itzuli nuen li-
burutegira, italiar zaldun-erromantze herrikoi bat, laborarien 
artean batez ere asko irakurtzen dena. Gustatuko litzaidake han-
go pasarte geografiko dibertigarriren bat transkribatzea —Sizilia 
polo aldeko lurretan kokatzen da, adibidez—, zuri erakusteko 
badela zuk baino geografia nahikoz gutxiago dakienik. Ez deza-
gun hitz egin historiaz, bestela lehen aipaturiko Loria irakaslea 
aipatu beharko nizuke, hitzaldi batean Julio Zesarren garaian 
Venezia existitzen zela eta Venezian «Lagunako dialekto gozoa» 
hitz egiten zela frogatzen tematu baitzen, bere petralkeria mu-
gagabeaz.

Maitea, saiatzen naiz ahalik eta zabalen idazten, ustez 
nire gutuna bidaltzea oztopatuko ez duten gaiei buruz. Horrega-
tik gogaitu behar zaitut honelako ergelkeriekin.

[...]  Estu-estu besarkatzen zaitut.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko maiatzak 23

Tania maitea:
Pasa den astean, Giuliaren eskutitzarekin batera, zure gu-

tun eta postal bana jaso nuen.
Nire osasunari dagokionez lasaitu egin nahi zaitut. Nahi-

ko ongi nago, benetan. Azken aste honetan hain gogotik jaten 
dut, non harritu egiten bainaiz neu ere. Janaria ia niri gustatzen 
zaidan moduan ekartzea lortu dut, eta uste dut gizendu eta guzti 
egin naizela. Bada denbora bat, gainera, bai goizez bai arratsaldez 
gimnasiari minutu batzuk eskaintzen dizkiodala: oso arraziona-
la iruditzen ez zaidan gimnasia suediarra, baina, uste dudanez, 
oraindik mesede handia egiten didana. Honela egiten dut: gor-
putz-adar eta gihar guztiei indarra ematen dieten mugimenduak 
ordenean egiten saiatzen naiz, eta astero mugimendu kopurua 
zertxobait handitzen ahalegintzen naiz; hori mesedegarria dela 
ongi frogatzen dit, nire iritzian, zerak: lehen egunetan mina sen-
titzen nuen alde guztietan eta ariketa jakin batzuk oso gutxitan 
baizik ezin egin nitzakeen; orain, aldiz, hiru bider gehiagotan 
egiten ditut, eta ez dut inolako deserosotasunik sentitzen. Uste 
dut berrikuntza horrek mesede handia egin didala psikologikoki 
ere, batik bat funtsik gabeko eta denbora pasarako baizik ez zi-
ren irakurgaiak baztertzeko. 

[...] Ez pentsa gehiegi ikasten dudanik ere. Iruditzen zait 
benetan probetxuzko ikasketak egitea ezinezkoa zaidala, arrazoi 
askorengatik, ez arrazoi psikologikoengatik bakarrik, bai arrazoi 
teknikoengatik ere. Oso nekeza gertatzen zait bete-betean gai 
edo argumentu bati lotu eta, datu posible guztiak bildu eta har-
monikoki koordinatzen ahaleginduz, serioski ikertzen denean 
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egiten den bezala sakontzea. Antzeko zerbait hasi zait gertatzen 
sistematikoki betetzen ahalegintzen naizen hizkuntz ikasketan 
ere, hau da, elementu gramatikal oro kontuan hartuaz, orain 
arte egin ez dudan moduan, hitz egiteko eta, batez ere, iraku-
rri ahal izateko nahikoa jakitearekin konformatzen bainintzen. 
Horregatik ez dizut oraindik idatzi hiztegiren bat bidaltzeko es-
katuz: Usticara igorri zenidan Kohlerren hiztegi alemana hango 
nire lagunek galdu zuten. Behin gramatika guztia ikasi ondoren, 
orduan eskatuko dizut Langenscheiden sistema jarraitzen duen 
beste hiztegia bidaltzea. Ordurako eskatuko dizut Goetheren 
Gespräche mit Eckermann —Eckermannekin25 solasaldiak— bidal-
tzeko ere, ez irakurtzeko bakarrik, baizik eta baita haiei buruzko 
azterketa estilistikoak egiteko ere. Oraingoz Grimm anaien ipui-
nak irakurtzen ditut, oso errazak gertatzen baitzaizkit. 

[...] Hizkuntzak ikastea nire zeregin nagusia bihurtzea era-
baki dut; alemanaren eta errusieraren ostean, azken urteotan 
ikasten hasia nintzen ingelesa, espainiera eta portugesa serios-
ki errepasatzeko asmoa dut, eta Unibertsitatean soilik bere alde 
neolatindarrean ikasi nuen errumanierari ere helduko diot, eta 
oraingo honetan ikasketa hori burutzea espero dut, bere hizte-
giaren alde eslaviarra ere ahaztu gabe, hiztegi errumaniarraren 
ehuneko berrogeita hamar baino gehiago hartzen baitu. 

[...] Ikusten duzunez, honek argi uzten du nire alderdi psi-
kologikoan ere guztiz lasai nagoela. Hain zuzen, ez nago jadanik 
urduri eta ez ditut suminaldi itogarri haiek, hasieran bezala. 
Egokitu naiz eta nahiko bizkor pasatzen zait denbora. Astetan 
kalkulatzen dut eta ez egunetan; astelehena da nire erreferen-
tzia-puntua, hori baita idazten eta bizarra egiten dudan eguna, 
guztiz lan arruntak biak.

...Hau guztia idatzi nahi izan dizut, uste dudalako hauxe 
dela modurik hoberena zuk eta Giuliak, biek nire bizitzaren eta 
nire gogoeten eguneroko nondik norakoen gutxi gorabeherako 
ideia bat izan dezazuen. Gainera, ez duzue pentsatu behar guztiz 
bakarrik eta isolaturik nagoenik; egunero izaten da mugimendu-
ren bat, aldez edo moldez. 

25 Johann Peter Eckermann (1792-1854) Alemaniako olerkari eta idazlea, Goetheren 
gertukoa.
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[...] Goizetan, pasiera. Nire patioan leku on bat hartu be-
zain pronto, hara-hona dabiltzan edo beren lekutxoak hartzera 
doazen gainerakoen aurpegiak aztertzen ditut. Atxilotu guztiei 
egunkari baimenduak saltzen dizkiete gero. Ziegara itzultzean 
egunkari politikoak ekartzen dizkidate, baimena eman baitidate 
haiek irakurtzeko. Gero erosketak. Ondoren, bezperan gastatu-
takoaren kontua ekartzen didate. Bazkaria dator gero, eta abar. 
Laburbilduz: aurpegi berriak ikusten dira etengabe, nahiz eta 
haietako inoren atzean ez den ezkutatzen ezagutzea merezi 
duen nortasunik. 

[...] Gainerakoan, egunkari politikoak irakurtzeari uko 
egingo banio, egunean lauzpabost orduz beste preso batzuen 
konpainiaz gozatzeko aukera izango nuke. Pentsatu nuen pixka 
bat, baina bakarrik geratzea eta egunkariak irakurtzen segitzea 
erabaki nuen azkenean. Aldizkako konpainiak, beharbada, 
entretenituko ninduke zenbait egunetarako eta baita aste ba-
tzuetarako ere, baina gero ez lidake egunkariak irakurtzea adina 
mereziko, zalantzarik gabe.

Zer iruditzen zaizue? Agian uste duzue konpainia berez 
kontuan gehiago hartzeko moduko elementu psikologiko bat 
dela? Zuk, Tania, mediku gisa zinez aholku zientifiko bat eman 
behar didazu, ni seguruenik ez nagoelako gai hau behar den ob-
jektibotasunez epaitzeko moduan.

Hauxe da, beraz, nire bizitzaren eta nire pentsamenduen 
egitura orokorra. Ez dut zuei guztiei eta haurrei eskainitako nire 
pentsamenduez hitz egin nahi. Atal hau zeuek irudikatu behar 
duzue eta sentituko duzuela uste dut.

Tania maitea, postalean berriro hitz egiten didazu zure 
Milanerako bidaiaz eta elkar ikusteko aukeraz. Oraingoan egia 
izango al da? Badakizu sei hilabete baino gehiago daramadala 
seniderik ikusi gabe? 

[...] Oraingoan benetan itxoiten dizut. Besarkadak.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko uztailak 4

Berti maitea:
Jaso dut ekainaren 20ko zure gutuna. Eskertzen dizut 

idatzi izana. Ez dakit nire gutun ugariak jaso zituen Venturak, 
aspaldi ez baitut jasotzen Usticako korrespondentziarik. Uneo-
tan, familia gertakariekin loturik, halako neke moral bat ari naiz 
igarotzen. Oso urduri eta odolerre nago. Ez dut lortzen inongo 
gaitan kontzentratzerik, denik eta interesgarriena izanda ere, 
zure gutunean azaldutakoa bezala. Gainontzean, zuen giroarekin 
lotura oro galdu dut eta ezin dut imajinatu konfinatuen taldean 
gertatu diren aldaketen tankera. Uste dut irakasleek26 garatu 
beharreko jardueretako bat izan beharko lukeela esperientzia 
zein behaketa pedagogiko eta didaktikoak erregistratzea, azal-
tzea eta koordinatzea. Horrelako lan iraunkor batetik baizik ezin 
sor daiteke giroak eskatzen duen eskola eta maisu mota. Zeinen 
liburu ederra idatz litekeen esperientzia hauei buruz eta zein ba-
liagarria izango litzatekeen! Nire iritzia hori denez, nekeza zait 
aholkuak ematea eta are gehiago —zuk diozun moduan— ideia 
«jenial» sail bat ematea. Uste dut jenialtasuna «zulora» bota 
behar dela eta, aldiz, esperientziarik zehatzenaren eta autokri-
tikarik hotz edo objektiboenaren metodoa behar dela aplikatu.

Berti maitea: ez pentsa gogogabetu nahi zaitudanik 
edo, zuk diostazun moduan, zure baitan duzun nahasmendua 
areagotu nahi dizudanik. Gaingiroki, uste dut funtsezko hiru 
mailatan zatitu beharko litzatekeela eskola, horrela maila bakoi-

26 Usticako konfinatu politikoek kultura orokor eta politikoko zenbait ikastaro antolatu 
zituzten. Irakasleak konfinatuen artean hautatzen zituzten. 
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tza ikasturtetan azpizatitu ahalko litzatekeelako: hirugarrenak 
maisuena edo maisutzat hartuena izan beharko luke, eta zirkulu 
gisa funtzionatu beharko luke; ez eskola gisara, zentzu arrun-
tean. Partaide bakoitzak lagundu beharko luke, gai zientifiko, 
historiko edo filosofiko jakinei buruz eta, batez ere, gai didakti-
ko eta pedagogikoei buruz konferentziak edo hitzaldiak emanez. 
Filosofia ikastarorako, ildo beretik, uste dut grosso modo azalpen 
historikoak azalekoa izan behar duela, baina sistema filosofiko 
konkretu batean, Hegelenean, sakonduz, bere alderdi guztiak 
aztertuz eta kritikatuz. Nik, aldiz, ikastaro bat egingo nuke bar-
bara, baralipton27 eta abarrekin, eta baita dialektikakoa ere. Baina 
honetaz guztiaz segi genezake hizketan idazten jarraitzen badi-
dazu.

Berti maitea, agurtu nire partez lagun guztiak eta, sinets 
ezazu, adeitasunez naukazu.

Antonio

27 Silogismo baten irudi berberaren bi modu dira logikan.
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Milango kartzela, 1927ko abuztuak 8

Tania maitea:
Jaso ditut uztailaren 28ko zure gutuna eta Giuliarena. 

Uztailaren 11z gero gutunik jaso gabe eta egonezinez nengoen; 
hainbesteraino, non zuri erokeria irudituko zaizun zerbait egin 
bainuen: nahiago nizuke ez esan, baina mintzategira etortzen 
zarenean esango dizut. Benetan, damu dut oso nekaturik sen-
titzen zarelako, eta are gehiago atsekabetzen naiz, ziur bainago 
depresioa eragin dizudala.

Tania maitea, beti naiz beldur zure gutunetan esaten 
didazuna baino okerrago egon zaitezkeelako eta egoera dese-
rosoren batean aurki zintezkeelako. Ezerk ezin dit aldarte hori 
kendu. Erroturik daukat. 

[...] Badakizu iraganean haitzuloetako hartzaren bizi-
modua egin dudala beti, nire aldarte honengatik, hain zuzen; 
ez nuen nahi inor nire zoritxarrei loturik egoterik. Saiatu naiz 
nire familia ere nitaz ahantz zedin, nire etxekoei albait gutxien 
idatziaz. Aski! Zerbait egin nahi nuke, gutxienez, zuri irribarre 
eginarazteko. Nire txolarretxoen istorioa kontatuko dizut. 

[...] Jakin behar duzu txolarre bat dudala eta beste bat ere 
izan nuela, baina hil egin zen, intsekturen batek pozoiturik, uste 
dudanez —sits edo ehunzangoren batek—. Lehenengo txolarre 
hura egungoa baino askoz atseginagoa zen. Harroa eta bizia zen 
oso. Oraingoa apal-apala da, izaera otzanekoa eta inolako ini-
ziatibarik gabea. Lehena, aldiz, laster egin zen ziegaren jaun eta 
jabe. Uste dut espiritu bereziki goethiarra zuela, gizon biogra-
fiatuari buruzko biografia batean irakurri ahal izan nuenaren 
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arabera. Über allen Gipfeln!28 Ziegako gailur guztiak konkistatzen 
zituen, eta haietan pausatzen zen bake gorenaz zenbait minutuz 
gozatzeko. Tamarindo-ur botilatxo baten tapoira igotzea zuen 
bere erronka nagusia. Horregatik, behin kafeteraren hondakinez 
beteriko ontzi batera erori eta ia ito zen. 

[...] Txolarre horrengan gehien maite nuena zen ez zue-
la inork ukitzerik uzten. Amorratu egiten zen, hegoak zabaltzen 
zituen eta basaki mokokatzen zuen eskua. Etxekotu egin zen, 
baina konfiantza handirik hartu gabe. Bitxiena da ez zuela bere 
etxekotasun erlatibo hori gutxika-gutxika hartu, bat-batean 
baizik. Mugitzen zen ziegatik, baina beti ni nengoen kontrako 
muturrean. Erakartzeko, pospolo-kaxa batean sartutako euli 
bat eskaintzen nion. Ni urrun nengoenean baizik ez zuen har-
tzen. Behin batez, baina, pospolo-kaxan, euli bakarraren ordez, 
bospasei zeuden. Haiek jan aurretik, nire txolarrea kaxatxoaren 
inguruan dantzatzen hasi zen, eromenez, zenbait segundoz. 
Dantza horixe errepikatzen zuen euli asko aurkitzen zituen ba-
koitzean. 

[...] Goiz batez, paseotik bueltan, txolarrea nigandik oso 
hurbil aurkitu nuen; ez zen aldendu geroztik, nigandik gertu 
geratu zen beti, arretaz behatzen ninduen, eta aldian behin za-
patak mokokatzeko hurbiltzen zen, horrela jaki gozoren batera 
gonbida nezala eskatuz. Baina inoiz ez zen utzi erresistentziarik 
gabe harrapatzen eta beti saiatzen zen albait arinen ihes egiten: 
geldiro hil zen; hobeki esan, atake bortitz bat izan zuen mahai-
txoaren gainean uzkurtuta zegoen gau batean. Haur batek bezala 
egiten zuen garrasi, baina biharamunean hil zen: paralizatua 
zeukan eskuinaldea eta jateko zein edateko ozta-ozta mugitzen 
zen, arrastaka. Gero, ezustean hil zen. Egungo txolarrea, aitzi-
tik, otzantasun okagarrikoa da. Jatekoa mokoan ematea nahi 
du, nahiz eta badakien bakarrik jaten. Zapataren gainean pau-
satzen da eta galtzaren poltsikoan ezkutatzen. Hegoak ebakita 
izango ez balitu, hegan egingo luke nire belaunburuen gainean 
pausatzeko. Agerikoa da hori egin nahi duela, izan ere luzatu, 
dardarikatu, eta zapataren gainean pausatuz amaitzen baitu. 
Uste dut hau ere hil egingo dela, pospolo erreen buruak jateko 
ohitura du eta. Ogi-mami hutsetan oinarritutako elikadurak, 

28 «Gailur guztien gaindi», Goetheren abesti baten lehen estrofa.
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gainera, nahasmendu hilgarriak eragin behar ditu txoritxo mota 
honengan. Oraingoz nahiko osasuntsu dago, baina bizitasuna 
falta zaio. Ez du korrikarik egiten, nigandik gertu dago beti eta 
ostikada bat baino gehiago jaso du dagoeneko, nahi gabe. Hau 
da, hori eta honenbestez, nire bi txolarretxoen istorioa...

Antonio
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Milango kartzela, 1927ko abuztuak 8

Berti maitea:
Jaso dut uztailaren 15eko zure gutuna. Ziurta diezazuket 

nire osasun egoera ez dela iragan urteetakoa baino okerragoa; 
uste dut zertxobait hobetu ere egin dela. Gainontzean, ez dut 
lanik egiten batere, irakurketa hutsa ezin delako lantzat hartu. 
Kanpotik zenbait liburu jasotzen ditut eta kartzela-liburutegiko 
liburukiak irakurtzen ditut, etorri ahala: asterik aste. 

[...] Badut kategoria txarreneko produkzio literarioan ere 
beti alderdi interesgarriren bat aurkitzeko bertute zoriontsua, 
hala nola, foiletoietan. Ahal izango banu ehunka eta milaka ohar 
metatuko nituzke herri-psikologia lausoko argumentuez. Adibi-
dez: nola sortu zen errusiar zilindro konpresorearen mitoa 1914an. 
Halako kontzeptuak ehunka topatzen dira mota honetako elebe-
rrietan, horrek adierazten duelarik sinesmen- eta beldur-sistema 
oso bat zegoela herritar masa handietan errotuta eta 1914an be-
ren agitazio nazionalistazko kanpainak dei daitezkeenak inposatzen 
zituztela gobernuek. [zentsuratua]

Modu berean, frantses herriak Ingalaterrari dion herraren 
ehunka adibide aurkitzen ditut, ehun urteko gerraren tradizio 
nekazariari, Joana Arc-ekoaren martiritzari eta, gerora, Napo-
leonen gerrei eta erbestealdiari loturik. Errestaurazio garaiko 
frantses nekazariek Napoleon Dontzeilaren ondorengo zuzena 
zela sinestea ez al da guztiz gauza interesgarria? Ikusten duzu-
nez, simaurtegian ere aztarrika nabil. 

[...] Hala ere, noizean behin liburu interesgarriren bat ere 
irakurtzen dut. Une honetan L’Eglise et la Bourgeoisie ari naiz ira-
kurtzen, Groethuysen delako batek idatziriko Origines de l’esprit 
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bourgeois en Franceren lehen liburukia —zortzireneko tamaina-
ko hirurehun orritan—. Egile honek, zeina ez dudan ezagutzen 
eta Paulhanen29 eskola soziologikoaren jarraitzailea izan behar 
duen, pazientzia santua izan zuen 1789. urtea baino lehen 
argitaratutako sermoi eta otoitz-liburuen bilduma sakonki azter-
tzeko, eratze bidean zen klase gidari berriak onarturiko ikuspegi, 
sinesbide eta jarreren irudia osatzeko. Aldiz, etsipen intelektual 
handia eragin zidan hainbeste laudatu izan den Henri Massisen30 
liburuak, Défense de l’Occident —Mendebaldearen defentsa—: uste 
dut Filippo Crispoltik31 edo Egilberto Martirek32 liburu biziago bat 
idatziko zuketela gai hori bera bururatuko balitzaie. Barregura 
ematen didana zera da, Massis jaun gailen hori, beldur itzela 
duena Tagore eta Gandhiren ideologia asiarrak arrazionalismo 
katoliko frantsesa suntsituko ote duen, ez dela gogoratzen Paris 
intelektualismo senegaldarraren erdi-kolonia bat bihurtu dela 
eta mestizoen kopurua ugaldu egin dela Frantzian. Josteta gisa, 
esan liteke Alemania asiar ideologiaren hedatzailerik handiena 
baldin bada, Frantzia Afrika beltzaren hastapena dela eta Jazz-
Banda zibilizazio europar-afrikar berri baten lehen molekula.

Eskertzen dizut Rosselliren liburuko33 nire alean falta zi-
ren orriak helaraztea. Irakurri duzu? Ez dut Rosselli ezagutzen, 
baina esan nahi nioke historia-liburu batean ez dudala onartzen 
berean isurtzen duen garraztasun hori. Hori, oro har. Zehatzago, 
berriz, bere liburuaren hasiera ia antzerki-mailaraino iruditzen 
zait dramatikoa. (Ohikoa denez Giornale d’Italiako iruzkingilea 
abiapuntu horretatik abiatu eta arrunkeriarik arrunteneraino 
moldatu du). Gainera, Rossellik ez du aipatzen Poloniaren inde-
pendentziaren alde 1864an Londresen egindako bilera famatua 
Napoliko Elkarte batek eskatu zuela urte batzuk lehenago, eta 
Napoliko Elkarte baten gutun esplizitu bati esker deitu zela. Ger-
taera honek erabateko garrantzia duela iruditzen zait. 

29 Frédéric Guillaume Paulhan (1856-1931) Frantziako filosofo eta soziologoa.
30 Henri Massis (1886- 1970) Frantziako idazle, akademiko eta literatur kritikaria.
31 Filippo Crispolti (1857-1943), mugimendu katoliko moderatuen ordezkaria, Ekintza 

Katolikoko pertsonaiarik nabarmenduenetakoa.
32 Egilberto Martire (1887-1952) Italiako politikari nazionalista eta kontserbadorea, 

Demokrazia Kristaua eta Italiako Alderdi Popularreko kidea izan zen.
33 Nello Rosselli La Cagoule eskuin muturreko antolakunde antikomunista eta faxistak hil 

zuen, Mussoliniren aginduz seguru asko.
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[...] Badago Rossellirengan deformazio intelektual arraro 
bat. 

[...] Risorgimentoko moderatuak, 1853ko otsaileko Milango 
gertakarien ostean, Tito Speri34 urkatu eta egun gutxira, atxiki-
menduzko mezu bat bidali zioten Francisco Joseri, eta une jakin 
batean —batez ere hirurogeiaren ostean, baina are gehiago hi-
rurogeita hamaikako gertaeren ondoren— Mazziniz jabetu eta 
Garibaldiren kontrako gotorleku bat bihurtu zuten (ikus, adibide 
gisa, Tulio Martelloren Storia). Joera honek gure egunetaraino se-
gitzen du eta Luzio du ordezkaria. Baina, zergatik baita Rosselli 
ere? 

[...] Uste nuen historialari gazteen belaunaldia diatriba 
hauetatik eta hauen garraztasunetik libre zela, eta kritika histori-
koak hartua zukeela Gesta Deien lekua. Gainerakoan, Rosselliren 
liburuak «hutsune bat betetzen du», benetan.

Besarkada.
Antonio

34 Tito Speri Lonbardiako abertzalea izan zen. Brescian 1849an izan zen Austriaren 
kontrako matxinadaren antolatzaileetakoa ; 1953ko martxoan urkatu zuten.
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Milango kartzela, 1927ko urriak 10

Tania maitea:
Luzaz pentsatu dut osteguneko elkarrizketaren ostean 

eta, azkenean, aurrez aurre esateko adorerik izan ez nuena idaz-
tea erabaki dut. Uste dut nigatik ez duzula askoz gehiago luzatu 
behar zure Milango egonaldia. Gehiegizko nekeak hartzen di-
tuzu. Ezingo duzu osasuna berreskuratu klima heze honetan. 
Niretzat aringarri handia da zu ikusi ahal izatea, noski, baina 
ez duzu uste, ostera, zure itxura gaixoberan pentsatzen duda-
la etengabe eta damua sentitzen dudala zure neke honen kausa 
eta objektua naizelako? Uste dut sumatu dudala zein den bertan 
geratzeko zure setaren arrazoi nagusia: lekuz aldatuko nauten 
tren berean abiatzea espero duzu eta, aldez edo moldez, bidaian 
zehar erosotasunen bat eskaini nahiko zenidakeela. Asmatu dut? 
Tira: arrazoi horrek ez du inolako aukera praktikorik izango. Le-
kuz aldatzeko neurriak oso zorrotzak izango dira, ezbairik gabe, 
eta eskoltak ez du utziko «kristauak» atxilotuez arduratzerik. 
(Parentesi bat irekitzen dut preso eta atxilotuek jendea bi kate-
goriatan zatitzen dutela azaltzeko: «kristauak» eta konfinatu edo 
atxilotuak). Zure asmoa antzua izango litzateke eta, areago, kal-
tegarria ere bai agian, mesfidantza sor bailezake eta zorroztasun 
eta gogortasun handiagoa eragin. Zuk, zure aldetik, baldintzarik 
okerrenetan bidaiatzea izango da lortuko duzun gauza bakarra, 
eta Erromara beste lau hilabeterako gaixo iristea. 

[...] Tania maitea: uste dut ontasunean ere praktikoak eta 
errealistak behar dugula izan. Honekin ez dut esan nahi zure 
ontasuna alferrik eralgiko duzunik, baina bai zure kemena eta 
indarra. Eta nik ezin dut hori onartzen jarraitu luzaro. Gai honi 
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buruz luze hausnartu dut eta ahoz esan nahiko nizukeen. Aitor 
dut adorea galdu nuela zu ikusi eta horrekin atsekabetu zintza-
kedala pentsatuz.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko urriak 17

Tania maitea:
Herenegun jaso nuen irailaren 27ko zure gutuna. Atse-

gin dut Milan gustatzen zaizula eta dibertitzeko aukera 
ematen dizula jakitea. Bisitatu zenituen museo eta galeriak? 
Hiri-egituraren ikuspegitik, ikusmina nahiko azkar agortuko 
dela iruditzen zait. Uste dut honetan datzala Erroma eta Mila-
nen arteko funtsezko desberdintasuna: Erroma hiri «panorama» 
gisa da agortezina, eta Milan, aldiz, ezin agortuzkoa da chez soi 
gisa, milandarren bizitza pribatu moduan, alegia, normalean 
uste dena baino estuago baitaude tradizioei loturik. Horrega-
tik, kanpotar arruntek gutxi ezagutzen dute Milan; Stendhalen 
gisako gizonak, berriz, biziro erakarri ditu; haiek barren-barre-
netik ezagutzeko sartu ahal izan baitzuten hango familia eta 
saloietan. Bere gizarte-nukleorik trinkoena aristokrazia da, Ita-
lian bakarra den homogeneotasun eta batasun bat gordetzen 
jakin duena; gainerako taldeak, berriz, baita langileak ere, aldez 
edo moldez egonkortasun eta hezurdurarik gabeko ijito kan-
pamentuak dira, italiar aldaera erregional guztiez ildaskatuak. 
Hau da Milanen indarra eta ahuldadea, antzinako familia aris-
tokratikoen elite batek gidatutako industria eta merkataritza 
gune nagusia dela, hain zuzen, bertako gobernuaren tradizioa-
ren indarrarekin: ez ahaztu Milanek baduela egoera honetatik 
eratorri eta milandar zaharrek arreta handiz zaintzen duten 
bere gurtza katoliko berezia ere, anbrosiar erritua. Barka di-
gresioa, baina badakizu nola gustatzen zaidan aztarrika egitea, 
eta interesa pizten didan edozein gairi uzten diot nire eskuaz 
jabetzen...
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Jarraitu idazten hiri honetan bildutako inpresioei buruz. 
[...] Bihotzez besarkatzen eta itxaroten zaitut.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko azaroak 14

Tania maitea:
Jaso ditut dagoeneko liburu batzuk. Nire gelan ditut da-

goeneko Quintino Sella in Sardegna eta Mondadori katalogoa. Iritsi 
dira Fincken liburua eta Maurrasena, baina ez dizkidate entrega-
tu oraindik. Benetan bitxia da Quintino Sellari buruzko liburua 
nire amari eskatu izana. Uste dut hau dela irakurri nuen lehen-
biziko liburuetako bat, nire etxeko liburuen artean baitzegoen. 
Oraino ez dit ezer gogorarazi...

Machiavelliren mendeurrenerako irakurri nituen garai 
hartan jasotzen nituen bost egunkarietan argitaratutako artikulu 
guztiak. Geroago jaso nuen Machiavelliri eskainitako Marzocco-
ren ale berezia. 

[...] Harritu egin ninduen mendeurrenari erreferen-
tzia egin zioten egileetarik inork ez lotu izanak Machiavelliren 
liburuak garai historiko bereko Europa osoko Estatuen garape-
narekin. «Machiavellismo» deritzonaren arazo moral hutsetik 
desbideraturik, ez zuten ikusi Machiavelli zela monarkia ab-
solutu bilakatutako Nazio Estatuen teorialaria; izan ere, hark 
teorizatzen zuen Italian Ingalaterran Elisabetek kemenez bete-
tzen zuena, Espainian Fernando Katolikoak, Frantzian Luis XI.ak 
eta Errusian Ivan Izugarriak, nahiz eta ez zituen ezagutzen eta 
ezin ezagutu ere esperientzia nazional horietako batzuk, izatez 
garai horretako arazo historikoa zirenak, Machiavellik intuitzeko 
eta sistematikoki azaltzeko jenialtasuna izan zuenak.

Besarkada, Tania maitea, zuretzat oso interes erlatibokoa 
izango den digresio honen ostean.

Antonio
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Milango kartzela, 1927ko azaroak 14

Giulia maitea:
Idazten uzten didaten bakoitzean agur bat bidali nahi di-

zut gutxienez. Urtebete igaro da jada atxilotu ninduten egunetik, 
eta ia urtebete kartzelatik nire lehen gutuna idatzi nizunetik. 
Asko aldatu naiz denbora honetan guztian: uste dut indartsua-
goa eta diziplinatuagoa naizela. 

[...] Orain, lehen gutun hura idatzi nizunean neukan 
aldarteak —ez naiz saiatuko deskribatzen ere, izutu egingo bai-
tzinateke— barre eragiten dit pixka bat. 

[...] Pentsatzen dut urte honetan zehar bere bizitza osoan 
lagun izango dituen inpresioak bilduko zituela Deliok. Eta pozten 
nau horrek.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko azaroak 21

Giulia maitea:
Beste preso batzuekin arauzko paseoa egiten dudan pa-

tioan, guztion seme-alaben argazkien erakusketa bat egin 
genuen lehengoan. Deliok arrakasta izan zuen eta miresmen 
handia eragin zuen. 

[...] Badira zenbait egun ez nagoela bakarturik, beste pre-
so politiko batekin partekatzen baitut gela, Maria Luisa izeneko 
hiru urteko neskatxa barregarri eta atsegin baten aitarekin. 

[...] Sardiniarren ohitura bati jarraituz, erabaki genuen 
Delio Maria Luisarekin ezkonduko dela biek ezkontzeko adina 
beteko dutenean. Zer iruditzen? Ohikoa denez, hitzarmena-
ri seriotasun handiagoa emateko haien amen onespena izatea 
espero dugu, nahiz eta honek nire herriaren printzipio eta ohitu-
rekiko arau-hauste larria suposatu. 

[...] Irribarre egingo duzula imajinatzen dut eta zoriontsu 
egiten nau horrek. Nekez baino ez baitzaitut irribarretsu imaji-
natzen ahal!

Besarkada amultsua, maitea.
Antonio
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Milango kartzela, 1927ko abenduak 26

Tania maitea:
Igaro da halako batean Eguberria ere, imajinatzen dut zu-

retzat oso neketsua izango zena. Egia esan, ikuspegi horretatik 
begiratuta baizik ez dut pentsatu zein ezohikoa izan zen, hori bai-
tzen interesatzen zitzaidan ikuspegi bakarra. Kartzela giro guztian 
bizi-grinen nolabaiteko tentsio orokorra izan da aipatzeko gauza 
bakarra; aste oso batez nabaritu ahal izan da fenomeno horren bi-
lakaera. Ezohiko zerbaiten esperoan zeuden denak eta itxaropen 
horrek ohiko adierazpen tipiko sail bat eragiten zuen, eta denek 
batera bizitasun-jario oparo baten irudipena eragiten zuten. As-
korentzat fideo anoan eta pinterdi ardoan zetzan salbuespena, 
administrazioak urtean hirutan ematen baitu ohiko zoparen or-
dez. Zelako gertakizun handia izan daitekeen oraindik hau! Ez 
pentsa adarra jotzen eta barre egiten ari naizenik. Agian egin-
go nukeen, kartzela esperientzia hau baino lehen. Baina eszena 
hunkigarri askoren lekuko izan naiz, beren zopa platera erlijiozko 
jaieraz, akaso zeramikari itsatsita jarraitzen zuen azken saltsa-
arrastoa ere ogi-mamiaz bilduz jaten zuten presoena, adibidez. 

[...] Presoetako batek negar egin zuen, zergatik eta, karabi-
neroen kuartel batean, iragaitzaz zelarik, arauzko zoparen ordez 
ogi kopuru bikoitza besterik banatu ez zutelako. Bi urte zerama-
tzan kartzelan eta zopa beroa odola, bizitza zen harentzat. 

[...] Ulertzekoa da zergatik sartu zen aitagurean eguneroko 
ogiaren aipamena.

Tania maitea, zure amultsutasuna eta pairakortasuna go-
goratu nituen. Baina eguna gainerako guztiak bezala igaro zen 
gutxi-asko. Gutxiago hitz egin genuen agian, eta gehiago iraku-
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rri. Nik Balzaci buruzko Brunetièren35 liburu bat irakurri nuen, 
haur gaiztoentzako arautegi moduko bat. Baina ez zaitut gai 
honekin atsekabetu nahi. Alderantziz, nire haurtzaroko Gabon 
giroko gertaera bat kontatuko dizut; dibertituko zaitu eta nire lu-
rraldeko bizitzaren irudi bat emango dizu. 

[...] Hamalau urte nituen eta Santu Lussurgiuko institutu-
ko hirugarren urtean ari nintzen ikasten; herri hori nire herritik 
hemezortziren bat kilometrora dago eta, uste dudanez, nahiko 
institutu hondatu bat du oraindik. Gure familiekin hogeita lau 
ordu gehiago irabazteko, beste mutiko bat eta biok oinez atera gi-
nen abenduaren hogeita hiruko bazkalondoan, hurrengo goizeko 
zuzemenei itxaron ordez. Oinez, tipi-tapa, bidearen erdia egina 
genuen jada; leku guztiz mortu eta bakarti batean geunden. Ez-
kerretara, errepidetik ehun bat metrora, makal-ilara bat legeltxor 
batzuekin. Fusil tiro bat egin ziguten. Bala txistuka igaro zen gu 
baino hamarren bat metro goragotik. Nahi gabe egindako tiro bat 
izan zela pentsatu genuen eta oinez jarraitu genuen lasai. Behera-
go destatutako bigarren eta hirugarren tiro batek, baina, ohartarazi 
zigun geu ginela itua. Jauzi egin genuen zangara eta une batez 
etzanda egon ginen. Altxatzen saiatzen ginen aldiro, tiro bat en-
tzuten zen. Bi ordu inguru igaro ziren horrela; hamabiren bat tiro 
egin ziguten arrastaka urrundu eta errepidera itzultzen saiatzen 
ginen bakoitzean. Parrandazale talde bat besterik ez zen, gu bel-
durtuz ondo pasa nahian. Txantxa ederra, ezta? 

[...] Etxera iritsi ginen, gau ilunean, nahikoa nekaturik eta 
lokazturik, eta familia ez izutzearren ez genion inori kontatu 
gertatuaren berri, baina gu ere ez ginen askorik ikaratu, horre-
lakorik gabe errepikatu baitzen inauterietako oinezko bidaia 
hurrengo oporretan. Eta honekin ikusten duzu ia osorik bete diz-
kizudala lau orriak!

Besarkada goxoa.
Antonio

P.D.: Baina istorioa egiazkoa da eta ez da inola ere bidela-
purren istorio bat.

35 Ferdinand Brunetière (1849-1906) Frantziako literatur kritikariaren Honoré de Balzac 
(1905) liburuaz ari da.
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Milango kartzela, 1927ko abenduak 26

Berti maitea:
Atzerapen pixka batekin jaso dut azaroaren 25eko zure gu-

tuna. Banekien konfinatu talde bat Palermoko kartzelara aldatu 
zutela, baina ez nekien zehazki zergatik. Uste nuen jarduneko epai-
leak ezarri eta uharteko kartzelan leku gutxi zegoelako Palermora 
eramandako diziplina-neurriren batengatik zela.36 Bai zera! Pazien-
tzia, nire Berti maitea!

Abokatu ugari ezagutzen dut, zuk ere ezagutzen duzun mo-
duan. Suposatzen dut izango duzula pentsatzeko astia, instrukzioak 
gogotik egiten baditu gauzak eta Erromara aldatzen bazaituzte. Nik 
neuk ez dut oraindik pentsatu barre pitin bat eginarazten didan 
arazo larri horretan. Printzipioz, abokatuaren zerbitzuak ere alde 
batera utziko nituzke, aurretiaz bere diskurtso edo hitzaldi sutsua 
irudikatzen dibertituko ez banintz, eta legezko helegiterik ez egiteko 
agindu orokorra betetzera deliberatua ez banengo. Dibertimendua 
sekulakoa izango litzateke abokatu demokratiko bat emango ba-
litzait aukeran, masoi logaletu bat, irrigarri geratzeko gauza eta 
lotsagorritzeko erraza. Baina, zoritxarrez, nahitaezkoa izango da 
nire plazerak murriztea. Pentsa, adibidez, nolako egoeran egongo 
litzatekeen 1924-1925 urteetan gu gobernuarekin ados geundela edo 
halako zerbait zioten eta zin egiten zuten abokatu horietakoren bat?

Berti maitea, lasai jarraitu, eta zaindu zure osasuna, edozein 
zeharkaldi jasateko moduan egoteko.

Jaso nire besarkada, adiskide eta anai.
Antonio

36 Egiazki, erbestean garatutako jarduera antifaxista leporatu zieten.
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Milango kartzela, 1928ko urtarrilak 2

Tania maitea:
Azkenean hasi da urte berria ere. Bizi berri baterako planak 

egin beharko nituzke, ohitura denez, baina asko pentsatuagatik, ez 
dut lortu oraindik halako programarik prestatzea. Hori asko kostatu 
izan zait beti nire bizitzan, jarduera kontzienteko lehen urteetatik 
hasita. Oinarrizko hezkuntzan urtero «Zer egingo dut nire bizitzan 
zehar?» aukeratzen nuen idazlanerako gaitzat, garai honen bueltan. 

[...] Buruhauste neketsua, hain zuzen, zortzi urterekin 
gurdizain lanbidea aukeratuz konpondu nuena. Gurdizainak prakti-
kotasunezko eta atseginezko ezaugarri guztiak zituela erabaki nuen: 
zartailua klaskarazi eta zaldiak gidatzen zituen, eta aldi berean gi-
zakia nobletzen duen lan bat bete eta eguneroko ogia irabazten 
zuen. Hurrengo urtean ere leial jarraitu nuen zuzentarau hori, baz-
ter-arrazoiengatik izan arren. Egia esan beharko banu, esango nuke 
epaitegiko atezain bihurtzea zela nire asmo nagusia. Zergatik? Zeren 
urte hartan, epaitegiko giltzari gisa, zakur beltz atsegin eta oso apain 
bat zuen adineko gizon bat iritsi baitzen nire herrira. Txakurrak arti-
lezko begizta gorria erabili ohi zuen isatsean, estalkia bizkar gainean, 
lepoko txaroleztatua, zaldi-apaingarriak buruan. Nik, neure aldetik, 
ez nuen lortzen nire buruan txakurtxoaren irudia jabearenetik eta 
haren lanbidetik bereiztea. Eta, hala ere, pena handiz egin nion uko 
hainbeste liluratzen ninduen ikuspegi horrekin gogoberotzeari. 

[...] Sekulako logika nuen eta betebeharraren heroirik handie-
nak lotsarazteko moduko zintzotasun morala. Hala da: neure burua 
ez neukan epaitegiko atezain bihurtzeko eta, horrenbestez, hain za-
kur zoragarria edukitzeko duintzat. Ez nekizkien buruz Erreinuko 
Konstituzioaren laurogeita lau artikuluak! Halaxe zen. Oinarrizko 
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bigarren mailako ikasketak egin nituen —gurdizainaren bertute zibi-
koen lehen errebelazioa—, eta azaroan azterketa libreak gainditzeko 
asmoa nuen, hirugarren maila egin gabe laugarrenera igarotzeko. 
Hainbesterako gai sentitzen nintzen, baina protokolozko eskaera 
aurkeztera eskolako zuzendariarengana jo nuenean, bertatik bertara 
galdetu zidan:

—Badakizkizu Konstituzioaren laurogeita lau artikuluak?
Pentsatu ere ez nuen egin artikulu horietan: testuliburuan 

agertzen ziren «hiritarren eskubide eta betebeharrak»eko nozioak 
ikastera mugatu nintzen. Eta ohartarazpen beldurgarria izan zen ni-
retzat, are zirrara handiagoa eragin zidana, gainera, aurreko irailaren 
20an37 oroitzapenezko desfile handian parte hartu nuelako lehenbi-
zikoz, veneziar faroltxo bat eramanez eta gainerako guztiek bezala 
oihuka: «Gora Caprerako lehoia!38 Gora Staglienoko hildakoa!39» Ez 
naiz gogoratzen Staglienoko «hildakoa» ala «profeta» oihukatzen 
zen. Biak, beharbada, aldatzeagatik. Sinetsita nengoen azterketa 
gaindituko nuela eta bozkatzeko lege-eskubidea lortuko nuela eta 
hiritar baliagarri eta perfektua bihurtuko nintzela. Ez nekizkien, 
ordea, Konstituzioaren laurogeita lau artikuluak! Zein hiritar klase 
nintzen, bada? Eta nola bilakatu nahi nuen epaitegiko atezain eta 
artilezko begizta eta estalkia zituen zakur baten jabe? 

[...] Epaitegiko atezaina Estatuaren —gurpil handi bat zela uste 
nuen— makineria konplexuaren torloju bat da; gordailuzain bat, 
legearen jagole bat, eta tiranoren batek zapaldu nahi izanez gero, 
baita haren kontra ere. Eta nik ez nekizkien laurogeita lau artikuluak! 
Horrela mugatu nituen neure etorkizunerako helburuak, berriro gur-
dizainaren bertute zibikoak goretsiz, hark ere izan baitezake zakur 
bat, begiztarik zein estalkirik gabe bada ere. 

[...] Ikusten duzu aldez aurretik zurrunegi eta eskematikoegi 
pentsaturiko programek nola jotzen duten errealitate gogorraren 
kontra, betebeharraren kontzientzia erne duzunean...

Tania maitea, uste duzu zakurraren istorio hau gehiegi luzatu 
dudala? Egizu barre eta barka nazazu. 

[...] Besarkada.
Antonio

37 Irailaren 20a Italiaren batasunaren urteurrena ospatzen den eguna da.
38 Caprerako lehoia Garibaldi da.
39 Hau Mazziniri buruz da. Staglieno: Genoa inguruko leku bat; han dago ehortzita 

Mazzini.
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Milango kartzela, 1928ko urtarrilak 30

Berti maitea:
Bada astebete 13ko zure gutuna jaso nuela, baina idatziak 

nituen jada arauzko bi eskutitzak. Nire aldetik ez dago nobeda-
derik. Bihozmin eta monotonia bera beti. Irakurketa ere geroz 
eta axolagabeago ari zait bihurtzen. Oraindik asko irakurtzen 
dut, noski, baina interesik gabe, mekanikoki. Lagunak baditut 
ere, egunero irakurtzen dut liburu bat eta batzuetan gehiago. Era 
askotako liburuak, imajinatuko duzunez (Fenimore Cooperren 
Azken mohikanoa ere irakurri dut berriro), kartzelako liburutegi 
ordainduak banatzen dituen ahala. Azken asteotan etxetik bida-
litako zenbait liburu irakurri ditut, baina interesgarririk bat bera 
ere ez. Banan-banan aipatuko dizkizut, denbora-pasarako:

Le Vatican et l’Action Française. «Action Française»ren «Libu-
ru horia» deritzona da, artikulu-, hitzaldi- eta zirkular-bilduma 
bat; haietako asko ezagunak nituen 1926ko «Action Française»an 
argitaratu zirelako. Liburuan, artikuluen mami politikoa zazpi 
bider zazpi estalkiren azpian disimulaturik dago. «Materia misti-
koa» deritzonari eta fededunen «askatasun justuari» (kanonaren 
arabera) buruzko eztabaida «kanonikoa» baizik ez da ageri. Ba-
dakizu zertaz ari den: Frantzian masen erakunde katoliko bat 
dago, gure «Ekintza Katolikoaren» gisakoa, Castelnau jenerala 
buru duena. 1926ko Frantziako krisi politikoa arte, nazionalistak 
izan ziren, hain zuzen, erakunde horretan organikoki barnera-
tu ziren eta horrek eskaintzen zituen abantailez etekinak lortu 
zituen alderdi politiko bakarra (urteko lauzpabost milioi har-
pidetza, adibidez). Esan behar da indar katoliko guztiek zutela 
Maurras eta Daudeten abenturen kontraerasoak jasateko arris-
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kua, 1926rako prest baitzeukaten, gobernua eroriz gero, boterera 
eramateko behin-behineko gobernua. Vatikanoak, aldiz, Combe-
sen erako lege antiklerikalen olatu berri bat aurreikusiz, nahiago 
izan zuen «Action Française»rekin agerian eten eta, Briand-Poin-
caréren politikarekin ados, zentro parlamentario baten papera 
beteko zuen alderdi katoliko demokratiko herritar baten alde 
lan egin. Ageriko arrazoiengatik, artikulu erdi-esanekoak eta 
moderatuak baizik ez ziren agertzen «Action Française»n: era-
so bortitz eta pertsonalak Charivarirako uzten ziren (gure artean 
baliokiderik ez duen eta ofizialki ezein alderdirena ez zen as-
tekaria). Alabaina, atal polemiko hau ez da jaso liburuan. Ikusi 
nuen ortodoxoek «Liburu horiari» erantzun bat argitaratu zutela, 
Jacques Maritain, Parisko Unibertsitate Katolikoko irakasle eta 
intelektual ortodoxoen buru gisa aitortuak prestatua; horrek 
esan nahi du arrakasta nabarmena lortu zuela Vatikanoak, izan 
ere, 1926. urtean Maritain honek liburu bat idatzi baitzuen Mau-
rras defendatuz, eta lehendik ere adierazpen bat sinatu zuen 
zentzu berean: gaur, halere, intelektual hauek zatituta daude eta 
areagotu egin bide da monarkikoen isolamendua.

R. Michels: Frantzia Garaikidea. Liburu hau iruzur bat da. 
Frantses bizitzaren oso alderdi partzial batzuei buruzko artikulu 
bilduma nahaspilatu bat da. Michels delakoak, Prusia renania-
rrean, erromatar-germaniar elkargunean jaioa denez, uste du 
alemaniarren eta neolatindarren artean adiskidantza sustatzera 
predestinatua dagoela, bi kulturen ezaugarri okerrenak —filis-
tiar teutoiaren hantustea eta hegoalde-zalekeriaren zoritxarreko 
ergelkeria— bere baitan bilduz. Irudipena daukat gizon hau, zei-
nak arraza germaniarrari uko egin izana baitarama ikurrintzat 
eta harro aldarrikatzen baitu bere semeetako bati, zinbriarren 
eta teutoniarren porrotaren oroimenez, Mario40 izena jarri ziola, 
karrera akademiko distiratsu bat izateko helburuz hipokritarik 
finena dela.

...Idatz iezadazu ahal duzunean, zure aukerak nireak bai-
no txikiagoak direla uste dudan arren. Adeitasunez.

Antonio

40 Mario Gaio (K.a.ko 156-86). Erromako buruzagi militar eta politikoa. K.a.ko 102-101. 
urteetan zenbait garaipen lortu zituen zinbriarren eta teutoniarren aurka.
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1928ko otsailak 20

Teresina maitea:
Jaso ditut urtarrilaren 30eko zure gutuna eta zure haurren 

argazkia. Eskertzen dizut, eta oso pozik sentituko naiz zure gu-
tun gehiago jasota.

Nire egungo bizitzaren zorigaitzik handiena aspertzea da. 
Egun betiberdin hauek, tantaz tantako monotoniaz jariatzen di-
ren ordu eta minutu hauek, nire onetik ateratzen naute. Eskerrak 
atxilotu osteko lehen hiru hilabeteak oso mugituak izan ziren: 
penintsulako mutur batetik bestera biraka, nahiz eta oinaze fi-
siko handiak jasan, ez nuen aspertzeko astirik izan. Etengabe 
aurkitzen nituen behatzeko ikuskizun berriak eta katalogatze-
ko pertsona ezohikoak. Eleberri fantastiko batean bizi nintzela 
iruditzen zitzaidan. Baina orain bada urtebete baino gehiago Mi-
lanen nagoela geldirik, egonean, zereginik gabe, halabeharrez. 

[...] Irakur dezaket, baina ezin dut ikasi, ez baitidate baime-
nik eman papera eta idazluma edukitzeko, ezta zorrotz zainduta 
ere, herrialdeari alde guztietatik eta harago su emateko gauza 
den pertsona beldurgarritzat bainaukate. Posta-trukea da nire 
denbora-pasa nagusia, baina oso gutxik idazten didate. Bada hi-
labete bat koinata gaixo dagoela eta ezin dut berarekin asteroko 
solasaldia ere izan.

Asko kezkatzen nau amaren aldarteak eta, gainera, ez 
dakit nola lasaitu eta arindu diezaiokedan bihotza. Oso lasai na-
goela sinetsarazi nahi nioke, eta halaxe nago, hain zuzen, baina 
iruditzen zait ez dudala lortzen. Sentimendu- eta pentsaera-ere-
mu oso batek banatzen gaitu, amildegi batek bezala. Harentzat 
nire kartzelaratzea ezbehar izugarria da, gauza misteriotsu bat 
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bere kausa eta efektuen jarraitasunean; niretzat, aldiz, ez da ger-
taera soil bat besterik, Italian ez ezik mundu guztian egiten ari 
garen eta luzaz egiten jarraituko dugun borroka politiko hone-
tan. Preso erori nintzen, gerran gatibu eror zitekeen bezalaxe, 
jakinik hau eta askoz gauza okerragoak ere gerta zitezkeela. Bel-
dur naiz, baina, ez ote duzun zuk ere amak bezala pentsatuko, 
eta ez ote zaizkizun irudituko argibide hauek hizkuntza are eze-
zagun batean azaldutako asmakizun baten modukoak.

Luzaz begiratu dut argazkia, lehenago bidali zenidanare-
kin alderatuz. (Eten egin behar izan dut eskutitza, bizarra egin 
diezadaten. Ez dut oroitzen idatzi nahi nuena eta orain ez dut 
pentsatzeko gogorik. Beste batean izango da).

Agur amultsuak guztientzat. Besarkada.
Nino
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Milango kartzela, 1928ko otsailak 27

Tania maitea:
Izarren konbinatze zorioneko bati esker, 24an eman zida-

ten 20ko zure gutuna, Giuliaren eskutitzarekin batera. 
[...] Asko miretsi dut diagnostikatzeko duzun trebezia, bai-

na ez naiz erori zure maltzurtasun literarioaren tranpa sotiletan. 
Ez duzu uste hobe dela ausardia beste gai batzuez azaltzea, eta 
ez nork bere buruaz? (Uler bedi honek ez duela balio hurkoari 
okerrak opa izateko, baldin eta kasu honetan hurkoaz hitz egin 
badaiteke. Tolstoiren ideiak irakurri eta aztertu dituzu sakon? 
Berretsi behar didazu Tolstoik «hurkoaren» kontzeptu ebanjeli-
koari ematen dion esanahi zehatza. Uste dut hitzaren esanahi 
literal eta etimologikora atxikitzen dela: «Zure hurbilen dagoena; 
zure senideak, alegia, eta zure herrikoak, gehienez ere»). Labur-
bilduz, ez duzu lortu kartak agerian jar ditzadan; aitzitik, zure 
mediku gaitasuna frogatu didazu, horrela zu gaixo izateaz go-
goeta gutxiago egin dezadan. Bide batez, iritzi berezi bat eratu 
dut flebitisari buruz; izan ere, nire Usticako egonaldiko azken 
hamabost egunetan, gaixotasun hori zeukan eta horri buruzko 
lauzpabost agerkari bidalaraztea eskatu zuen Perugiako aboka-
tu zahar baten digresio amaigabeak entzun behar izan nituen. 
Badakit gaixotasun nahiko larria eta oso mingarria dela. Izango 
al duzu, benetan, astiro sendatzeko behar den egonarririk? Hala-
xe espero dut. Nik lagun diezazuket pazientzia izaten, egungoak 
baino gutun luzeagoak idatziz. Ez zait asko kostatuko ahalegin-
txo hori, baldin eta nire zirriborroekin konformatzen bazara. Eta, 
gainera... gainera, lehen baino askoz ere arinduago nago.
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Giuliaren gutunak aldartea lasaitu dit. Aparte idatziko diot, 
luze eta zabalxeago, ahal dudan neurrian behintzat, ez bainioke 
erantzukirik egin nahi, eta oraindik ez dakit nola idatz diezaio-
kedan gutun luze bat halakorik egin gabe. Ondo iruditzen zaizu, 
izan ere, gaizki edo nahigabeturik sentitzen denean ez idaztea? 
Uste dut baldintza horietan, hain zuzen, jarraituago eta luzeago 
idatzi beharko lidakeela. Baina ez dut gutun hau «erantzukien 
atal» moduko bat bihurtu nahi.

Denbora-pasa gisa, kontatuko dizut zatika izandako «kar-
tzela»-eztabaida txiki bat. Morroi bat, ebanjelista edo metodista 
edo presbiterianoa dela iruditzen zaidana —arestiko «hurkoa-
ren» ildotik akordatu naiz hartaz—, oso haserretua zegoen gure 
hirietan txinatar dohakabe horiei oraindik ere, inondik ere Ale-
manian seriean fabrikatzen dituzten, baina erosleari txinatar 
folklorearen zatitxo bat behintzat eskuratu duelako irudipe-
na uzten dioten gauzatxo horiek saltzen uzten zaielako. Gure 
ebanjelistaren arabera, arrisku handia zen mendebaldeko zibi-
lizazioaren sinesmen- eta pentsaera-homogeneotasunarentzat: 
haren ustez, asiar idolatria txertatzen dute europar kristautasu-
naren enborrean. Budaren iruditxoek eragin berezia izango dute 
azkenean, eta eragin horrek erreakzio bat sor lezake europar 
psikologian, eta, horrenbestez, ideologia tradizionalekiko guztiz 
desberdinak diren eraketa ideologiko berrietaranzko bulkada bat 
eragin. Oso interesgarria zen, benetan, elementu sozial batek, 
kasuko ebanjelistak adibidez, halako kezkak izatea, nahiz eta 
kezka horiek oso urrutiko jatorriak izan. Hala ere, ez zen zaila 
izan hura irteerarik gabeko ideien labirinto batean inguratzea, 
zera hau kontuan harraraziz:

1. Budismoaren eraginak dirudiena baino askoz erro sa-
konagoak dituela mendebaldeko zibilizazioan; izan ere, Erdi Aro 
guztian zehar, arabiar inbasiotik 1200. urtea arte gutxi gorabehe-
ra, Budaren bizitza Elizak santu aitortutako kristau martiri baten 
bizitza gisa zabaldu zen Europan, eta Eliza hainbat menderen 
buruan baizik ez zen ohartu egindako hutsegiteaz eta orduan 
des-santutu zuen sasi-santua. Garai hartan halako gertakari 
batek izan zezakeen eragina ezin neurtuzkoa da, ideologia erli-
jiosoa bizi-bizia baitzen, eta jendearen pentsaera, bakarra.

2. Budismoa ez dela idolatria bat. Ikuspegi honetatik, 
arriskua, arriskurik balego, handiagoa litzateke beltzek Europa-
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ra inportatutako musika eta dantzagatik. Musika honek, egia 
esan, Europako biztanle kulturadunen sektore oso bat erakarri 
du, eta fanatismo izugarria sortu, gainera. Imajina ote daite-
ke beltzek beren fetitxeen inguruan dantzatzerakoan egiten 
dituzten imintzio fisikoen errepikapen jarraituek, eta belarrie-
tan etengabe Jazz-Bandaren erritmo sinkopatua izateak ondorio 
ideologikorik ez izatea? a): asko zabaldutako fenomeno bat 
da, milioika eta milioika pertsona eta, batez ere, gazteak uki-
tzen dituena; b): oso inpresio bizi eta bortitzak dira, hau da, 
arrasto sakon eta iraunkorrak uzten dituztenak; c): fenomeno 
musikalak dira, hots, egungo hizkuntzarik unibertsalenean, 
gure zibilizazioarentzat arrotza ez ezik, asiar zibilizazioa bezain 
konplexua ez, baizik eta primitiboa eta oinarrizkoa, esan badai-
teke, musika eta dantzaren bidez mundu psikiko guztiarentzat 
asimilagarriago eta orokorgarriago bilakatzen den zibilizazio 
baten irudi eta zirrara osoak azkarren batzen dituen hizkun-
tzan eginak. Laburbilduz: ebanjelista koitadua asiar bihurtzeko 
beldurrez zegoen bitartean, egiazki, konbentzitu zen beltz ari 
zela bihurtzen, oharkabean, eta prozesu hori oso aurreratua 
zegoela, mestizo egoeraraino bederen. Ez dakit zein izan ziren 
lortutako emaitzak: hala eta guztiz ere, uste dut ez dela gai 
izango jazz zantzuko kafeari uko egiteko eta, hemendik aurre-
ra, ispiluan arretaz begiratuko dio bere buruari, bere odolean 
pigmentu ilunen bat atzemateko.

Tania maitea, ondo eta azkar sendatzea opa dizut. 
Besarkada.

Antonio
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Milango kartzela, 1928ko otsailak 27

Giulia maitea:
Jaso dut 1927-XII-26ko zure gutuna, urtarrilaren 24ko gehi-

garriarekin eta erantsitako orritxoarekin. Zure eskutitz hauek 
jasotzean zoriontsu sentitu naiz benetan. Baina denbora batetik 
hona lasaiago nago. Asko aldatu naiz denbora honetan guztian. 
Zenbait egunetan axolagabe eta nagi bihurtu nintzela iruditzen 
zitzaidan. Gaur uste dut erratu egin nuela analisia. Ez dut uste 
nahasita nengoenik ere. Erresistentzia-krisi bat zen, kartze-
la-giroaren presiopean, bere arauekin, bere errutinarekin, bere 
gabeziekin, bere premiekin errukigabe inposatzen zen bizimodu 
berriaren aurrean; mekanikoki gertatzen diren gauza ñimiñoen 
katramila izugarri bat baita, eguna joan eta eguna etorri, hila-
betez hilabete eta urterik urte, beti berdin, beti erritmo berean, 
harea-erlojuari erraldoi baten aletxoak bezala. 

[...] Nire organismo fisiko eta psikikoak irmo eta bere mo-
lekula guztiekin egiten zion kontra kanpoko giro horrek xurga 
ez zezan, baina, aldi berean, behartua nengoen onartzera pre-
sioaren zati batek lortu zuela erresistentzia gainditzea eta 
nire alderdi jakin bat aldatzea, eta, azkenean, astinaldi azkar 
eta erabateko bat gertatzen zen, inbaditzailea kolpe bakar ba-
tez uxatzeko. Gaur aldaketen ziklo oso bat garaturik dago jada, 
erabaki bainuen nahitaezkoa eta saihestezina denari lehengo bi-
tarteko eta portaerekin aurka ez egitea, eraginkortasunik gabeak 
eta desegokiak baitziren, baizik eta, alderantziz, gertatzen ari 
zen prozesua espiritu ironiko batez menderatzea eta kontrola-
tzea. Gainontzean, konbentzitu nintzen ez nintzela inoiz filistiar 
betea bihurtuko. Noiznahi gai izango naiz giroak larruaren gai-
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nean haztarazten digun eta erdiz astoarena erdiz ardiarena den 
larruazal horretaz libratzeko. Bada, beharbada, inoiz lortuko ez 
dudan gauza bat: nire azalari berez duen kolore beltzarana itzul-
tzea. Valiak ezingo dit dagoeneko kide ketua deitu. Beldur naiz, 
zure laguntza gorabehera, Delio ni baino beltzagoa izango dela 
orain. Kexu zara? Negu honetan, errainu urrunen batengatik 
izan ezik, ia hiru hilabete eman ditut eguzkia ikusi gabe. Ziegak 
jasotzen duen argia soto bateko argiaren eta akuario batekoaren 
tartekoa da.

Gainerakoan, ez pentsa nire bizitza lehen begiratuan irudi 
lezakeen bezain monotonoa eta berdina denik. Behin akuarioko 
bizitzara ohitu eta zentzumenak hara iristen zaizkigun inpresio 
motel eta ahulak jasotzeko egokituta —jarrera ironiko samar bat 
harturik betiere—, mundu oso bat hasten da inguruan borborka, 
bizitasun berezi batekin, bere berezko legeekin, bere funtsezko 
erritmoarekin. 

[...] Denborak eta egurats zabalak erdi-eraitsitako enbor 
zahar bati begiratzen zaionean bezala gertatzen da: gero eta arre-
ta gehiago jartzen zaio. Hasieran nolabaiteko biguntasun heze 
bat baizik ez da ikusiko, barraskilo batzuekin; astiro labaintzen 
diren lerde distiratsuak. Gero, gutxika, intsektu txikien kolonia 
multzo oso bat ikusiko da mugitzen, ahalegin eta bide berdinak 
egiten eta berregiten. Lekuz aldatzen ez bada, norbera barraskilo 
eta inurritxo bihurtzen ez bada, horrek guztiak interesa sortzen 
du eta entretenigarria da azkenean.

Zure bizitzaz eta haurren bizitzaz iristen zaidan xeheta-
sun orok irudikapen zabalago batzuk egiteko aukera ematen dit. 
Baina elementu horiek bakanegiak dira eta nire esperientzia ere 
eskasegia. Gainera, haurrek azkarregi aldatu behar dute adin ho-
netan, nik beren mugimendu guztiak jarraitu eta beren irudi bat 
egin ahal izateko. Zentzu honetan oso galduta egon behar dut, 
baiki. Baina ezin bestela izan.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Milango kartzela, 1928ko martxoak 5

Tania maitea:
Arreta handiz irakurri dut zure gutuna, egin ahal izan di-

tuzun oharrengatik eta esperientzia berriengatik. Uste dut ez 
dela beharrezkoa izango zuri barkaberatasuna gomendatzea, eta 
ez barkaberatasun praktikoa bakarrik, baita barkaberatasun es-
piritual neritzokeena ere. Beti pentsatu izan dut badela begien 
bistan ez dagoen Italia bat, agerikoa eta ikusgaia denaren oso 
bestelakoa. Esan nahi dut —hau herrialde guztietan gertatzen 
den fenomeno bat denez gero— ikusten denaren eta ikusten ez 
denaren arteko desberdintasuna sakonagoa dela gure artean, zi-
bilizatuak omen diren gainerako nazioetan baino. 

[...] Gure artean plazak, hango garrasiekin, hango hitzezko 
suhartasunarekin, hango harrokeriarekin, munduko beste edo-
zein lekutan baino nabarmenago gainditzen du chez soi delakoa. 
Horrela eratu ziren hainbeste aurreiritzi eta baieztapen funsga-
be gure arteko familiaren egonkortasunari eta egiturari buruz, 
edota probidentziak gure herriari eman zion jenialtasun dosiaz, 
etab. Michelsen liburu berri batean ere errepikatzen da nekazari 
calabriarrak, analfabetoak izanik ere, burutsuagoak direla batez 
beste Alemaniako unibertsitateko irakasleak baino; horrenbes-
tez, jende askok uste du ez duela zertan saiaturik Calabrian 
analfabetismoa desagerrarazten.

Hirietako familia ohiturak, Italiako hiriguneak berriki 
osatuak direnez, ezin dira epaitu, nik uste, herrialde osoko ba-
tezbesteko egoera kontuan hartu gabe, oraindik apala baita 
oso eta, ikuspegi horretatik, ondoko ezaugarri honen arabera 
behar baita birpentsatu: 20-50 urte bitarteko belaunaldien era-
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bateko berekoikeria, haurren eta adinekoen kalterako. Hori ez 
da gutxiagotasun zibil iraunkorreko estigma bat, noski. Zentzu-
gabekeria eta ergelkeria litzateke hori pentsatzea. Historikoki 
kontrolatutako datu bat da, hain zuzen, eta bizitza materialaren 
maila igotzean gaindituko da, zalantzarik gabe. 

[...] Herrialdearen egitura demografikoak esplikatzen du, 
nik uste, zeren gerra baino lehen 83 pertsona pasiboren karga 
banatzen baitzen lan egiten zuten 100 langileren artean; Fran-
tzian, aldiz, askoz ere aberastasun handiagoarekin, 100 langileko 
52 pertsona pasibokoa baizik ez zen karga hori. Zahar gehiegi eta 
haur gehiegi emigrazioak pobretutako erdiko belaunaldietakoen 
kopuruarentzat. Hori da, hortaz, zenbaitetan izugarrizko kru-
delkeria baten itxura hartzen duen belaunaldien berekoikeria 
honen oinarria. 

[...] Orain dela zazpi-zortzi hilabete, egunkariek honako 
gertaera anker hau argitaratu zuten: aita batek familia osoa hil 
zuen —emaztea eta hiru seme-alabak—, mendiko bere lanetik 
etxerakoan afaria urria seme-alaba gosetuek janda aurkitu zue-
lako. Garai bertsuan, antzeko prozesu bat izan zen Milanen lau 
urteko semetxoa, mahaiaren hankari burdina-alanbrez lotuta 
hilabeteetan edukita, hiltzen utzi zuten senar-emazte batzuen 
kontra. Eztabaiden ondorioz sumatzen zenez, senarrak zalan-
tza zuen emaztearen fideltasunaz eta hark, haurra aitaren tratu 
txarretatik defendatzeagatik, senarra galdu baino nahiago izan 
zuen semea galtzea. Zortzi urteko kartzela-zigorrera kondenatu 
zituzten. 

[...] Delitu mota hau izen berezi batez izendatzen zen 
aspaldi kriminologiaren estatistiketan. Garofalo senatariaren 
arabera, horrelako krimenengatik urteko batez beste 50 kondena 
izatea ez da joera kriminalaren adierazgarri bat besterik, kasurik 
gehienetan guraso errudunek justizia saihestea lortzen dutela-
ko, umeen garbitasunari eta osasunari garrantzi gutxi emateko 
ohitura zabaldua dela-eta, eta aingerutxo berriak Jainkoaren gor-
tera igotzea ia zeruko bedeinkazio berezitzat harrarazten duen 
fanatismo erlijioso arras zabalduagatik. 

[...] Hauxe da, baina, ideologiarik zabalduena, eta ez dago 
zertan harriturik baldin eta, modu arinago eta ez hain basatian 
izan arren, gauza bera islatzen bada ere oraindik hiririk aurre-
rakoi eta modernoenetan. Ikusten duzu barkaberatasuna ez 
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dagoela lekuz kanpo, ez behintzat sinesten dutenentzat kasu 
hauetan ere printzipioak ez direla guztiz zurrun, baizik eta, oro 
har, bizitzaren garapenarekin batera eta haren neurrian gara-
tzen direla.

Agur asko eta asko. Besarkada,
Antonio
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Milango kartzela, 1928ko apirilak 9

Tatiana maitea:
Atzo jaso nuen, pazkoko bizkortasunaz egiazki, 5eko zure 

gutuna. Giulianoren ile-xerloa ere jaso nuen, eta asko pozten naute 
ematen dizkidazun berriek. Egia esan, ez dakit ondorio handiagorik 
ateratzen. 

[...] Haurrak hitz egiten hasten diren bizkortasuna dela eta ez 
dela, Giordano Brunoren41 pasadizo bat baizik ez dut: hari buruz diote 
hiru urte bete arte ez zuela hitzik egin, nahiz eta guztia ulertu. Goiz 
batez, esnatzean, bizi zen etxezuloko hormaren arrakalatik suge han-
di bat ikusi omen zuen bere oherantz zetorkiola. Berehala bere izenez 
deitu zion aitari, ordura arte inoiz deitu ez bazion ere, eta arriskutik 
onik atera zen; egun hartatik aurrera gehiegitxo ere hitz egiten ere 
hasi omen zen, ondo dakitenez Campo dei Fioriko42 kale-saltzaile he-
brearrek ere.

Duela zenbait egun Perspektiba Ekonomikoak eta Literatur Alma-
naka jaso nituen. 1925etik aurrera, urtero ematen nion almanaka hori 
Giuliari. Aurten ez dut egingo. Gainbehera etorri da. Lehenago kazeta 
erdi-pornografikoetan baizik argitaratzen ez ziren ateraldiak dakartza, 
beren bizitzan lehen aldiz hirira iristen diren soldadugai gazteentzat 

41 Giordano Bruno (1550-1600) Napoliko filosofoa izan zen. Parisen filosofia-irakasle 
izan zen. Bilakaera unibertsal eta eterno baten mende zegoen mundu mugagabe 
batean sinesten zuen. Inkisizioak atxilotu eta heretikotzat kondenaturik, bere sinesteak 
gaitzestera behartu nahi izan zuten, baina ez zuen onartu eta sutan erreta hil zuten. 
Hainbat liburu idatzi zituen, besteren artean: Spaccio de la Bestia Trionfante (Eliza 
katolikoaren hierarkiaz), De la causa, principio, et Uno; De l'infinito universo et Mondi.

42 Campo dei Fiori: 1600eko otsailean Giordano Bruno erre zuten Erromako plaza. 
1889an oroitarri bat eraiki zen bertan haren ohorez, pentsamendu askatasunaren alde, 
nazioarteko diru-bilketa batez ordaindurik.
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idatziak. Egia da bere garrantzia ere izan dezakeela horrelako egiaz-
tatze batek. 

[...] Pentsatu dut Deliok lau urte betetzen dituela abuztuaren 
hamarrean eta opari serio bat jasotzeko aski handia dela orain. Pina 
andreak «Meccano»aren katalogoa bidaliko zidala agindu zidan: es-
pero dut sail desberdinak ez direla prezioen arabera soilik egongo 
katalogatuta —27tik 2.000 lirara—, sinpletasunaren eta haurren adi-
naren arabera ere bai baizik. «Meccano»aren printzipioa ezin hobea da 
benetan haur modernoentzat. Egokiena deritzodana aukeratuko dut 
eta, ondoren, jakinaraziko dizut. Denbora sobera dago abuztura arte. 

[...] Ez dakit zein izango diren Delioren zaletasun nagu-
siak, oraindik ez ditu-eta agerian erakutsi. Haurra nintzela zientzia 
zehatzetarako eta matematikarako gaitasun nabarmena nuen nik. Bi-
garren mailako ikasketetan galdu nuen, merezi zuen maisu bakar bat 
ere izan ez nuelako. Beraz, lizeoko lehen urtearen ondoren, ez nintzen 
matematika ikastera itzuli, baina greziera hautatu nuen; orduan hau-
tazkoa zen. Hala ere, hirugarren urtean gaitasun ezohiko bat neukala 
erakutsi nuen, ezustean. Garai hartan, lizeoko hirugarren urtean fisi-
ka ikasteko beharrezkoa zen matematikako zenbait elementu jakitea, 
baina greziera hautatu genuen ikasleok ez genuen nozio horiek jakin 
beharrik. Fisikako irakaslea gainerakoengandik oso desberdina zen 
eta ederki pasatzen zuen gu sasiartean nahastuz. Hirugarren hiruhi-
lekoaren azken azterketan matematikari lotutako fisikako problemak 
planteatu zizkidan, ohartaraziz haien soluzioaren araberakoa izango 
zela urteko batezbestekoa eta, bestalde, diplomarako aukera. Ikaraga-
rri dibertitzen zen ni arbel handiaren ondoan ikusita, eta nahi bezain 
luze utzi ninduen. Ongi, bada: ordu erdi baino gehiago eman nuen 
han; ileetatik galtzerdietaraino zikindu nintzen klarionaz; hasten nin-
tzen, berriro ekiten nion, idazten nuen, ezabatzen, harik eta azkenean 
irakasleak hobezintzat jo zuen soluzio bat asmatu nuen arte, nahiz eta 
inongo liburutan ez ageri.

Irakasle horrek nire anaia nagusia ezagutzen zuen, Cagliarin, 
eta eskolan jarraitu nuen denbora guztian gogaitarazi ninduen bere 
barre-algarekin. Fisikari helenizatzailea deitzen ninduen.

Tania maitea: alboratu goibelaldiak eta idatz iezadazu zerbait. 
[...] Besarkada.
Antonio
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1928ko apirilak 30

Ama maitea:
Delioren argazkia igortzen dizut. Nire epaiketa maiatza-

ren 28rako datatu dute: oraingoan oso gertu behar du bidaiak. 
Edonola ere, saiatuko naiz telegrafiatzen. Osasunez nahiko ongi. 
Prozesuaren hurbilak hobeto egoten laguntzen dit: monotonia 
honetatik irtengo naiz behintzat. Ez arduratu eta ez beldurtu, 
zigorra dena delakoa izanik ere. Uste dut hamalau urtetik hama-
zazpira bitartekoa izango dela, baina okerragoa ere izan daiteke, 
hain zuzen nire aurkako frogarik ez dagoelako. Zer ez ote dut 
egin nik frogarik utzi gabe? Eutsi aldarte onari.

Besarkada.
Nino
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Milango kartzela, 1928ko apirilak 30

Tania maitea:
...Ez dakit badakizun maiatzaren 28rako datatu dute-

la epaiketa; hemendik alde egitea gertu dagoela esan nahi du 
horrek. Aris abokatua ikusi dut jada. Berri hurbil honek zertxo-
bait urduritzen nau, atseginerako ordea. Biziago sentitzen naiz: 
borroka pixka bat izango dela iruditzen zait; egun gutxi batzue-
tarako baizik izango ez bada ere, kartzelaz bestelako giro batean 
egongo naiz.

Protesta egin nahi dut... antxume buruei dagokienez egin 
dituzun dedukzioen kontra. Oso ongi informaturik nago negozio 
mota horren inguruan. 1919an inkesta luze bat egin nuen Tu-
rinen: zergatik boikotatzen zituen Udalak Sardiniako arkume 
eta antxumeak Piamonteko untxien mesedetan? Garai hartan, 
Sardiniako lau mila artzain eta nekazari inguru zeuden Tu-
rinen, misio berezian43 eta nik gai horri buruz informatu nahi 
nuen. Hegoaldeko arkume eta ahuntzak bururik gabe iristen 
ziren, baina hango saltoki gutxi batzuek buruak ere saltzen zi-
tuzten. Iganderako agindutako burutxoa asteazkenerako iristen 
zen; horregatik izaten zen zaila halako bat eskuratzea. Niretzat 
oso zaporetsua baldin bazen ere —Tulliri nazkagarria iruditzen 
zitzaion— ez nengoen oso ziur arkumea ala antxumea ote zen. 
Antxume bitxia behar zuen, inondik ere, burmuinik gabea eta 
betzulo bakarrekoa, tranbiak burua moztutako otso-zakur baten 

43 Turinera Sassari Brigadako 4.000 soldadu bidali zituzten langile mugimendua 
zapaltzeko, eta Gramscik propaganda-lan eraginkorra egin zuen haien artean. (Zentzu 
honetan, ikus Gramsciren «Alcuni temi della questione meridionale», Rinascita, II. 
urtea, 2. zkia, 1945eko otsaila). 
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oso antzeko garezurrarekin. (Otoi, ez iezaiozu esan Pina andrea-
ri!). Ai, harakinak!...

Asko sentitzen dut Giuliak berririk gabe hainbeste denbo-
ra eman izana. Ikusiko al dugu elkar berriz ni abiatu aurretik? Ez 
dut uste. Ez duzu arduragabekeriarik egin behar; ongi sendatu 
behar duzu. Horrela baino ez naiz lasaituko. Pentsa ezazu he-
mendik aurrera oso lantzean behin idatzi ahal izango dizudala.

Besarkada.
Antonio
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Erromako kartzela, 1928ko ekainak 27

Tania maitea:
Oraingoz ez dago berririk. Ez dakit noiz abiatuko naizen. 

Hala ere, egun kontua izan daiteke abiatzea; gaur bertan ekin 
diezaioket bideari.

Orain dela egun batzuk amaren gutun bat jaso nuen. Esa-
ten du ez dituela jaso maiatzaren 22ko nire gutunak, hau da, 
oraindik Milanen nindukatenekoak. Erromatik gutxienez hiru 
aldiz idatzi dut etxera: azkeneko gutuna nire anaia Carlori idatzi 
nion. Idatz iezaiozu amari, orain oso gutxi idatz dezakedala azal-
duz, hamabostean behin bakarrik, eta hileroko bi gutunak bere 
eta zure artean banatu behar ditudala. Gutunak jasotzeko, berriz, 
mugarik ez dut. Amak, ordea, uste du jasotzeko ere gutun muga 
bat jarri dutela. Informa iezaiozu Portolongonerako lekualdaketa 
bertan behera geratu dela medikuaren bisita bereziaren ondo-
rioz, eta niretzat norako hobe baten aukerak daudelako. Baretu 
ezazu orokorrean, eta esaiozu ez dudala kontsolatu beharrik, 
egoteko lasai, neure kasa oso bare eta lasai nagoela. Kontu haue-
tan ez dut inoiz arrakasta handirik izan amarekin, nire galeriano 
egoeraz irudi beldurgarri eta erromantikoa osatzen baitu. Uste 
du etsiak hartzen nauela etengabe, etab. Zuk idatz diezaiokezu 
oraintsu ikusi nauzula eta ez nagoela inolaz ere etsita, apaldu-
ta, etab., baina bai barre egiteko eta txisteak kontatzeko jaidura 
nabariarekin. Zuri sinetsiko dizu agian, zeren nik horrelakorik 
idazten badiot, bera kontsolatzeko egiten dudala pentsa lezake.

Tania maitea: sentitzen dut mandatu epistolar hau ere 
zure kargu utzi beharra. Gainontzean, gutun hau zuretzat izango 
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zela erabaki nuen eta ez dut aurrez erabakitako sistema zapuztu 
nahi. Ni abiatu aurretik zu ikustea espero dut.

Besarkada amultsua.
Antonio
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Turiko kartzela, 1928ko uztailak 20

Tania maitea:
Atzo goizean iritsi nintzen helburura. 14ko zure gutuna 

aurkitu nuen, eta Carloren eskutitz bat, berrehun eta berrogeita 
hamar lirarekin. Nire amari idazteko erregutzen dizut, interesa 
dakizkiokeen guztiak jakinarazteko. Hemendik aurrera gutun 
bakarra idatziko dut hamabostean behin; kontzientziako egiaz-
ko dilemak sortuko dizkit horrek. Saiatuko naiz antolatzen eta 
eskura dudan papera ahalik eta hobekien aprobetxatzen.

1. Erroma-Turi bidaia izugarria izan zen. Bistan da Erroman 
sentitu nituen oinazeak eta gibelekoak iruditu zitzaizkidanak 
gero azaldu zen hanturaren hasiera besterik ez zirela. Oso gaiz-
ki egon nintzen. Beneventon infernuko bi egun eta bi gau igaro 
nituen. Har bat bezala bihurritzen nintzen, ezin nuen egon ez 
eserita ez zutik, ezta etzanda ere. Medikuak esan zidan San An-
tonio sua zela eta ez zegoela zer eginik. Beneventotik Foggiarako 
bidaian oinazea arindu egin zen eta gerriaren eskuinaldea estal-
tzen zidaten puslak lehortu egin ziren. Bost egun eman nituen 
Foggian eta azken hiru egunetan jada hobeto nengoen; ordu 
batzuetan lo egin eta etzan ahal izan nuen, oinazez josi gabe. 
Geratu zitzaidan puslen bat guztiz lehortu gabe eta giltzurrune-
tan halako min bat, baina iruditzen zait ez dela ezer larria. Ezin 
dut ulertu Erromako inkubatzea, ia zortzi egun iraun zuena eta 
gerriaren aurreko ezkerreko aldean barne ziztada bortitzez adie-
razten zena.

2. Oraindik ezin dizut nire etorkizuneko bizitzaz deus ida-
tzi. Berrogeialdiaren lehen egunak egiten ari naiz, behin betiko 
destinua hartu aurretik. Pentsatzen dut ezingo didazula bidali li-
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buruak eta azpiko arropak ez diren beste ezer: ezin da elikagairik 
jaso. Horregatik, ez bidali inoiz ezer, nik eskatu ezean.44

3. Milango (liburu-dendako) liburuak zuzenean igor iezaz-
kidazu: alferrik da bidalketan gastatzea jadanik ordaindua egon 
behar duena.

4. Txostenik ez zegoen: neuk eraman behar izan nuen.
Gereziek on handia egin zidaten, oraindik ez bainituen 

probatu: bidaia arinagoa egiten lagundu zidaten.
Besarkada goxoa.
Antonio

44 Kartzelako zuzendariak azpimarratua.
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Turiko kartzela, 1928ko irailak 6

Tania maitea:
Zuri idatzi ondoren jaso nituen zure abuztuaren 31ko eta 

irailaren 1eko eta 3ko gutunak. Bat-batean eragin duzun eki-
men-zaparrada geldiarazten saiatzeko eskatu dut arauz gaineko 
gutun hau idazteko baimena. Zer bururatu zaizu! Turira iritsi 
berritan idatzi nizun: «Ez bidali nik eskatu ez dizudan ezer». 
Kartzelako zuzendariak audientzia batean esan zidan azpima-
rratu egin zuela esaldi hori, gehiago nabarmentzeko. Erantzun 
zenidan ongi zegoela eta arau horri kasu egingo zeniola. Zerga-
tik, bada, aldatu duzu iritziz? Gauza bera esango dut Sorianoren 
kontuari dagokionez. Lehenik kontua aipatzen duzu, ziurtatuz 
ez zenuela ezer egin nire aldez aurreko baimenik gabe, eta, gero, 
idazten didazu esanez Ministerioarekin hitz egin zenuela. Zerga-
tik egiten duzu hori? 

[...] Gaur pasa zait haserrea, lau paketeak jaso ditudalako 
eta, bederen, zure tolesgabetasun maitekorraz barre egin duda-
lako, baina ziurtatzen dizut iragan egunetan gaizki egon naizela 
benetan. Berehala idatzi eta edozein ekimen katastrofiko garaiz 
saihestu ezinak —nagoen egoeran bidaiaraztea, adibidez— amo-
rru bizia eragiten dit, benetan diotsut. Bitan kartzelatua nengoela 
iruditzen zitzaidan, zuk zerorrek ere ez baitzenidan borondate-
rik aitortu nahi, nire bizitza zure apeten arabera antolatuz, nire 
iritzia kontsultatu gabe, noren iritzia eta kartzelan dagoenarena, 
hori zer den jakin badakienarena eta bere larruan orbain minga-
rriak daramatzanarena. Nola liteke, promes guztiak gorabehera, 
oraindik ezohiko lekualdatzeekin gogoberotu ahal izatea, orain 
arte gertatu zaidana ikusirik? Eta, gainera, ez dut inondik ere al-
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datu nahi, ezta ohe-bagoian eramango banindute ere, uko egiten 
baitiot printzipioz erabat beharrezkoa ez den eta nire onuraren 
kaltetan egingo den edozein aldaketari. Honi buruz izan genuen 
Milanen jada iritzi-truke sutsu samar bat: berriro ez zenuela 
egingo hitzeman zenidan. Ai ene! 

[...] Honek berdin balio du bidaltzen dizkidazun eta orain-
dik bidaliko dizkidazula diostazun objektuei dagokienez. Gaur 
barre egin dut, baina, sinets iezadazu, nahigabetu egin ninduen 
ikusteak zuk hemen eduki dezakedan guztiaz uste duzunak. 
Horrek adierazten du ez duzula imajinatzen ere zer den kartze-
la, hau da, ez duzu lortzen nire egungo egoerari buruzko ideia 
zehatz bat egitea, egia esan. Uste duzu pentsiodun bat edo ho-
rrelako zerbait naizela. Orain ezin dut eduki arropaz eta liburuez 
bestelako ezer. Eta nahikoa da. Ulertu duzu? Ez trajerik ez soin-
gainekorik, etab. Metalezkoa den ezer ere ez: baselinarentzako 
kaxatxo bat ere ez. Ez didazu bidali behar nik aldez aurretik es-
katu ez dizudan ezer, eta ez duzu zure kabuz ekimenik hartu 
behar nik aurrez onespenik eman gabe. Salbuespenik eta bereiz-
ketarik gabe. Bestela, kartzela larriagotu egingo didazu, arindu 
ordez.

Besarkada goxoa, baina ez nazazu berriro haserrarazi. Si-
nets iezadazu borondate arrazionala dudala eta, egiten dudan 
guztia, askotan pentsatuta egiten dudala.

Antonio
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Turiko kartzela, 1928ko azaroak 19

Giulia maitea:
Oso gaizto jokatu nuen zurekin. Justifikazioek, egia esan, 

ez dute funts handirik. Milandik irten ondoren ikaragarri neka-
tu nintzen. Nire bizi-baldintza guztiak txartu egin zitzaizkidan. 
Kartzela askoz gehiago nabaritu nuen. Orain hobetoxe nago. 
Halako oreka bat iritsi izanak berak, bizitza arautegi jakin baten 
arabera egiteak, normalizatu egin du nolabait ere nire gogoeten 
nondik norakoa.

Oso pozik jaso nituen zure argazkia eta haurrena. Ikus-
menezko inpresioen artean luzeegi joaten denean, gogoeta 
gaiztoz betetzen da bitartea. Batez ere, ez nekien zer pentsatu 
Giulianori buruz: ez neukan oroimenaren euskarri izan zite-
keen irudirik. Orain pozik nago benetan. Badira hilabete batzuk 
oro har bakartuago eta munduko bizitza orotatik etenago sen-
titzen naizela. Asko irakurtzen dut: liburuak eta aldizkariak. 
Asko da kartzelan izan daitekeen bizitza intelektualerako. Bai-
na irakurtzeko gogoa arras gutxitu zait. Liburu eta aldizkariek 
ideia orokorrak baino ez dituzte eskaintzen, munduko bizitza-
ren korronte orokorren zirriborro gutxi-asko lortuak, baina ezin 
dute eskaini Pedro, Paulo edo Joanen, banakako pertsonen ber-
tatiko inpresio zuzen eta garbirik, eta horien inpresioak atxiki 
gabe, ezin uler daiteke unibertsaltzen eta orokortzen den hori. 
Duela zenbait urte, 1919 eta 1920an, oso langile gazte tolesgabe 
eta atsegin bat ezagutzen nuen. Larunbat arratsaldero, lane-
tik irtetean, nire bulegora etortzen zen, nik argitaratzen nuen 



124 Kartzelako gutunak

aldizkaria45 irakurtzen lehenetakoa izateko. Askotan esan ohi 
zidan:

—Ezin izan nuen lorik egin, pentsatuaz: zer egingo du Ja-
poniak?

Japoniak obsesionatuta zeukan, hain zuzen, Italiako egun-
karietan Mikadoa hiltzen denean edo lurrikara batek gutxienez 
hamar mila pertsona hiltzen dituenean baizik ez delako aipatzen 
Japonia. Japonia ezin zuen ulertu. Horrexegatik, ez zuen lortzen 
munduko indarren ideia sistematiko bat izatea, eta horregatik 
iruditzen zitzaion ez zuela fitsik ulertzen. Garai hartan barre 
egiten nuen horrelako gogo-aldarteaz eta trufa egiten nuen nire 
lagunaz. Gaur ulertzen dut. Nik ere badut nire Japonia: Pedroren 
bizitza da, Paulorena, eta baita Giuliarena, Deliorena, Giuliano-
rena... ere. Sentipen molekularra falta zait: nola atxiki nezake 
bizitza, gaingiroki bada ere, bere konplexutasun osoan? Nire bi-
zitza bera ere oztopatua eta geldiarazia sentitzen dut. Nola izan 
liteke bestela, zure bizitzaren sentipena eta haurrena falta ba-
zait? Are gehiago, kartzelako ohikeriak gaina hartuko ote didan 
beldur naiz beti. 

[...] Jarraitasun jakin batez dena zapaltzen eta berdintzen 
duen munstrozko makina bat da hau. Kartzelan 5, 8, 10 urte 
daramaten gizonek nola jokatzen duten ikusten edo nola hitz 
egiten duten entzuten dudanean eta horiek guztiek jasan dituz-
ten deformazio psikikoak ikusten ditudanean, aitor dut ikarak 
hartzen nauela eta zalantza egiten dudala neure buruaz egiten 
ditudan aurreikuspenez. Pentsatzen dut gainerakoek ere hartu 
zutela —ez denek, baina bai batzuek behintzat— menderatuak 
ez izateko asmoa eta, aldiz, oharkabean, prozesua hain baita gel-
doa eta nuklearra, gaur aldatuta daude, eta ez dakite, ezin dute 
epaitu, guztiz desberdinak direlako. Nik, hala ere, eutsi egingo 
diot. Baina ohartzen naiz, adibidez, ez dakidala lehen bezala 
neure buruaz barre egiten, eta oso larria da hori.

Giulia maitea: axola dizute nire berriketa hauek? Nire 
bizitzari buruzko ideiaren bat ematen dizute? Hala eta guztiz 
ere, badakizu?, munduan gertatzen denaz ere arduratzen naiz. 
Azken garaiotan jarduera katolikoari buruzko liburu batzuk 
irakurri ditut. «Japonia» berri bat: aldaketa horiek burututa, fran-

45 L'Ordine nuovo astekaria. 
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tziar erradikalismoa zatitzera iritsiko ote da, eta frantses alderdi 
katoliko bati bide eman? Arazo honek «ez dit lokartzen uzten», 
garai bateko lagun gazteari gertatzen zitzaion bezala. Eta baita 
beste arazo batzuek ere, jakina.

Gustatu al zitzaizun paper-labana? Badakizu ia hilabete 
eta erdi kostatu zitzaidala, eta ia hatz-mamiak txikitu zizkidala?

Laztana: idatz iezadazu zertxobait luzeago zutaz eta 
haurrei buruz. Gutxienez sei hilabetero zuen argazkiak bidali 
beharko zenizkidake, haurren garapena jarraitu ahal izateko eta 
zure irribarrea sarriago ikusteko.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1929ko urtarrilak 14

Giulia maitea:
Oraindik nire azken gutunarentzako zure erantzunaren 

zain nago. Denbora tarte handiekin bada ere, berriro elkarriz-
keta erregular bat izatea lortzen dugunean, gauza asko idatziko 
dizkizut nire bizitzaz, iritziez, inpresioez. Bien bitartean, Deliok 
«Meccano»a nola interpretatzen duen jakinarazi behar didazu. 
Asko interesatzen zait, ez bainaiz iritsi jakitera ea «Meccano»a, 
haurra bere berezko asmamenaz gabetzean, jostailu modernorik 
gomendagarriena ote den. Zer iritzi duzu zuk eta zer deritzo zure 
aitak? 

[...] Uste dut, eskuarki, kultura modernoak —amerikar 
tankerakoak—, haren adierazpena baita «Meccano»a, lehor sa-
marra bihurtzen duela gizakia, automatikoa, burokratikoa, eta 
pentsaera abstraktu bat sortzen duela, baina iragan mendean 
abstraktutzat jotzen zenaren bestelako zentzu batean. Intoxika-
zio metafisiko batek eragindako abstraktutasun bat izan da, eta 
intoxikazio matematiko batek eragindako abstraktutasun bat 
da. Zeinen interesgarria izan behar duen printzipio pedagogiko 
hauek haur txiki baten buruan eragiten dituzten erreakzioak az-
tertzea, haur hori geure semea dugunean eta horrekin «interes 
zientifiko» soila baino harago doan beste sentipen batek lotzen 
gaituenean.

Maitea, idatz iezadazu luze eta zabal. Besarkada estu-es-
tua.

Antonio



127Antonio Gramsci

Turiko kartzela, 1929ko otsailak 24

Tatiana maitea:
Jaso ditut zure hiru postalak (baita Delioren zirriborroena 

ere), eta baita Milango kartzelan neuzkan liburuak ere. Argi gera 
bedi zure kutxatxo ingelesak mirariak egin dituela, ikararik gabe 
gainditu baitu abiadura txikiko bidaia, etengabe astinduta, kalte 
edo makurrik nozitu gabe. Jaso ditut, gainera, Erroman utzi niz-
kizun bi pare galtzerdi saretuak eta Salandraren46 Memoriak. 

[...] Eskertu abokatuari liburuekin eragin nizkion eragoz-
penak, nahiz eta patatak balira bezala bete zuten kutxa; oraindik 
ezin izan dut azterketa oso bat egin, baina liburu batzuk falta 
direla iruditzen zait. Ez dio axola! 

[...] Nahikoa barre egin nuen Innocenzo Capparen47 konfe-
rentziaren istorioarekin. 

[...] Morroi hori Milango saltsa intelektual guztien perrexila 
da apur bat. Eta irudi hori haren aldekoegia da halere, perrexi-
lak funtzio baliagarri eta egokia betetzen baitu, eta Cappa delako 
hori, berriz, jantzien arte ederrean sitsa bezala baita kultur mun-
duan. Aspaldi lonbardiar demokraziaren erosta-jolea izan zen. 
Garai hartan oraindik are hobeto bataiatu zuten: Cavallottiri48 
demokraziaren poeta —bardo— deitzen zitzaion bezala, Cappa-
ri bardotto deitzen zioten, eta bardottoa astamaren eta zaldiaren 

46 Antonio Salandra (1853-1931), Italiako politikari kontserbadorea izan zen. 1914-1916 
bitartean Ministro Kontseiluko lehendakaria.

47 Innocenzo Cappa (1875-1954) XX. mende hasierako Italiako diputatua izan zen, 
demokrazia «erradikalaren» ordezkaria.

48 Felice Cacalloti (1842-1898) XIX. mende bukaerako Italiako Parlamentuko oposizio 
erradilakaren burua. Olerkaria, antzerkigilea, dueluan hil zuen aurkari politiko batek.
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gurutzatzetik jaiotako mandakumea da. Intelektualki figura ez-
deusa eta moralki eztabaidagarria.

Badirudi eguraldia egonkortu egin dela hemen. Badirudi 
udaberriaren lurrina sentitzen dela azkenean. Horrek oroita-
razten dit badatorrela eltxoen sasoia; iaz nahikotxo torturatu 
ninduten. Horregatik, eltxo-sarerako tul zatitxo bat izan nahi 
nuke, aurpegia eta besoak babesteko, beharra sortuko balitz ere. 
Ez dadila oso handia izan, noski, segur aski ez baitago baimen-
duta ere. Uste dut metro eta erdi karratu aski izango dela. 

[...] Eta, bide batez, beste nahi bat jakinaraziko dizut: arti-
lezko matazatxo bat nahi nuke, galtzerdiak adabatzeko. Jasotako 
bi pareen adabakiak aztertu ditut eta ez zait iruditzen nire trebe-
zia baino handiagoa eskatzen dutenik. Hezurrezko orratz berezi 
bat ere beharko nuke, artilea albaintzeko. 

[...] Gauontzia ez bidaltzeko idaztea ahazten zait beti, alu-
miniozko bat badaukadalako. Ziegan edukitzeko baimena ez 
dut inoiz eskatu, banekien-eta beste presoei ukatu egin dietela. 
Gainerakoan, ez lidake askorako balioko. Denborarekin kartze-
la guztietan baimenduko zutela konbentzituta nengoelako erosi 
nuen; izan ere, haietako batzuetan onartu dute eta administra-
zioak berak banatzen du.

Besarkada amultsua, maitea.
Antonio

P.D.: Ahal baduzu, bidali lore eder batzuen haziak ere.
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Turiko kartzela, 1929ko martxoak 25

Tania maitea:
...Malvina Sanna andrearen postal bat jaso dut, bere sena-

rrarentzat filosofiako liburuei buruzko aholkuak eskatuz. Idatz 
iezaiozu esanaz ezin diodala zuzenean erantzun, nahiko ongi na-
goela, etab.; bere senarra adeitasunez agurtzen dudala, eta abar. 
Transkribatu, gainera, berarentzat ahapaldi hau: «Psikologiako 
eskulibururik hoberena William Jamesena da, italierara itzulia 
eta Libraria Milanesek argitaratua. Oso garestia izan behar du, 
gerra baino lehen hogeita lau lira balio baitzituen jada. Lizeoe-
tarako eskola-liburu arruntez kanpo, ez dago logikako libururik. 
Iruditzen zait Sanna gehiegi makurtzen dela eskola-irizpideeta-
ra, eta mota honetako liburuetan egiaz eskain dezaketena baino 
askoz gehiago aurkitzeko itxaropena duela. Psikologia, adibidez, 
filosofiatik ia erabat bereizi da, biologia eta fisiologiaren gisako 
natura-zientzia bihurtzeko: psikologia modernoa sakon ikas-
teko ere ezagutza asko izan behar da, fisiologiakoa batez ere. 
Horregatik, gure egunetan logika formal eta abstraktuak ez ditu 
lantzaile asko Aristoteles eta Tomas Akinokoa sakon aztertzen 
diren seminarioetatik kanpo. Dialektika, bestalde, pentsamendu 
historikoki konkretuaren forma, alegia, oraindik ez da 'eskulibu-
ru bihurtu¡. Uste dut bere kultura filosofikoa hobetzeko hau egin 
beharko lukeela Sannak: 1. Filosofiaren Historiako eskuliburu on 
bat ikasi, Guido De Ruggieroren (Bari, Laterza, L. 18) Filosofiaren 
Historiaren Sumarioa, esate baterako, eta filosofo klasiko batzuk 
irakurri, laburpenetan bada ere, Bariko Laterza editoreak Piccola 
Biblioteca Filosofican argitaratutakoak adibidez; horietan argitara-
tuta daude Aristoteles, Bacon, Descartes, Hegel, Kant eta abarren 
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zati hautatuen liburuki txikiak, zein bere iruzkinekin. Oso neko-
soa bada ere, dialektikaz jabetzeko, Hegelen liburuki mardulen 
bat irakurri beharko luke aldi berean. Crocek ezin hobeto itzu-
litako Entziklopedia oso garestia da gaur egun: ehun lira inguru. 
Hegeli buruzko beste liburu on bat Crocerena da, nahiz eta ez 
den ahaztu behar Hegelek eta haren filosofiak urrats bat aurrera 
eta bi atzera egiten dituela liburu horretan: metafisika gainditzen 
du, baina pentsamenduaren eta errealitate natural eta histori-
koaren arteko erlazioen auzian atzera egiten du. Edozeinetara 
ere, hona jarraitu beharreko bidea, nire ustez: Eskuliburu berririk 
ez (aski da Fiorentino), eta horren ordez filosofo moderno han-
diak irakurri eta kritikatu».

Uste dut honekin nahikoa dela.
...Besarkada amultsua, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1929ko apirilak 22

Tania maitea:
...Arrosondoa eguzki-kolpe latz batek jo du. Hosto guztiak 

eta zatirik samurrenak erre eta kiskali egin zaizkio. Itxura ne-
gargarri, goibela du, baina hasi zaizkio kimu berriak ernetzen. Ez 
da hil, oraingoz behintzat. Baina eguzki-katastrofea ezin saihes-
tuzkoa zen, paperez baizik ezin estal nezakeelako, eta paperak 
haizeak eramaten zituen. Lasto-sorta on bat beharko nukeen, 
beroaren eroale txarra delako eta, aldi berean, izpi zuzenetatik 
babestuko zukeelako. Pronostikoa ona da nolanahi ere, oztopo 
berezirik sortzen ez bada behintzat. Haziak luze berandutu ziren 
landaretxoak ematen: haietako batzuk tematua daude podpolie49 
bizitza egiten. Hain zuzen, hazi zaharrak eta sitsak jo samarrak 
ziren. Munduko bizitzara atera zirenak astiro garatu ziren. Lo-
rezainak hazien zati bat primerakoa zela esan zizunean, jateko 
balio zutela nahiko zizun esan. Landaretxoetako batzuk, hain zu-
zen, perrexila eta tipula dirudite, loreak iduri ordez. Tira egiteko 
tentaldia izaten dut egunero, hazten laguntzeko, baina ezbaian 
geratzen naiz munduaren eta hezkuntzaren bi ikuskeren artean: 
edo rousseautiarra izan eta naturari bere bidea egiten utzi, ez 
baitu okerrik egiten eta funtsean ona baita, edo boluntarista izan 
eta natura bortxatu, eboluzioan gizakiaren esku aditua eta auto-
ritate printzipioa sartuaz. Zalantza ez da oraindaino amaitu eta 
bi ideologiek borrokan jarraitzen didate buruan. 

[...] Sei txikoria-landaretxoak segituan bertakotu ziren eta 
ez zioten beldurrik izan eguzkiari. Datozen hilabeteetan haziak 

49 Errusieraz, «lurpeko» esan nahi du.
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emango dituen zurtoina garatzen hasia da jada. Daliak eta ban-
bua lur azpian lo daude eta ez dute bizi aztarnarik eman. Egia 
esan, hilik daudela uste dut, daliak batez ere. 

[...] Horretaz ari garenez, beste lau hazi mota bidaltzeko 
eskatu nahi nizuke: 

[...] 1. Azenarioak, baina pastinaca izeneko motakoak, nire 
lehen haurtzaroko oroitzapen atseginak itzultzen dizkidatelako. 
Sassarin saltzen dira batzuk kilo erdiraino pisatzen dutenak eta 
gerra aurretik bost zentimo balio zutenak, nolabait ere makilgo-
xoarekin lehiatuz. 

[...] 2. Zalkeak. 
[...] 3. Espinakak. 
[...] 4. Apioa. 
[...] Metro koadro laurdeneko lursailean lauzpabost espe-

zie erein nahi ditut, eta nola datozen ikusi. Ingegnilirenean aurki 
ditzakezu: Duomo plazan eta Buenos Aires kalean ditu saltegiak. 
Bide batez, eska ezazu ereintzarako hilabeterik egokienak seina-
latzen dituen katalogoa ere.

Malvina Sanna andrearen beste postal bat jaso dut. Hela-
razi lerro hauek:

«Ulertzen ditut nik lehenago aholkatutako liburuak esku-
ratzeko finantza zailtasunak. Jakinaren gainean ipini zintudan 
nik ere, baina galdera zehatzei erantzutea zen nire mandatua. 
Gaur galdera inplizitu bati erantzuten diot eta, atsegina ez bazait 
ere, konprenitzen dut kartzelan daudenen premia orokor bati 
dagokiola. Zer egin denbora ez galtzeko eta nola edo hala zerbait 
ikasteko? 

[...] Uste dut ororen gainetik nahitaezkoa dela «eskola» 
ohiturak burutik kentzea eta ez pentsatzea ohiko ikastaro sa-
konak jarraitzerik: hori ezinezkoa da baldintza hoberenetan 
daudenentzat ere. Ikasketa probetxugarrienen artean hizkun-
tza modernoena dago, zalantzarik gabe; horretarako aski da 
txanpon batzuen truke edozein liburu-denda zaharretan eskura 
daitekeen gramatika bat eta ikasteko hautaturiko hizkuntzako 
beste libururen bat —bigarren eskukoa izan daiteke hau ere—. 
Ezingo da hitzen ahoskera ikasi, baina irakurri ahal izango da 
eta hori bera kontuan hartzeko emaitza da. Gainera: preso askok 
kartzelako liburutegia gutxietsi egiten dute. Argi dago kartzela-
liburutegiak gehienetan koherentziarik gabeak direla: liburuak 
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aliritzira hautatuak; izan ere, editoreek bazterturiko salgaiak 
jasotzen dituzten patronatuen opariz edo euren askatasuna 
berreskuratu duten presoek utzitako liburuez osatu dira liburu-
tegiok. Edozeinetara ere, preso politiko batek odola harrietatik 
ere atera behar duela iruditzen zait niri. Honetan datza gakoa: 
irakurketari helburu bat eman behar zaio eta, idazteko baimena 
izanez gero, oharrak behar bezala hartzen jakin. 

[...] Bi adibide emango dizkizut: Milanen genero guztietako 
liburu dezente irakurri nituen, herri-literaturako eleberriak batez 
ere, harik eta zuzendariak baimena eman zidan arte neu joate-
ko liburutegira artean irakurtzeko zabaltzen ez ziren edo halako 
joera politiko edo moral bereziren batekoak zirelako denei ira-
kurtzeko uzten ez zitzaizkien liburuen artean aukeratzeko. Ba, 
begira, Sue, Montépin, Ponson du Terrail eta abar aski zirela 
iruditu zitzaidan, ikuspuntu honetatik irakurriz gero: «Zergatik 
da beti literatura mota hau irakurriena eta argitaratuena? Zein 
premia asetzen ditu? Zer helbururi erantzuten dio? Liburukote 
hauetan zer-nolako sentipenak eta ikuspuntuak irudikatzen dira, 
hain gogoko izateko?» Eugène Sue zertan da Montépinen des-
berdina? Eta, Victor Hugo ere ez al da idazle multzo honetakoa, 
erabiltzen dituen argumentuengatik? Eta Dario Niccodemiren50 
Txatala, Paradisua edo Hegaldia ez ote dira, beharbada, 48. urte-
ko behe-erromantizismo haren ondorengo zuzenak? Etab., etab., 
etab. 

[...] Bigarren adibidea honakoa da: alemaniar historiala-
ri batek, Groethuysenek, liburuki lodi bat argitaratu du berriki, 
frantziar katolizismoa 1789. aurreko bi mendeetako burgesiare-
kin lotzen duten loturak ikertuz. Bi mende horietako literatura 
erlijioso guztia ikertu du, predikuak, elizbarruti desberdinetako 
katiximak eta abar bilduaz, eta horiez guztiez liburuki bikaina 
osatu du. Uste dut honekin aski dela frogatzeko harrietatik ere 
atera daitekeela odola. Liburu guztiek, batez ere historiakoak 
direnean, merezi dute irakurtzea. Libururik ziztrinenean aurki 
daiteke gauza baliagarriren bat... batik bat, gure egoeran egonik, 
denbora neurri normalez neurtu ezin denean».

Tania maitea, gehiegi idatzi dut eta kaligrafia-ariketa bat 
egitera behartuko zaitut. Bide batez: gogoratu liburu gehiago 

50 Dario Nicodemi (1874-1934) Italiako eleberrigile eta antzerkigilea izan zen.
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bidal ez diezadaten agintzeaz, nik besterik agindu arte. Balia-
garriak izan dakizkidakeen liburuak agertuko balira, erreserba 
itzazu nik eskatzen dizkizudanean bidaltzeko. 

[...] Laztana, bihotz-bihotzez espero dut bidaiak ez zintue-
la gehiegi nekatuko. 

[...] Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1929ko maiatzak 20

Giulia maitea:
Nork esan dizu sarriago idatz dezakedala? Ez da egia, 

tamalez. Hilean bitan baino ezin dut idatzi, eta Pazko garaian 
eta Eguberrietan bakarrik daukat arauaz gaindi beste gutun bat 
idazteko aukera. Gogoratzen Biancok zer esaten zizun 1923an 
abiatu aurretik? Bere esperientziaren ikuspegitik, Biancok arra-
zoia zuen; gutunak idazteari ezin menderatuzko aiherkundea 
izan diot beti. Kartzelan naukatenetik aurreko garai guztian ida-
tzi nituen gutunen bikoitza idatzi dut gutxienez. Berrehunen bat 
idatziko nituen behintzat. Izugarrikeria bat! Lasai ez nagoenik 
ere ezin esan. Lasaiago baino areago nago, ordea, gogogabe eta 
axolagabe. Eta ez naiz horretaz harritzen eta atrofia honetatik 
ateratzeko ahaleginik ere ez dut egiten. Gainontzean, baliteke 
hau kemena izatea eta ez atrofia-egoera bat. 

[...] Luzaz oso bakarturik sentitu izan naiz, nirea ez den bi-
zitza orotatik bakartua. Ikaragarri sufritzen nuen: posta-trukean 
erretratu batek edo nik eskatutakoari ez erantzuteak haserre bi-
zitan jartzen ninduen, eta asko nekatzen ninduen horrexek. 

[...] Ondoren, denbora igaro, eta lehenagoko ikuspegia gero 
eta gehiago urrundu da. Behin-behinekoa den guztia, sentimen-
duen eta borondatearen eremuan existitzen zen zera iragankor 
guztia joan, desagertu egin da, eta bizitzaren arrazoi funtsez-
koak eta iraunkorrak baino ez dira geratu. Horrela izatea logikoa 
da, ez zaizu iruditzen? Aldi batez iragana eta iraganeko irudiak 
gailentzea saihestezina da, baina, funtsean, denbora guztian ira-
ganari begiratze hori deserosoa eta alferrekoa bihurtzen da. Uste 
dut gainditu dudala kartzelako lehen urteetan guztiongan gerta-
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tzen den krisia eta askotan iraganarekiko behin betiko haustura 
eragin ohi duena, zentzurik erradikalenean. 

[...] Egia esateko, krisi hori, besteengan ikusi eta sentitu 
izan dut nigan baino gehiago. Irribarrea eragiten zidan, eta hori, 
jada, bada nolabait gainditzea. Ez nukeen inoiz pentsatuko hain-
beste jendek heriotzari horrenbesteko beldurra zionik. Honetan 
datza, hain zuzen, kartzelako fenomeno psikologiko ia guztien 
zergatia. Italian esaten da heriotzean pentsatzen hasten zare-
nean hasten zarela zahartzen. Oso oharpen egokia iruditzen 
zait. Kartzelan presoa giltzapetuta dagoela eta ezin duela ihes 
egin sentitzen hasten denean egiaztatzen da eboluzio psikolo-
giko hori. Aldaketa azkar eta erradikala gertatzen da, zenbat eta 
ideien eta sineste sendoen bizitza seriotasun gutxiagoz hartu or-
dura arte, orduan eta nabariago. Batzuk ezin sinistuzko moduan 
ikusi ditut degradatzen. Eta balio izan dit, Espartako haurrei ilo-
ten galdukeria ikusteak balio zien bezala. 

[...] Horregatik, guztiz lasai nago orain, eta berri falta gu-
txi-asko luzeek ez naute kezkatzen, ezta egonezinik eragiten 
ere, nahiz eta jakin ekidin zitekeela hori borondate on apur 
jarrita... baita zure aldetik ere. Gainera, Tania arduratzen da ja-
sotzen dituen albiste guztiak niri emateaz. Adibidez, zuen aitak 
deskribatutako haurren ezaugarriak eman zizkidan; bereziki in-
teresatu zitzaizkidan eta egun askotan entretenitu ninduten. Eta 
baita Taniak grazia handiz aipatutako beste berri batzuk ere. Ez 
pentsa ezer aurpegiratu nahi dizudanik! Iragan egunotan due-
la urtebetetik gaurdainoko zure gutunak berrirakurri ditut eta 
horrek berriro sentiarazi dit zure samurtasuna. Zenbaitetan, 
idazten dizudanean, zurekin alderatuz lehorregia eta zorrotzegia 
naizela iruditzen zait, zuk naturaltasun handiz idazten baitida-
zu. Batzuetan, negar eginarazten nizunean bezalakoa naizela 
iruditzen zait, batez ere lehen aldian, gogoratzen?, berariaz gaiz-
toa izan nintzenean benetan. 

[...] Jakin nahi nuke zer idatzi dizun Taniak bere Turirako 
bidaiaz. Uste dut zure ahizpak modu idilikoegian eta bukolikoe-
gian irudikatzen duela nire bizimodua eta horrek atsekabetu 
egiten nau, eta ez gutxi. Ez da iritsi ulertzera nik muga batzuen 
barruan egon behar dudala, eta ezin didala bidali nik eskatu ez 
diodan gauzarik, ez baitut biltegi berezirik eskura. Orain alfer-al-



137Antonio Gramsci

ferrik diren eta inoiz erabili ezingo ditudan zenbait gauza iragarri 
dizkit, nik agindu nionera zorrozki mugatu ordez.

Antonio
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Turiko kartzela, 1929ko maiatzak 20

Delio maitea:
Jakin dut eskolara zoazela, metro eta zortzi zentimetro 

luze zarela eta hemezortzi kilo pisatzen duzula. Beraz, iruditzen 
zait oso handia zarela eta denbora gutxi barru gutunak idatzi-
ko dizkidazula. Bitartean, amatxo jar dezakezu zuk diktatutako 
gutunak idazten, ni Erroman amonari pimpóak51 idazten jartzen 
ninduzun bezala. Horrela, esango didazu eskolako lagunak atse-
gin dituzun, zer ikasten duzun eta zer jolas gustatzen zaizun. 
Badakit hegazkinak eta trenak egiten dituzuela, eta arduraz 
hartzen duzula parte gure herriaren industrializazioan, baina, 
hegazkin horiek gai dira hegan egiteko? Tren horiek badabiltza 
benetan? Ni izango banintz, gutxienez zigarreta piztu bat ipiniko 
nuke tximinian, ke apur bat ikus dadin.

Gainera, Giulianori buruz ere idatzi behar didazu zerbait. 
Zer iruditzen? Laguntzen al dizu zure zereginetan? Eraikitzai-
lea al da hura ere, ala txikiegia da oraindik horretarako? Alegia, 
gauza mordoa jakin nahi dut, eta hain handia zarenez eta, esan 
didatenagatik, berritsu samarra ere bai, seguru nago gutun luze-
luzea idatziko didazula, oraingoz amatxoren eskua lagun, albiste 
guztiokin eta beste hainbatekin. Eta nik, nire aldetik, landatu du-
dan arrosondo baten eta hezi nahi dudan sugandila baten berri 
emango dizut. Eman muxu Giulianori nire partez, eta baita ama-
txori eta etxeko guztiei ere, eta amatxok emango dizu muxu nire 
partez.

Zure aitatxo

51 Zorionak.
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P.D.: Bururatu zait agian ez dituzula sugandilak ezagu-
tzen. Inoiz handitzen ez diren krokodilo mota bat dira.
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Turiko kartzela, 1929ko ekainak 3

Tania maitea:
Hementxe ditut aurrean zure bi gutun eta bost postal —

azkena maiatzaren 23koa—, hurrenkeran erantzun beharko 
niekeenak. Baina ez dut egingo. Jaso al zenituen etxekoek igo-
rritako gutuna eta Giuliarentzakoa? Amak idazten didanagatik, 
lehena atzerapen handiz iritsi zitzaizun, nonbait.

Urtaro aldaketak eta dagoeneko nabari diren bero-sapa 
gogorrak deprimitu egin naute eta ergeltzen ari naiz. Neke ikara-
garria eta ahultasun orokorra nabari ditut nire baitan, nahiz eta 
suspergarriak hartzen jarraitzen dudan, baina uste dut ez duela 
asko iraungo. Ez da ezer berria eta ez nau kezkatzen, horrenbes-
tez. Gogaitu egiten nau, irakurtzeko gogoa kentzen didalako eta 
oroimena eta sentikortasuna, oro har, sorgortzen.

Larunbatean zure paketea jaso nuen; salbuespen gisa 
entregatu egin zidaten. Mila esker. Uste nuen bertan galtzerdien-
tzako artilea, etab. egongo zirela baina zapuzturik eta kezkaturik 
geratu nintzen. Benetan. Erregutzen dizut zure fantasiak eta 
zure «baliagarriaren» eta «beharrezkoaren» ikuskera abstraktuak 
ez dezala zure eskua gida, eta jaramon egin, ostera, «kartzela-
koarena» betetzeari, hots, nik eskatzen dizudanari. 

[...] Honi dagokionez, zure postaletatik bilbe nobelesko oso 
bat ondorioztatzen da, asmoz, damuz, dilema zaurgarriz, apetaz, 
nahiez, eta abarrez betea. Ez ote litzateke hobe neurritsuagoak 
eta deliberatuagoak izango bagina? Zer deritzozu? Egia da zure 
moduak dibertitu egiten nauela, baina hori, zuretzat gutxienez, 
ezin da justifikazioa izan. Dibertitzen nau sinetsarazten didala-
ko ez zarela batere pertsona praktikoa, nahiz eta sarri askotan 
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asmo handiak arrandiaz erakutsi izan dizkidazun. Ni, aldiz, 
munduko pertsonarik praktikoena izan naiz beti: gauza ugari 
ez nituen egin, bost axola zitzaizkidalako; alegia, praktikoa ez 
nintzelako itxurak egiten nituen, zergatik eta praktikoegia eta 
gehiegikeriaraino nintzelako praktikoa. Eta inork ez ninduen 
ulertzen! Tragedia handia.

Uste dut orain egin dezakedala loreen egoeraren azterketa 
zehatz samarra. Hazi guztiek huts egin dute, batek izan ezik, zei-
na ez baitakit zerena den, baina seguruenik lorea izango da eta 
ez belarkara. Txikoria erabat loratua dago eta hazi asko emango 
du datorren urtarorako. Kanaberak esku baten luzerako hosto 
bat bota du jada, eta beste bat prestatzen ari da. Badirudi ondo 
ernatzen dela. Daliak oraindik inkubazioan daude eta horiez ez 
dakigu ezer. Bitartean, egun batetik bestera atera nahiko dutela 
sumatzen dut, beren benetako urtaroa zein den ez dakidalako. 
Arrosondoa hasi da kimatzen, adaxkatxo gutxi eta triste batzue-
tara murriztua geratu ondoren. Udako bero hurbilak gaindituko 
ote ditu? Txikiegia eta gaizkiegi zuzkitua iruditzen zait bero ho-
riek gainditzeko. Egia da, funtsean, arrosondoa aranondo basati 
bat baino ez dela, eta horregatik du bizitasun handia. Ikusiko 
dugu. Txikoria-lore bat bidali nahi nizun, baina gero pentsatu 
nuen horrek kopla bat hasteko baino ez zukeela balio izango. 

[...] Maiatzaren 14ko postalean ikusi dut hemen egon zine-
nean eskatu nizkizun liburuen zerrenda berri bat eduki nahiko 
zenukeela. Guztiak jaso ditudala esango nuke. Batzuk falta 
badira, ez dio axola: garrantzitsua balitz oroituko nintzen. Ez 
iezadazu bidali Slaviarena52 ez den itzulpenik, izen oneko nor-
baitek egina dela irudituta ere.

Antonio

52 Slavia: Torinoko argitaletxe bat, errusiar eta sobietar idazleetan espezializatua.
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Turiko kartzela, 1929ko uztailak 1

Tania maitea:
...Aizu: badakizu, arrosondoa guztiz berpiztu da («Aizu» 

idazten dut, azken aldi honetan arrosondoaren behaketak sa-
baira txistua botatzea ordezkatu duelako, nolabait). Ustekabean, 
ekainaren 13tik 15era kimuak eta gero hostoak ateratzen hasi 
ziren, erabat suspertu eta berdetu arte. Orain hamabost zenti-
metro luzeko adaxkak ditu. Saiatu zen oso ernamuin txikitxo 
bat ematen ere, baina une batean makaltzen hasi zen eta orain 
sikatzen ari da. Ez da inolaz ere baztertzekoa arrosatxo lotsa-
tiren batek aurten bertan loratzeko aukera izatea. Atsegin zait 
hori, duela urtebetetik hona fenomeno kosmikoak interesatzen 
zaizkidalako. Agian, nire herrian esaten duten legez, nire ohea 
lurreko jariakinen korronte egokiaren arabera orientaturik dago, 
eta atseden hartzen dudanean, Unibertso guztiarekin batera bi-
ratzen dute organismoaren zelulek. 

[...] Udako solstizioa irrika handiz itxaron nuen, eta orain, 
lurra eguzkirantz makurtzen delarik —egia esan, zuzendu egi-
ten da, makurtu ostean—, alaiago nago. Ilunabarrek dakarten 
argiarekin erlazionatua dago kontua; hara hor lurreko jariakina! 
Urtaroen zikloa solstizioekin eta ekinozioekin lotuta sentitzen 
dut, nire haragiaren haragia balitz bezala. Arrosondoa bizirik 
dago eta aise loratuko da, beroak izotza prestatzen baitu eta elur-
pean lehen bioletak pilpiratzen hasiak baitira, etab. Laburbilduz: 
denbora zerbait gorpuzduna balitz bezala ageri zait, espazioa 
niretzat existitzen ez den unetik. Tania, amaitu ditut nire itzu-
linguruak. Besarkada.

Antonio
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Turiko kartzela, 1929ko uztailak 1

Giulia maitea:
Esaiozu Deliori izugarri interesatu zaidala eman didan be-

rria, garrantzitsua delako eta oso serioa. Espero dut norbaitek 
goma apur batez konponduko zuela Giulianok egindako tris-
kantza eta, beraz, kapela ez zela zatar-paper bihurtuko. Gogoan 
duzu nola uste zuen Deliok Erroman hondatutako gauza guztiak 
konpon nitzakeela? Orain ahaztua izango du, dudarik gabe. Eta 
berak ba al du hondatuak konpontzeko joerarik? Hori izaera erai-
kitzailearen zantzu bat izango litzateke, nik uste, «Meccano»aren 
jokoa baino positiboagoa. 

[...] Oker zaude, idazten didazunaren arabera, nik txikitan 
joera literario eta filosofikoak nituela uste baduzu. Esploratzai-
le ausarta nintzen, ordea, eta ez nintzen inoiz etxetik ateratzen 
poltsikoetan, ezko-koloreko oihal zati batean bilduta, litxarre-
riak eta pospoloak hartu gabe, badaezpada, uharte huts batera 
bidali eta nire gisa moldatzeko abandonatzen baninduten ere. 
Itsasontziak eta autoak eraiki zale amorratua nintzen bada, eta 
zehatz-mehatz ezagutzen nuen itsas nomenklatura guztia. He-
rriko latorrigile batek bi zubiko goleta bikain baten modeloa, 
gero letoiz erreproduzitzeko, paperean egitea eskatu zidanean, 
hura izan zen nire arrakastarik handiena. Gauza horiekin hain 
obsesionatua banengoen, zazpi urterekin Robinson Crusoe eta Al-
txorraren uhartea irakurri nituelako izan zen. Uste dut, halaber, 
gaur ezinezkoa dela orain dela hogeita hamar urte bezalako 
haur-bizitza bat: gaur egun haurrek jaiotzean laurogeitaka urte 
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dituzte dagoeneko, Lao-Tse53 txinatarrak bezala. Hainbeste be-
launaldiren amets egiteko era izan zen robinsonismoa betiko 
suntsitu dute irratiak eta aireplanoak. «Meccano»aren asmaki-
zunak berak seinalatzen du zein azkar intelektualizatzen diren 
haurrak. Euren heroiak ezin du Robinson izan, polizia edo lapur 
jakintsua baizik, Mendebaldeko herrialdeetan behintzat. Hortaz, 
ez da zaila izango zure iritzia hankaz gora jartzea, eta orduan 
baizik ez da izango zuzena. Ez zaizu iruditzen?

Giulianoren pisua idatzi zenidan, baina ez haren garaiera. 
Tatianak jakinarazi zidan Deliok, hemezortzi kilo pisatzen zitue-
nean, metroa eta zortzi zentimetro neurtzen zituela. Berri hauek 
izugarri interesatzen zaizkit, datu zehatzak ematen dizkidatela-
ko, baina zuk gutxiegi bidaltzen dizkidazu. Espero dut Tatianak 
zu baino askoz txintxoagoa izaten segituko duela eta bidaliko 
dizkidala, jaso ahala, haurren, zuen guztien eta baita zure era 
guztietako albisteak ere.

Besarkada bana zuri eta haurrei, maitea.
Antonio

53 Lao Tse antzinako txinatar filosofoa, K.a.ko VI-V mende ingurukoa.
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Turiko kartzela, 1929ko uztailak 30

Julka maitea:
Jaso dut zure 7ko gutuna. Argazkiak ez dizkidate oraindik 

entregatu; haien artean zurea ere egongo dela espero dut. Zu ere 
ikusi nahi zaitut, jakina, urtean behin gutxienez, zirrara bizia-
goa izateko. Zer pentsa nezakeen, bestela? Fisikoki oso aldatuta 
zaudela, ahulduta zaudela, ile urdin asko dituzula, eta abar. Eta, 
gainera, zure festarako nire agurrak bidaltzera aurreratu behar 
dut: baliteke nire hurrengo gutuna garaiz iristea, baina ez nago 
seguru. Zure argazkia jasotzen badut, agurrak errepikatuko ditu-
dala esan nahi du. Ulertuko duzu haurrekin batera ikusi nahiko 
zintuzkedala, iazko argazkian bezala, zeren taldean bestelako 
kontu batzuk ere, mugimenduzkoak, dramatikoak, harremanei 
dagozkienak, atxiki baitaitezke, argazkilariaren objektiboak en-
fokatzen ez dituen beste koadro batzuetan, bizitzako gertaeretan 
luza, imajina daitezkeenak. 

[...] Gainerakoan, uste dut zu nahikoa ezagutzen zaitudala, 
beste jarrera batzuk irudikatzeko adina bai, baina ezin dut behar 
bezala irudikatu haurrek zurekin dituzten elkarrizketetan nola 
jokatzen edo erantzuten duten, eta jarrera orokorrak oso arinki 
baino ez ditut ulertzen. Argazkiek gutxi esaten didate eta nire 
haurtzaroko oroitzapenek ez didate laguntzen, pertsonalegiak 
iruditzen zizkidalako eta orain dena desberdina dela pentsatzen 
dudalako, mundu sentimental berri batean eta bi belaunaldi-
ko aldearekin. (Gehiago ere esan liteke, zeren Sardiniako herri 
batean hazitako haur baten eta hiri moderno handi batean he-
zitako beste baten artean, horrexegatik bakarrik, gutxienez bi 
belaunaldiko desberdintasuna baitago). 
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[...] Begira, behin baino gehiagotan zutaz idatzi nahiko 
nuke, zure indarrari buruz, zuk uste baino ehun aldiz handia-
goa baituzu, baina zalantza egin dut beti, iruditzen zaidalako... 
laneko piztia baten bizkarra maitekor haztatzen duen beltz-tra-
tulari bat naizela. Hainbestetan pentsatu izan dudan bezalaxe 
idatzi dut. Gainontzean, pentsatu badut, merezi du idaztea ere. 
Ez nuke pentsatu behar, baina baliteke idatzi izana badirelako 
nire baitan, sentimendu erreprimituen egoeran, iraganeko hain-
bat kontzeptu, kritikoki gainditutakoak, baina oraindik guztiz 
indargabeturik ez dauzkadanak. 

[...] Hain zuzen ere, askotan ezin izaten dut burutik kendu 
gure elkartasuneko nekerik gogorrenak zuri egokitu zaizkizulako 
ideia; objektiboki nekerik mingarrienak agian, baina hori bereiz-
kuntza bat baino ez da, eta horrexegatik ezin dut ezer esan gabe 
ere hainbeste miretsi dudan zure kemena gogoratu, baizik eta, 
alderantziz, zure ahuldadea, izan zenezakeen nekea gogoratzen 
dut, laztan batez bai baina hitzez inola ere adieraz ezin daite-
keen samurtasunez. Eta, gainera, inbidia handia ere badizut, 
ezin dudalako zurekin gozatu bizitzak haurrengan eraginda-
ko lehen inpresioen freskotasuna, eta ezin dizudalako lagundu 
haiek gidatzen eta hezten. 

[...] Delioren Erromako bizitzako xehetasun txiki asko 
gogoratzen ditut, eta baita Zheniak eta zuk harekin zenuten tra-
tuan partekatzen zenituzten printzipioenak ere, eta behin eta 
berriz pentsatzen dut horietan, eta egoera berrietara egokitzen 
eta garatzen ahalegintzen naiz. Beti iristen naizen ondorioa da 
arrasto ezabaezina utzi dizuela Genevak eta Rousseauz eta Ful-
vius doktoreaz saturatutako giro suitzar tipikoak. Baina gehiegi 
aldendu naiz —agian hurrengo batean idatziko dizut gai honi bu-
ruz, interesatzen baldin bazaizu— eta akaso sumindu egin zaitut 
Rousseauren aipamenarekin, beste garai batzuetan, oroitzen?, 
hainbeste haserretzen baitzintuen.

Besarkada, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1929ko abuztuak 26

Tania maitea:
Jaso dut haurren argazkia eta, imajinatuko duzun beza-

la, izugarri poztu naiz. Poz-pozik nago, neure begiez ikusi baitut 
gorputza eta hankak dituztela. Badira hiru urte buruak baizik 
ikusten ez nizkiela, eta zalantza sortzen hasi zitzaidan zer bihur-
tuko ote ziren belarrietan hegalik ez zuten kerubinak. Aitzitik, 
uste dut argazkilariaren makinaren aurrean daudelako dela eu-
ren jarrera. Delioren jarrera corvée deseroso baina beharrezko bat 
egin behar eta seriotan hartzen duenarena da. Giulianok begiak 
itxuragabetzen ditu tramankulu misteriotsu haren aurrean, eta 
zalantza du ez ote den ustekabe ez oso atseginen bat gertatuko: 
katu amorraturen bat edo, beharbada, oso pauma ederren bat 
ere atera liteke handik. Zergatik esan zaio, bestela, hara begira-
tu eta ez mugitzeko? Arrazoi duzu zuen amaren antza izugarria 
duela esatean, eta ez begietan soilik, baizik eta aurpegiaren eta 
buruaren goi erliebe guztian ere bai.

Badakizu zer?, gogoz kontra idazten dizut, ez bainago ba-
tere seguru gutun hau zu abiatu aurretik iritsiko ote den. Eta, 
gainera, jota nago berriro. Euri asko egin du eta tenperatura 
hoztu egin da. Kalte egiten dit horrek. Giltzurrunetako oinazeak 
eta neuralgiak izaten ditut, eta urdailak arbuiatu egiten ditu 
elikagaiak. Baina hori ohikoa da nigan eta, horregatik, ez nau as-
ko-askorik kezkatzen. Baina egunean kilo bat mahats jaten dut, 
salgai dutenean. Ez naiz gosez hilko, bada. Mahatsa atseginez 
jaten dut eta kalitate ezin hobekoa da.

Irakurria nuen Formiggini editorearen artikulu bat, itzul-
pen txarrei eta horrelakoen epidemiari ihes egiteko asmoei 
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buruz. Idazle bat deliberatua zegoen editoreak egitera, epailearen 
aurrean, itzulpenetan inprimaturiko zentzugabekerien erantzu-
le; Formiggini delako honek negozioa ixtearekin mehatxatuz 
erantzun zion, editorerik arretatsuenak ere ezin baitu kirtenke-
riak inprimatzea saihestu, eta umore onez ikusi ere ikusten zuen 
segurtasun publikoko zaindari bat aurkezten zitzaiola, esanez:

—Altxa eta zatoz nirekin polizia-etxera. Italiar hizkuntza 
laidotzeagatik erantzun behar duzu.

Siziliarrek horrelatsu hitz egiten dute, eta segurtasun-in-
dar asko siziliarrak dira. 

[...] Auzi konplexua da eta ez da konponduko. Itzultzai-
leei gaizki ordaintzen diete eta are okerrago itzultzen dute. 1921. 
urtean Frantziako Autoreen Elkartearen ordezkarien aurrean 
aurkeztu nintzen, foiletoi bat argitaratzeko baimena eskatuz. 
Mila liraren truke lortu nituen baimena eta abokatu zen gizon 
batek eginiko itzulpena. Legelari-bulegoak itxura ona zeukan eta 
abokatu-itzultzaileak ofiziozko gizona zirudien; horrela bidali 
nuen kopia tipografoarengana, materiala hamar emanalditan 
inprima zezan. Honela, eskura izango nituen behar zirenean. 
Baina lehen argitalpenaren gauean kontrolatu egin nahi izan 
nuen, arduragatik bakarrik, eta inprimategiko galera-probak 
ekar ziezazkidatela agindu nuen. Lerro batzuk irakurri eta ia 
jauzi egin nuen. Mendi baten azpian itsasontzi handi bat (basti-
mento) aurkitu nuen. Ez zen Ararat mendia, ezta Noeren ontzia 
ere, Suitzako mendi bat eta ostatu handi bat baizik. 

[...] Itzulpen guztia zen horrelakoxea: Morceau de roi (plater 
gozo) «errege zatitxoa» itzuli zuten; Gouyat (gizaje malapartatu): 
arraintxo, eta horrela dena, agian umore-kutsu handiagoarekin 
oraindik. 

[...] Nire protestaren aurrean, abokatuak hirurehun lira 
ordaindu zituen itzulpena berregiteko eta galdutako idazlana 
indemnizatzeko, baina ederrena izan zen gainerako zazpiehun 
lirak behin betiko eskuetan izan ahala, Vienara ihes egin zuela 
neskatxa bat lagun hartuta. 

[...] Oraindaino behintzat zaindu egiten ziren klasikoen 
itzulpenak, kontu handiz eginez, nahiz eta ez beti dotore. Orain 
alor honetan ere gauza harrigarriak gertatzen dira. Greziar eta 
latindar klasikoen bilduma ia nazional batentzat —Estatuak 
ehun mila lirako diru-laguntza eman du—, Tazitoren Germania 
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itzultzeko ardura nori eta... Marinettiri54 eman diote, eta Sorbo-
nak saritu du, gainera, letretan. Aldizkari batean irakurri nituen 
Marinettik idatzitako ergelkeriak; haren itzulpena asko goraipa-
tu dute... kazetariek. Exigere plagas —zauriak aztertzea— honela 
itzuli dute: esigere le piaghe, hots, izurriteak exijitzea, eta adibide 
honekin nahikoa dela uste dut. Bigarren hezkuntzako ikasle bat 
konturatuko litzateke hori astakeria burugabea dela.

...Aspaldi erregutu nizun Danteren Infernuko hamar-
garren kantuari buruzko Vincenzo Morelloren55 (Rastignac) 
liburukitxo bat lortzeko, duela zenbait urte Mondadori argitale-
txeak inprimatua (1927an edo 1928an): gogora dezakezu orain? 

[...] Danteren kantu horri dagokionez interesgarria deri-
tzodan eta neurri batean Jainko-Antzerkiari56 buruzko B. Croceren 
tesi absolutuegi bat zuzentzera datorren aurkikuntza txiki bat 
egin dut. 

[...] Ez dizut gaia azalduko, leku gehiegi hartuko lukeelako. 
Uste dut Morelloren hamargarren kantuari buruzko konferentzia 
kronologikoki azkena dela eta, horregatik, baliagarria izan da-
kidake beste norbaitek nire oharpenak egin dituen ikusteko. Ez 
dut uste; hain zuzen ere, hamargarren kantuan Farinataren57 fi-
gurak liluratuta daude denak eta hura aztertzen eta goraipatzen 
luzatzen dira, eta Morello delakoa, zeina ez den aditua, baina bai 
erretorikoa, tradizioari lotu zaio, zalantzarik gabe, baina, hala 
eta guztiz ere, pozik irakurriko nuke. Ondoren, nire ohar dan-
teskoa idatziko dut eta bidaliko dizut agian opari gisa, kaligrafia 
akasgabean kopiatuta. 

[...] Txantxetan diot, mota honetako ohar bat idazteko 
material asko samar bat berraztertu beharko nukeelako —Pon-
peiako margoen erreprodukzioak, adibidez—, eta material horiek 
biblioteka handietan baino ez dira aurkitzen. Elementu histori-
koak ere bildu beharko nituzke, arte klasikotik Erdi Aroraino, 

54 Filippo Marinetti (1876-1944) Italiako olerkari, idazle eta antzerkigile futurista izan zen. 
Horrez gain eta horrekin batera faxismoaren ideologo nagusietako bat ere izan zen.

55 Vincenzo Morello (1860-1933) Italiako kazetari eta idazlea. Hainbat liburu idatzi 
zituen literaturaren historiaz. Batzuetan Rastignac ezizenez sinatzen zuen, hasieran 
faxismoarekin bat egin zuen, gero aldendu zen. Elizaren kontrako jarrera zuen.

56 Dante Alighieriren Divina Commediaren pasarteren bat ekarri dute euskarara 
Emmanuel Intxauspek, Santiago Onaindiak eta Jose Antonio Agirre Begiristainek.

57 Farinata degli Uberti (XIII. mende hasiera - 1264) Florentziako gibelinoen buruzagia 
izan zen.
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margolariek, tradizioagatik, oinazea bere formarik oinarrizko eta 
bizienean (amaren oinazea) erreproduzitzeari uko egiten ziote-
la frogatzen dutenak: ponpeiar pinturan, Jasonekin izan zituen 
haurrei zintzurra egiten dien Medea aurpegia belo batez esta-
lita agertzen da, margolariak bere aurpegiari espresioa ematea 
izugarrikeriatzat eta gizagabekotzat zeukalako. Hala ere, ohartxo 
batzuk idatziko ditut eta, beharbada, egingo dut etorkizuneko 
ohar baterako prestaketa-zirriborroa.

...Besarkada amultsua, maitea.
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Turiko kartzela, 1929ko abenduak 30

Giulia maitea:
Ez nintzen gogoratu Tatianari, orain dela egun batzuk 

harekin hitz egin nuenean, galdetzea ea bidali zizkizun berari 
zuzendutako nire azken bi gutunak. Baietz uste dut, hala egite-
ko eskatu niolako. Zuri atsekabe batzuk sortzeko arriskua izan 
arren, nahi nuen zuk jakitea zein aldarte dudan, dagoeneko arin-
duxea, baina oraindik guztiz desagertu ez dena.

Interes handiz irakurri dut Delioren garapenean erdietsi-
tako mailari buruzko ikuspegia ematen didazun gutuna. Egingo 
ditudan oharrak, jakina, irizpide mugatu batzuk kontuan hartu-
ta epaitu beharko dira: 

[...] 1) Ezer gutxi dakidala haurren garapenari buruz, bere-
ziki bi urte dituztenetik aurrerako aldiaz, aldi horretan garatzen 
baita, gainera, euren heziketa intelektual eta moralaren koa-
drorik ezaugarrizkoena, hizkuntza nolabaiteko zehaztasunez 
menderatzen dutenean eta irudiez eta irudikapenez gain lotura 
logikoak ere osatzen hasten direnean. 

[...] 2) Haurren heziketa-norabideari buruzko iritzirik ho-
berena izateko haurrengandik gertu egon behar da eboluzio 
prozesu guztian zehar. Betiere sentimenduek itsutzen ez badute 
eta horrenbestez, irizpide guztiak galdurik, haurraren kontenpla-
zio estetiko hutsera mugatzen ez bada, ez badu haurra inplizituki 
artelan bat bezala ikusten.

Hortaz, eta bi irizpide horiek kontuan harturik, bat bakarra 
baitira, izatez, bi koordenatutan, idazten didazunetik ondoriozta 
daitekeenez, bere adinerako oso atzeratua dagoela eta infan-
tilegia dela iruditzen zait Deliok erdietsitako garapen maila. 



152 Kartzelako gutunak

Erroman, bi urte zituela, pianoa jotzen zuen; hau da, ulertua 
zuen teklatuko tonalitateen lekuaren araberako antolamendua, 
horretarako animalien izenez baliatuz: txita eskuinean eta har-
tza ezkerrean, eta bitartean beste animalia batzuk. Artean bi urte 
bete gabe zituela, egokia eta normala zen prozedura hori; baina 
bost urte pasatxo dituela, espazio-orientazioari dagokionez pro-
zedura hori bera aplikatzea oso atzeratua eta infantila gertatzen 
da, askoz ere espazio zabalagoa izan arren, nahiz eta ez izan di-
rudien bezain zabala, gelako lau hormek mugatzen eta zehazten 
baitute espazio hori.

Oso ongi gogoratzen naiz bost urte bete gabe eta herritxo 
batetik inoiz atera gabe, hau da, artean hedadurez oso kontzeptu 
mugatua nuela, banekiela makila batez bizi nintzen herria sei-
nalatzen, banuela ideiatxo bat uharte bat zer zen eta gai nintzela 
Italiako hiri nagusiak hormako mapa handi batean aurkitzeko. 
Alegia, banuen espazio konplexu baten perspektibaren kontzep-
tu bat eta ez soilik norabideen lerro abstraktuena, neurri-sistema 
koherente batena eta nola orientatu goi, behe, eskuin eta ezker, 
balio espazial absolutu gisa hartuta, eta ez soilik nire besoen 
momentuko posizioaren arabera. Ez dut uste adinerako oso-oso 
aurreratua nintzenik: alderantziz. 

[...] Orokorrean, ohartu naiz «handiek» aise ahazten dituz-
tela beren haurtzaroko inpresioak, eta adin jakin batean sentipen, 
damu, komikotasun edo bestelako deformazioen nahaste batean 
nahasten dituztela. Horrela ahaztu egiten da haurra oso bizkor 
garatzen dela intelektualki, jaio eta lehen egunetatik berebiziko 
irudi pilak berenganatzen dituztela, lehenengo urteen buruan 
ez direla galtzen oraindik irudi horiek eta horiek gidatzen du-
tela haurra hitz egiten ikasi ondoko lehenengo gogoeta aldian 
zehar. Jakina, nik ezin dut iritzi eta irizpide orokorrik eman, datu 
zehatz asko falta zaizkidalako. Ia ezer ez dakit, dena ez esatea-
rren, jakinarazi dizkidazun inpresioek beren artean loturarik ez 
dutelako, eta ez dutelako garapenik erakusten. Baina datu mul-
tzo horretatik atera nuen irudipena da zuk eta zure familiako 
beste zenbaitek duzuen irizpidea metafisikoegia dela, hots, hau-
rrarengan potentzialki gizaki oso bat dagoela uste duzuela, eta 
harengan latente dagoena hertsadurarik gabe garatzen lagundu 
behar zaiola, naturaren indarrari edo nik zer dakit zeri bere gisa 
jokatzen utziz. Nire iritzian, aldiz, gizakia hertsaduraz gauzatzen 
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den eraketa historiko oso bat da —hertsadura hori kanpotiko 
indarkeria basatiaren zentzuan soilik hartu gabe, noski—, eta 
hauxe bakarrik pentsatzen dut: transzendentzia edo inmanen-
tzia gisako batean eroriko ginatekeela bestela. Indar latentetzat 
hartzen den hori, ez da, gehienez ere, bizitzako lehen egunetako, 
lehen hilabeteetako, lehen urteetako irudi eta sentsazioen pila-
keta bereizi gabea baizik, eta horiek guztiak ez dira beti uste izan 
nahiko genituzkeen irudi eta sentsaziorik hoberenak. 

[...] Heziketa, aurretik baden mataza bat askatzea balitz 
bezala ulertzeko modu horrek izan zuen bere garrantzia, jesui-
ten eskolari aurre egiten zionean, hau da, are filosofia okerrago 
bat ukatzen zuenean, baina gure egunetan gaindituta dago era-
bat. Haurra hezteari uko egiteak bere nortasuna, egiaz garrantzia 
duten gai guztiak giro orokorretik kaotikoki jasoaz garatu dezan 
uztea baizik ez du esan nahi. Bitxia eta interesgarria da Freuden 
psikoanalisia, bereziki Alemanian —irakurtzen ditudan aldizka-
rien bidez lausoki ikus dezakedanaren arabera—, Frantzian XVII. 
mendean zehar izan zirenen antzeko joerak sortuz joatea; gizar-
teak edo historiak usteldutako «basati ona»ren mota berri bat 
eratuz joatea. Anabasa intelektualezko modu berri oso interes-
garri bat sortzen da hortik.

Gauza hauetan guztietan pentsarazi zidan zure gutunak. 
Baliteke  —eta oso litekeena da— nire ikuspuntuetako batzuk 
gehiegizkoak eta bidegabeak izatea. Hezurtxo batekin megaterio 
edo mastodonte bat berreraikitzea Cuvierri dagokio, baina ger-
ta liteke, ordea, sator baten isatsaren zati batekin itsas-suge bat 
berreraikitzea.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko urtarrilak 13

Tania maitea:
Eskerrak ematen dizkizut nire familiaren berriak he-

larazteagatik. Nire aldarteari dagokionez, uste dut ez duzula 
ongi-ongi ulertu. Baina gauza hauek ulertzea edonorentzat 
zaila dela esango dizut, alderdi asko dituztelako eta horietako 
asko ia irudikatu ezinezkoak direlako. Are nekezagoa, beraz, 
horiek guztiek batera osatzen duten multzoa irudikatzea. Egun 
hauetan zehar, hain zuzen, 1848tik 1861era izeneko liburu bat 
irakurri dut: Silvio Spaventari, Abruzzoko abertzale, 1848. urtean 
napolitar Parlamentuko diputatu, mugimendu nazionalaren 
erorketaren ostean atxilotu, kartzela-zigorrera kondenatu eta, 
Frantziak eta Ingalaterrak eginiko presioari esker, 1859an aska-
tuari dagozkion gutunak, idatziak eta dokumentuak biltzen dira. 
Geroago, Erreinuko ministroa izan zen eta eskuineko alderdi li-
beraleko pertsonarik ospetsuenetakoa 1876ra arte. Iruditu zait, 
bere gutun askotan, bere garaiko hizkuntza erromantiko eta 
sentimental samarrean, nik sarritan izaten ditudanen antzeko 
aldarteak adierazten dituela. Esaterako, honela idazten du bere 
aitari bidalitako gutun batean, 1857ko uztailaren 17an datatuan: 

[...] «Badira bi hilabete zuen berririk ez dudala, lau edo 
agian gehiago nire arrebenik jaso gabe eta denbora Bertrando-
renik (anaia) jaso gabe». «Bihotz txeratsu eta gazte bat izateaz 
loriatzen den ni bezalako gizon batengan, hutsune hori ez zai-
dala oso mingarria iruditzen zaizu? Ez dut uste betidanik nire 
familiakoak izan direnek orain gutxiago maite nautenik, baina 
zoritxarrak bi ondorio izan ohi ditu: zoritxarrekoekiko maita-
suna itzali egiten du askotan, eta, ez gutxiagotan, besteekiko 
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maitasun oro itzaltzen du zoritxarrekoarengan. Zuengan ez diot 
beldurrik bi fenomeno hauetako lehenari, baina bai bigarrenak 
niregan izan lezakeen eraginari. Horregatik, bada, hemen giza 
eta maitasun harreman orotatik bahituta nagoelarik, asperdura 
handiak, kartzelaldi luzeak, guztiek ahaztu ote nauten beldu-
rrak, bihotza hondatu eta antzutu egiten didate poliki-poliki».

Esaten nuenez, garai hartako jarrera sentimentalari dago-
kion hizkuntzatik aparte, nabarmen deskribatzen da aldartea. 
Eta, honek bihotza altxatzen dit, Spaventa ez zen hain zuzen gi-
zon makala, negartia, beste asko bezala. 1848. urteko seiehundik 
gora kondenatuen artetik, Napoliko Erregeari barkamenik inoiz 
eskatu ez zion bakanetakoa izan zen —hirurogei inguru—; ez zen 
deboziora eman ere eta, askotan idazten duenaren arabera, gero 
eta sinetsiago zegoen Hegelen filosofia zela garai hartako pen-
tsamenduaren duina zen sistema eta mundu-ikuskera bakarra. 
Ulertzen al duzu, beraz, zein den nire aldarteen eta 1848ko preso 
politiko batenaren artean aurkitutako adostasun honen ondorio 
praktikoa? Komiko samarrak eta arrunt anakronikoak irudituko 
zaizkidala nireak. Hiru belaunaldi igaro dira eta asko aurreratu 
da alor askotan. Aitonentzako posible zena, ez da posible bilo-
bentzat —ez naiz gure aitonez ari, izan ere, nire aitona (ez dizut 
inoiz esan nahi izan) borbondarren jendarmeriako koronela izan 
baitzen, Spaventa antiborbondarra atxilotu zutenetako bat segu-
ru asko, eta Carlo Albertoren aldezlea—, objektiboki hain zuzen, 
zeren subjektiboki, gizabanakoz gizabanako, desberdinak izan 
baitaitezke gauzak.

...Gutun honek nire amarentzat izan behar zuen. Zuk idaz-
tea erregutzen dizut, ez dadin ikaratu nire berriak ez jasotzean.

Besarkada, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko otsailak 10

Giulia maitea:
Aurreko urteetako zenbait gauzaz berriro gogoeta egi-

tean, gogoratu naiz noizbait esana zenidala Libreria di Statok 
—Estatuko liburutegiak—normala den bezala atzerriko libu-
ruen itzultzaileak saritu ez ezik, itzultzeko liburuak iradokitzen 
dituztenak ere saritzen dituela, beren iradokizunak onartzen 
direnean. Horrela bururatu zait liburu horietako batzuk zuri 
iradokitzea, hemen, nire egoera kontuan hartuta, egin ahal 
ditudan oharrekin, ohar laburrak eta gutxi gorabeherakoak, 
ezinbestean. Hartara, errazagoa izango zait nire gutunetan 
hizketagaiak aurkitzea, nazkatu egiten bainau beti hutsalkeria 
berak idazteak, eta nire bizitzak ez baititu gai atsegin edo inte-
resgarri asko eskaintzen. Italiako bizitza intelektualaren joerek 
barren-barrenean dituzten gairik finkatuenez zenbait ohar egi-
teko aukera izango dut bidenabar.

Iaz argitaratu zen ordurako europar kulturan errotu-
ta zegoen liburu baten edizio berri bat: Antzinako kapitalismoa. 
Ekonomia erromatarraren historia, 204 orri, Laterza argitaletxea, 
Bari. Lehen edizioa 1906an atera zen, frantsesez, italierazko 
eskuizkributik itzulita, eta arrakasta handia izan zuen. Karl 
Kautskyk alemanera itzuli zuen berehala eta uste dut erru-
sierara eta beste hizkuntza batzuetara ere itzuli dela. Liburua 
edozein ekonomia «monetario» «kapitalistatzat» hartzen duen 
Mommsenen joeraren aurkakoa zen; Salviolik froga kritiko ba-
ten mende jartzen du Marxek Mommseni puntu honetan egiten 
dion kontrako argudioa; gaur egun morbosoa izateraino iritsi 
da joera hori, Ingalaterran irakasle dagoen Rostovzev errusiar 
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irakaslearen eraginez, eta Italian, Guillermo Ferreroren ikasle 
izandako Barbagallo irakaslearen eskutik. Salvioli hori azter-
tzaile serioa zen —iaz hil zen Napoliko Unibertsitatean hitzaldi 
bat ematen ari zela—; materialismo historikoaren teoria onar-
tzen zuen, Italian Benedetto Croceren errebisioaren arabera; 
hau da, ikerketa historikoaren kanon praktiko bezala, eta ez 
munduaren ikuskera oso bezala. Gaur egungo italierazko edi-
zioak guztiz berritzen du aurrekoa, erudizioaren ikuspuntutik 
eguneratuta eta 1906. urteko berezkoak ziren elementu politi-
ko batzuk inausirik: laburbilduz, liburu berri bat da, egilea lana 
hobetu aurretik zendu zelako. Italiera oso ongi ezagutzen duen 
itzultzaile bat behar du, sintaxia eta esaldi nahasi samarrak ere 
ulertzeko gai den norbait, beraz. 

[...] Beste liburu berri bat Francesco Ercole parlamentuko 
diputatuarena da: Dal Comune al Principato —Komunatik Prin-
tzerrira—, Italiar Pizkundeko zuzenbide publikoaren historiari 
buruzkoa. Argitaratzailea: Vallecchi, Florentzia, 1929, 381 orri. 
Lau saiakera dira, Italiaz kanpoko kulturaren ikuspegitik interes 
desberdinekoak. Lehenengoa, Italiatik kanpo ere interesgarria, 
ezbairik gabe. Klase borroka Erdi Aroaren amaieran liburutxo in-
dependente bikaina edo aldizkariko artikulu bat bihur daiteke. 
Baditu historiari buruzko ikuspegi xaloegi batzuk, Florentzian 
Ciompien mugimenduak porrot egiteagatiko poza esaterako, era 
horretan Pizkundearen loratze kulturala ahalbidetu zuelakoan, 
baina baditu interes handiko eta eskuarki kontuan hartzen ez 
diren informazioak —artxibategietako dokumentuak gerra ga-
raian argitaratu ziren, gai horretan sartuta ez zeudenentzat ia 
klandestinoak ziren erreseinetan— Florentzian 1341 eta 1350 
urteen artean eskulangileak, artisau-korporazioetatik bazter-
tuak, kontrakolpe politiko originalekin antolatzeko egindako 
saio batzuei buruz, etab.

Ercole ere Salvioliren joera historiografiko berekoa da, 
doktrina historiko eta tradizionalki akademiko eta erretorikoa-
ren zati bat edo, onenean ere, eruditu eta filologiko soila berritu 
zuen eskola ekonomiko-juridikoa deritzonekoa.

Ez dakit argibide hauek ezertarako balioko dizuten eta 
hauez gozatzeko gogorik eta aukerarik duzun. Nolanahi ere, 
eguraldi onaz eta nire nerbio-sistemaren egoeraz landa, zerbait 
desberdina idazteko gaia eman didate. Hauek dira interesa-
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tzen zaizkidan gauza bakarrak eta denbora ahalik eta hoberen 
pasatzen laguntzen didatenak. Zergatik ez didazu idazten Giu-
lianoren bilakaera intelektualari buruz ere, Deliorenaz gainera?

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko otsailak 24

Carlo maitea: 
Bi gutunak pasatzen utzi nituen oharkabean, nolabait inte-

lektualki eta agian moralki ere interesatzen zaidan gai bati buruz 
zuri idaztea ahaztuta. Duela denbora dezente idatzi nahi nizun, 
Estatuaren defentsarako Auzitegi Berezira —Kantzilertzan— zu-
zentzeko eta paper arruntean kopia eskatzeko, 1928ko ekainaren 
4an nire aurka emandako epaia berriro azter dadin. Eskritura-
tze- eta kantzilertza-eskubideak baino ez ditut ordaindu behar, 
eta ez dira oso garestiak izango. Egin asmo dudana esango dizut; 
izan ere, badakizu zer iritzi dudan esperientzia honek izan deza-
keen ondorioari dagokionez. 

[...] Beste ezer baino lehen, epaia irakurri nahi dut. Auzite-
gi Bereziaren epaiak, bere prozedura laburtuak kontuan izanik, 
xedapen sinple batean oinarritzen zirela uste nuen: aitzitik, 
egiaztatu dut lausoak direla eta haietan elementu prozesalak la-
burtzen direla, horiek koordinatzeko.

Nire kasuan ere horrela izango denez, berriro aztertzeko 
arrazoi formalak, epaiaren «kontuan hartzekoek» diotenetan 
izango du oinarri sendoagoa. Elementu hauek epaiarekin ba-
tera bidaliko dizkizut eta zuk eraman iezazkiozu borondate on 
apur bat eta kasuarekiko interesa duen abokaturen bati, berak 
bere irizpidearen arabera juzka dezan eta helegitea legeen ara-
bera aurkez dezan. Nik ez nuke Nicolai abokatuarekin inolako 
erlaziorik izan nahi, eta horrexegatik nahikoa haserretu nintzen 
Tatianak, niri aurrez ezer esan gabe, harengana jo zuenean. Ni-
colai abokatuak, epaiaren ondoren, abokatu guztiek ohi duten 
bezala, auzitan gora jotzeko aholkatu zigun, maltzurki, eta Te-
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rracinik58 Kasazio Auzitegira jo zuen helegite-ahalmena ematen 
duen 1926ko azaroko legeak aholkatutako beste edozein ins-
tantziatara jo gabe, baina hark ez du esaten norengana jo behar 
den. Beraz, Nicolaik Terracinirekin harremanetan jarri beharko 
zukeen, bere bezeroa baitzuen eta hori egin behar zuen. Nik 
ezin nuen ezer egin eta ezin nintzen berarekin harremanetan 
jarri. Baina berak, 1928an helegitearen baliotasunaz hain kon-
bentzituta zegoenez, 1929an ez zegoen horren konbentzituta, 
instantzia aurkeztu eta helegitea benetan egingarria zenean. Eta 
baziren esan ezin ditudan beste arrazoi batzuk ere.

Beste akusatuek zer erabaki duten jakiterik ez dudanez, 
haien aurreko ekimenetara zertan menderaturik ez dudala irudi-
tzen zait eta horregatik aztertu nahi dut epaia eta berraztertzea 
legezkoa den ikusi. Nire iritzian, oro har, nire egoeran egokia eta 
betebeharra da legezko helegite oro egitea, gehiegizko itxaro-
penik gabe halere, baina, oinarri legalik gabe zigortu nindutela 
frogatzeko nire aldetik legalki posible den guztia egin izanaren 
kontzientzia izateko, bederen. Kopia iezazkidazu zigor-kode mi-
litarrean berrikusketari buruz dauden artikuluak ere, zer aukera 
dauden ideia zehatza izan dezadan. Idatz iezadazu zer egingo du-
zun eta noiz egingo duzun, eta ez izan erreparorik zure kontuak 
nola doazen informatzeko. Beharbada, epaiaren kopia lortzeko 
eta eskea aurkeztu ahal izateko (neuk egin behar baitut), Tatia-
narekin ados jar zaitezke, hura Erroman badago. Honela, zure 
izapideak bizkortu ahal izango ditu.

Etxeko guztiekin batera besarkatzen zaitut eta Teresi-
naren seme-alabentzat nire agurrak bidaltzen ditut, gaixorik 
daudela idatzi baitzidan amak.

Adeitasunez.
Antonio

58 Umberto Terracini (1895-1983) Italiako Alderdi Komunistako buruzagia izan zen, 
Gramscirekin eta Togliattirekin batera Ordine Nuovo mugimenduko kidea.
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Turiko kartzela, 1930eko martxoak 10

Tania maitea:
Egia esan, ezerk ez nau haserretzen asmo zehatzaren le-

kua hartzen duen apeta aldakorrak baino gehiago. Haserretzen 
nau sentimentalki axola ez zaizkidan eta alferrikakotzat jotzen 
ditudan pertsonengan. Nahigabetzen nau axola zaizkidan eta 
praktikoki epaitu nahi ez eta ezin ditudan baina suspertu eta 
iratzarri nahiko nituzkeen pertsonengan. 

[...] Ezagutu nituen, batez ere Unibertsitatean, horrelako 
morroi apetatsuak, eta haien bizitzen prozesu tragikomikoa ja-
rraitu izan dut. Esan liteke baditudala oroimenean eredu ongi 
zehaztu eta marraztuak, oroitzapen-loturaren batek dakarzki-
dan bakoitzean sumintzen nautenak. Bai, oraindik sumintzen 
naute. Eta, horrexegatik, hain zuzen ere, zure psikologia-adieraz-
penetan eredu horien ezaugarriren bat erakusten duen motibo 
bat topatzen dudanean, amorruak hartzen nau, eta gaiztotu 
egiten naiz zureganako. Baina sinets iezadazu nire maitasuna 
dela neskatxa bat izango bazina bezala kargu hartzera behartzen 
nauena, gogo-aldarte horietan ume-puntu bat baitago egiazki. 
Oso praktikoa eta zehatza izan behar da beti, nik uste, begiak 
zabalik ez ametsik egin, helburu zuhurrak, eskuragarriak finka-
tu. Norberaren mugen kontzientzia zehatza izan behar da, batez 
ere, baita muga horiek zabaldu nahi direnean ere. Hau guztia 
hain begi-bistakoa eta hutsala iruditzen zait, non ia sinestekotan 
bainago herriko apaizen baten sermoia ari natzaizula egiten. 

...Maitea, ez zaitez haserretu esaten dizkizudan gauza 
hauengatik. Ez nituen guztiz ulertu zure 7ko postalean Asisko 
Frantziskoren loretxoei eginiko aipamenak. Uste dut oso interesga-
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rriak izan daitezkeela, irakurlearen ikuspuntuaren arabera, eta 
baita garai hartako kulturaren historiari buruz bakoitzak ezagu-
tzen duenaren arabera ere. Artistikoki oso ederrak dira, freskoak, 
berehalakoak. Frantziskorenganako fede zintzoa eta maitasun 
mugagabea islatzen dute, Jainkoaren haragitze berritzat, Jesu-
kristoren berragerpentzat baitzeukaten askok. Horregatik dira 
ezagunagoak herrialde protestanteetan katolikoetan baino. His-
toriaren ikuspegitik, Eliza katolikoa zein erakunde boteretsua 
zen eta zein boteretsu jarraitzen duen frogatzen dute. Frantzis-
ko Kristautasun berri baten, erlijio berri baten abiarazle gisa 
kokatzen da, kristautasunak bere lehen urteetan bezalakoxe 
suhartasuna piztuz. Elizak ez zuen ofizialki jazarri, horrek Erre-
forma bi mendez aurreratuko zukeelako, baina immunizatu egin 
zuen, haren jarraitzaileak sakabanatu eta bere zerbitzupeko or-
dena monastiko huts bat izatera murriztu zuen erlijio berria. 
Loretxoak bizi-arau berri bat hartzeko irakurtzen badituzu, ez 
duzu ezer ulertu. Gerra aurretik, Luigi Luzzattik59 argitaragabea 
zela uste zuen loretxo bat argitaratu zuen Corriere della Seran, 
izaera ekonomiko-sozialeko ohar luze batekin; barrez lehertze-
koa zen. Baina gaur inork ezin du halakorik pentsatu: ezta fraide 
frantziskotarrek ere; haien erregela guztiz aldatu da, baita testua 
ere, eta gainontzean gehien makaldu den ordena erlijiosoetako 
bat da, jesuitekin, domingotarrekin eta agustindarrekin, hau da, 
politikan eta kultura orokorrean espezializatu diren erlijiosoekin 
konparatzen bada.

Frantzisko kometa bat izan zen katolikoen zeruan. Be-
rrikuntzaren katalizatzailea Domingo izan zen —harengandik 
sortu zen Savonarola60— eta, batez ere, Agustin, haren ordenatik 
sortu baitziren Erreformaren kudeatzailea lehenik eta jansenis-
moarena gero. Asisko Frantziskok ez du espekulazio teologikorik 
egiten; Ebanjelioaren printzipioak praktikan betetzen saiatzen 
da. Haren mugimenduak jarraitzaile asko izan zituen fundatzai-
learen oroitzapenak bizirik iraun zuen bitartean, baina anaia 

59 Luigi Luzzati (1841-1927), Italiako ekonomialari eta politikaria. Bost aldiz izan zen 
Osasun ministro.

60 Girolamo Savonarola (1452-1489), Italiako domingotarra. Predikari sutsua, Elizaren 
ohitura galduen eta Italiaren frantses okupazioaren kontra jardun zuen. Konstituzio 
erdi demokratiko erdi teokratiko bat eman zion Florentziari. Elizatik eskomikatuta eta 
torturatuta, sutan erreta hil zuten.
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Salimbene da Parmak,61 belaunaldi bat geroago, bizizale gisa des-
kribatzen ditu frantziskotarrak. Eta ez dezagun herri hizkuntzaz 
egindako literatura aipatu. Hor dago Boccaccio haren ordena 
estimu publikoan zenbateraino beheratu zen erakusteko: Boc-
cacciorenean agertzen diren fraide guztiak frantziskotarrak dira.

Maitea: erlijioaren historiari buruzko leziotxo bat eskai-
ni dizut, baina baliteke horrela gehiago gozatzea Loretxoak. Egia 
esan, indarberrituta eta, batez ere, kementsuago ikusi nahi zai-
tut. 

[...] Besarkada maitekorra.
Antonio

61 Guido Salumbene (1221-1290) Italiako fraide eta kronikaria, 1287ra arteko kronika 
baten egilea.
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Turiko kartzela, 1930eko apirilak 7

Tania maitea:
...Pontelungoko Deabrua «historiko» samarra da, Barona-

tako62 esperimentuak eta 1874 urteko Boloniako gertaera egiaz 
jazo zirelako zentzuan. Mundu honetako nobela historiko guz-
tietan bezala, marko orokorra historikoa da; baina ez pertsonaia 
indibidualak, ezta gertaera guztiak ere. Bere balio artistiko nabar-
menaz gain, egilearengan ia garraztasun sektariorik ez agertzeak 
egiten du interesgarria eleberri hau. Italiako literaturan, Manzo-
niren nobela historikoa salbu, funtsean tradizio sektarioa dago 
1848-1860 bitartean abiatu zen ekoizpen mota honetan. Alde 
batetik, Guerazzi63 maisua dago eta, bestetik, aita Bresciani64 je-
suita. Brescianirentzat, abertzale guztiak ziren zitalak, bilauak, 
hiltzaileak, eta abar; aldiz, tronuaren eta aldarearen defenda-
tzaileak, garai hartan esan ohi zen legez, mirakuluz lurrera 
jaitsitako aingerutxoak ziren denak. Guerazzirentzat, bistan da, 
justu alderantziz ziren terminoak. Papistak ikatz beltz-beltzeko 
zakuak ziren; nazio batasunaren eta independentziaren defen-
datzaileak, berriz, izen handiko heroi garbiak. Duela oso gutxira 
arte, tradizioan ohiko izan diren bi taldeek iraun dute: emanal-
dika argitaratutako foiletoiko literatura eta literatura artistiko eta 

62 Baronata: garai batean Bakuninena izan zen eraikina; 1874an anarkistek matxinada-
ahalegin bat egin zuten Bolonian, baina porrot egin zuen.

63 Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873) idazle abertzalea garrantzi handiko 
pertsonaia izan zen Italiako iraultzan 1848-1849 bitartean. Toscanako Triunvirato 
iraultzaileko kidea izan zen.

64 Antonio Bresciani (1798-1862) josulaguna zen Sardiniako josulagunen ordenako 
burua izan zen, Civilta Cattolica aldizkari erreakzionarioaren sortzailea; politikan 
liberalismoaren aurkari eta literaturan erromantizismoaren aurkaria.
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jantzia deiturikoa, zeinetan monopolioa izan baitzuten jesuitek. 
Pontelungoko Deabruan, Bacchelli65 idazle independente edo ia in-
dependente gisa ageri da. Bere umorea gutxitan da aurreiritzitan 
oinarritua; gauzetan bertan dago, idazleak arteaz landa hartuta-
ko joera batean baino areago.

Bada Costa66 eta Kulitxoven67 alabari buruzko eleberri be-
rezi bat, La Gironda, Virgilio Brocchirena; ez dakit irakurri duzun. 
Ez du askorik balio, melenga da, esne eta eztizkoa, George Oh-
neten eleberrien gisakoa. Andreina Costa Gavazzi industrialari 
katolikoaren semearekin ezkontzera daramaten gorabeherak 
eta giro katoliko eta materialisten arteko harremanen ondorioak 
kontatzen ditu, eta azkenean ertzak leundu egiten dira: omnia 
vincit amor. Virgilio Brocchi gure Ohnet nazionala da.

Solovievi buruzko d'Herbignyren liburua oso zaharkitua 
dago, nahiz eta oraintsu itzuli den italierara. Hala ere, d'Her-
bigny gaitasun handiko jesuita da. Gaur egun, katolikoak eta 
ortodoxoak berriro batzeko lan egiten duen erromatar kuria-
ren ekialdeko sailaren burua da. L'Action Française et le Vatican 
izeneko liburua ere zaharkitua dago: ziur aski, oraindik argita-
ratzen jarraituko den sail baten lehen liburukia da, Daudet eta 
Maurras ez baitira nekatzen beti gauza berak saltsa desberdinez 
atonduta ateratzez. Baina horrexegatik, hain zuzen, liburu-
ki hau interesgarria izan daiteke printzipioen azalpen gisa. Ez 
dakit ulertu duzun Vatikanoaren eta monarkiazaleen arteko 
gatazkak Frantziarentzat izan duen garrantzia historiko guztia. 
Italiako baketzearen parekoa da, nolabait. Estatuaren eta Eliza-
ren arteko adiskidetze sakon baten frantses eredua da: katoliko 
frantsesak, Frantziako Ekintza Katolikoan masa gisa antolaturik, 
gutxiengo monarkikotik bereizi eta, honenbestez, ez dira izango 
aurrerantzean estatu-kolpe legitimista baterako herri-erreser-
ba potentziala; oso bestela, gobernuko alderdi errepublikano 
katoliko bat osatzen ahaleginduko dira, ezbairik gabe, egungo 
alderdi erradikaleko sektore garrantzitsu bat (Herriot eta enpa-

65 Riccardo Baccheli (1891-1985) Italiako idazle, kazetari eta kritikaria.
66 Andréa Costa (1851-1910) Italiako anarkista lehendabizi eta sozialista gero ; Italiako 

Alderdi Sozialistaren sortzaileetakoa eta Italiako lehenengo iraultza mugimenduaren 
buruzagi nagusietako bat.

67 Anna Kulitxov (1857-1925) sobietar iraultzailea izan zen; Italian erbesteraturik Andréa 
Costaren bizilaguna izan zen lehendabizi eta gero Filippo Turatirena. Garrantzi handia 
izan zuen Italiako mugimendu sozialistaren baitan.
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rauak) xurgatzen saiatuko dena eta xurgatuko duena. Egoera 
tipikoa izan zen 26ko urtean, Frantziako krisi parlamentarioan 
zehar; «l'Action Française»k estatu-kolpea iragarri, eta Joan IV. 
Orleansekoa erregegaiari deituko zion etorkizuneko behin-behi-
neko gobernua osatu behar zuten ministroen izenak argitaratzen 
zituen bitartean, katolikoen buruzagiak onartu egin zuen erre-
publikanoekin koalizio-gobernua osatzea.

Horrek eragin zuen, hain zuzen, Daudet eta Maurrasengan 
Gasparri kardinalaren eta aita santuaren nuntzioaren kontrako 
amorru etsia: politikoki gutxienez ehuneko laurogeita hama-
rrean urritu zirela ikusi izanak.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko maiatzak 19

Tatiana maitea:
Jaso ditut zure gutunak eta postalak. Irribarrea eragin 

dit berriro nire egungo kartzela-egoeraz duzun iritzi bitxiak. Ez 
dakit Hegelen obrak irakurri ote dituzun, zera idatzi baitzuen: 
«Delitugileak bere zigorra betetzeko eskubidea du». 

[...] Sufritzeko eta martirizatua izateko eskubidea aldarri-
katzen duen, bere zigorra arintzea inondik ere nahi ez duen —ez 
diezaiotela murriztu ez minutu bat, ez segundo bat— norbaiten 
gisan irudikatzen nauzu. Gandhi berri bat izango nintzateke, 
nagusien eta mendekoen aurrean indiar herriaren oinaze izuga-
rrien lekukotasuna eman nahirik; Jeremias berri bat, edo Elias 
edo ez dakit Israelgo beste zein profeta, plazara edo zikinke-
riak jatera eta bere burua holokaustoan mendekuaren jainkoari 
eskaintzera, eta abar ateratzen zena. Ez dakit nola bururatu da-
kizukeen horrelako ideia, zure harreman pertsonaletarako xaloa 
eta nirekiko harremanei dagokienez aski bidegabea: bidegabea 
eta begirunerik gabea. Esana baitizut praktikoa naizela ororen 
gainetik. Uste dut ez duzula ulertu adierazpen horrekin zer esan 
nahi nuen, nire lekuan jartzeko ahaleginik txikiena ere ez baitu-
zu egiten. Horregatik, beharbada, irudituko natzaizu komediante 
bat edo nik al dakit zer.

Nire zentzu praktikoa honetan datza: badakit buruaz hor-
ma joz gero burua hausten dela, eta ez horma. 

[...] Ikusten duzun bezala, sinplea oso, baina, hala ere, 
ulertzen zaila buruaz horma jo beharrik inoiz izan ez eta horma 
ireki dadin «ireki, sesamo!» oihukatzea aski dela entzun duena-
rentzat. 
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[...] Zure jarrera ankerra da, oharkabean. Norbait kateatu-
ta ikusten duzu —ikusi, ez duzu horrela ikusten eta ez dakizu 
kateak irudikatzen—, mugitzeko gogorik gabe, ezin delako mugi-
tu. Uste duzu nahi ez duelako ez dela mugitzen; ez duzu ikusten, 
mugitu nahi izanagatik, lokailuek ebaki diotela haragia, eta zuk 
suzko eztenez zigortzen duzu. Zer lortzen duzu? Bihurriarazi 
egiten duzu, eta odolusten duten lokarriez gainera, erredurak 
gehitzen dizkiozu. 

[...] Ikuskizun ikaragarri honek, Espainiako Inkisizioari 
buruzko emanaldikako nobela batetik aterea dirudienak, pentsa-
tzen dut ez zaituela gogobeteko eta berdin jarraituko duzula. Eta, 
erredurak ere guztiz metaforikoak direnez, nik nire «praktika»re-
kin jarraituko dut: ez ditut hormak buruaz zeharkatuko, nahikoa 
buruko min badut bestela ere eta, halako kirolik jasateko, eta 
alde batera utziko ditut ezinbesteko baliabideak falta ditugunez 
konpondu ezin ditzakegun arazo horiek.

Hau da nire indarra, hauxe nire indar bakarra, eta horixe 
nahi didazu kendu. Inori eman ezin dakiokeen indarra da, gaine-
ra. Gal daiteke, baina ez oparitu, ezta transmititu ere. Uste dut ez 
duzula nire kasuari buruz nahikoa hausnartu, eta ez dakizu bere 
alderdi funtsezkoak bereizten. Ni hainbat kartzela-erregimenen 
mende nago: lau hormen kartzela-erregimena, burdina-sareena, 
leku arriskutsuena, etab. Aurrez pentsatua nuen hori dena eta 
aukera saihestezin gisa hartua nuen, 1921etik 1926ko azarora bi-
tartean lehen aukera ez baitzen kartzela, bizitza galtzea baizik. 
Aurreikusi ez nuena, lehenari erantsi zitzaion beste kartzela zen: 
erbestea, ez bizitza sozialetik bakarrik, baita familia-bizitzatik 
eta abarretatik ere.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko ekainak 2

Tania maitea:
Haserretu edo barre eginaraziko dizun gai bati buruz idatzi 

nahi dizut, maitea. Larousse txikia azaletik irakurtzen ari nintze-
la, kontu bitxi samar batez gogoratu naiz. Umetan, musker- eta 
suge-ehiztari nekaezina nintzen, haiez elikatzen bainuen etxe-
kotu nuen belatz eder bat. Nire herriko —Ghilarza— mendietatik 
ehizan ari ginela, hiruzpalau aldiz egin nuen topo suge arrun-
taren antzeko animalia batekin; baina nire hark lau hankatxo 
zituen; bi buruaren ondoan, eta beste biak lehenetatik oso urrun, 
isatsetik gertu, horrela esan badaiteke. Animalia hori hiruro-
gei edo hirurogeita hamar zentimetro luze zen, eta oso lodia, 
bere luzerarekin alderatuz: haren lodiera metro eta hogeiko 
edo metro eta erdiko suge bati zegokion. Hankatxoek ez zioten 
askorako balio, oso astiro egiten baitzuen ihes arrastaka. Nire 
herrian narrasti honek scurzone izena du; «laburtua» esan nahi 
du —curzo laburraren baliokidea da—; eta izen hori suge labur-
tu baten tankera duelako datorkio. (Bada orbettinoa ere, luzera 
laburrari bere gorputzaren neurriko liraintasuna batzen diona).

Santu Lussurgiun, institutuko azken hiru ikasturteak egin 
nituen herrian, natur zientzien historiako irakasleari —egiaz 
herriko ingeniari zahar bat zenari— scurzonea italieraz nola zen 
galdetu nion. Irakasleak barre egin zuen, eta elezaharretako 
animalia bat zela esan zidan, aspisa edo basiliskoa bezala, eta 
berak ez zuela nik deskribatutako ezaugarriak zituen animalia-
rik ezagutzen. 

[...] Santu Lussurgiuko mutikoek scurzonea haien herrian 
basiliskoa zela azaldu zidaten, eta nik deskribatutako anima-
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liak coloru zuela izena —coluber latinez—; sugea emea bazen, 
aldiz, colora esaten zitzaion; baina irakasleak esan zuen neka-
zarien sineskeriak baino ez zirela horiek eta ez zegoela suge 
hankadunik. Badakizu nola amorratzen diren haurrak arrazoia 
ematen ez zaienean, zuzen daudela dakitenean edo egiazko 
auzi baten aurrean sineskeriazaletzat jotzen dituztenean. Uste 
dut horregatik gogoratzen dudala oraindik ere gertaera hura, 
ezjakintasunaren zerbitzura ipinitako uste osoko autoritatea-
ren aurreko erreakzio horregatik. Gainera, gure herrian inoiz 
ez nuen aditu basiliskoaren eta scurzonearen ezaugarri kalte-
garriez. 

[...] Orain, kasualitatez, Larousseko orrien artean saurio 
bat ikusi dut, sepsa, lau hankako sugea, hain zuzen. Laroussek 
dio Espainian eta Frantzia hegoaldean bizi dela, scincidésen fa-
miliakoa dela, eta scurzonea dela mota ohikoa. Ez ote da musker 
bat? Sepsaren itxura ez dator bat nire herriko scurzonearekin: 
sepsa suge hala-holakoa da, mehea, luzea, proportzionatua, eta 
hankatxoak gorputzari harmonikoki itsatsiak ditu. Scurzonea, 
aldiz, animalia nazkagarria da. Oso buru handia du, ez txikia, 
sugeek bezala, eta «buztana» oso konikoa. Aurrealdeko bi han-
katxoak burutik gertuegi daude eta, gainera, atzealdekoetatik 
urrunegi. Hankak zuri margul kolorekoak dira, proteoaren gisa-
koak, eta munstrokeria itxura ematen diote, normala ez den 
zerbaitena. Leku hezeetan bizi den animalia orok —harri han-
diak mugitu ostean ikusi izan dut beti— inpresio txarra eragiten 
du; muskerrek edo sugeek ez, hauek, narrastien aurrean giza-
kiak sentitzen duen sortzetiko higuinaz gain, funtsean animalia 
dotore eta graziaz beteak baitira. 

[...] Orain, natur zientziez duzun ezagutzaz baliatuta, ja-
kin nahi nuke ea animalia honek italieraz izenik ba ote duen, 
eta ea Sardinian espezie hau existitzen dela ezagutzen ote den, 
seps frantsesaren familia berekoa izan behar baitu. Baliteke ba-
siliskoaren elezaharrak animalia hau Sardinian bilatzea galarazi 
izana. Santu Lussurgiuko irakaslea ez zen tentela; ezta gutxia-
gorik ere. Mineralen bildumagile oso aditua eta kartsua zen. 
Eta, hala ere, ez zuen sinesten scurzoneak errealitate ukigai gisa 
existitzen zirenik, ez hats pozoitu, ez begi supiztailerik gabe. 
Animalia hau, egia esan, ez da oso arrunta: dozena erdi aldiz ba-
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karrik ikusi dut eta harripean beti; milaka suge ikusi ditut, aldiz, 
horretarako harririk mugitu behar izan gabe.

Tatiana maitea, ez sumindu gehiegi nire itzulinguru 
hauengatik.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko ekainak 16

Tatiana maitea:
Zure azken postalean esaten zenidan, eta barre asko era-

gin dit, niretzat garrantzitsua dela nire santu-egunean zorionak 
jasotzea. Ez dakit nork jakinaraziko zizun subkontzientearen 
ilunpe sakonenean arretaz ezkutaturik gordetzen nuen sekretu 
hori. Hain ezkutu eta hain sekretu, non sei urteetatik aurrera ez 
bainuen gorde beharrik ere izan, sei urte bete arte jaso bainituen 
opariak nire santu-egunean, ez gehiago. Beldur naiz ez ote du-
zun nire ezkutuko beste apetaren bat aurkituko: trapako fraide 
egitekoa edo Jesusen Lagundian izena ematekoa. Nire isilpeko 
nahi bakarra ezagutarazi nahi dizut, beti atsekabetu nauena 
eta inoiz ase ez dudana, eta, beharbada, ai ene!, sekula asetzera 
iritsiko ez naizena: babirussa eta errinozeroaren giltzurrun eta 
muinen frijitu misto bat jatea.

Tatiana maitea: nolanahi ere, eskertzen ditut zure zo-
rion-agurrak, baina jakinarazi behar dizut babesten nauen San 
Antonio ez dela ekainean ospatzen, urtarrilean baizik, babirus-
saren europar motak lagundurik.68 Tamalez, babirussa Sonda 
uharteetan baizik ez da bizi eta oso nekez lortzen da, batez ere 
giltzurrun eta muin freskoen forman.

Tatiana maitea, jakinarazi dizkidazun berriak, halaber, 
asko eskertzen dizkizut.

Besarkada goxoa.
Antonio

68 Babirusa Sulawesi uharteetako txerri mota bat da. Kartzelako zuzendariak 
azpimarratutako esaldia.
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Turiko kartzela, 1930eko uztailak 14

Tatiana maitea:
Izan da egiazko nobedade txikitxo bat azken egunotan. Zi-

gorraren urtebete, lau hilabete eta bost eguneko indultua eman 
didatela jakinarazi didate: horrela, hemeretzi urtera murrizten 
da, eta kartzelatik irteteko eguna, 1947ko maiatzaren 25a zena, 
1946ko urtarrilaren 29ra aurreratzen da. Jakinarazpenean Auzi-
tegi Bereziaren adierazpen bat aipatzen zen, 1930eko maiatzean 
datatua, urtarrilaren leheneko dekretuari erreferentzia eginez, 
printze oinordekoaren ezkontza ospatzea dela-eta hartutako 
neurriaz. 

[...] Ikus dezakezunez, nobedade bat da egiaz, orain arte se-
gurua baitzen urtarrileko dekretua ez zitzaiela Auzitegi Bereziak 
kondenatutakoei ezarriko. Indultua eman da, haatik, eta, beste 
askok legez, uste dut ez didatela urtebete indultatu, urtebete, 
lau hilabete eta bost egun baizik. Nola azaltzen da hau guztia? 
Honela azaltzen dut nik: lege bereziaren aurretik egindako us-
tezko delituen eta horrenbestez antzinako Zanardelli kodearen 
arabera epaitutako zigorretan, antzeko inputazioak ziren. Nik 
bost inputazio nituen, atxiloketa eta kartzelaldia batuta hogeita 
hamaika urte eta zortzi hilabete egiten zutenak, zigorren meta-
keta legearen arabera hogei urte, lau hilabete eta bost egunera 
murriztuak. Uste dut auzitegiak urtebeteko barkatze dekretua 
hiru, lau edo agian bost inputazioei aplikatu diela, metaketa ju-
ridikoaren kalkulua berreginez, bada, hamasei hilabete eta bost 
eguneko murrizketa lortzeko. 

[...] Hau guztia idazten dizut, nire hipotesia zuzena ote 
den eta barkamena eman zaien inputazioak zein diren jakiteko 
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jakin-min handia dudalako. Jakin dezakezu? Indarberritu bezain 
pronto, auzitegiaren kantzilertzaraino joan zaitezke eta infor-
mazio hauek eskatu. Ez dakit beste biderik baden. Agian Pierori69 
galde diezaiokezu.

Besarkada maitekorra.
Antonio

69 Piero Sraffa (1898-1983) ekonomia politikoko irakaslea izan zen Cambridgen. Gramscik 
Turinen ikasle zela ezagutu zuen, eta harekiko adiskidantzazko loturak estutu zituen. 
Sraffa irakasleak asko lagundu zion Gramsciri bere kartzelaldiko hamar urteetan. 
Posta-truke jarraitua izan zuen Tatiana Schuchtekin, hainbatetan bidaiatu zuen Italiara, 
Gramscirekin elkarrizketa batzuk izatea ere lortu zuen, eta hari esker Ingalaterrako 
zenbait pertsona ospetsu interesarazi zuen.
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Turiko kartzela, 1930eko abuztuak 28

Ama maitea:
Asko gustatu zitzaizkidan Nannarok70 ekarritako bi 

argazkitxoak. Teknikoki guztiz lortuak ez badira ere, zure fisio-
nomiaren eta zure itxuraren nahikoa irudi zuzena ematen dute. 
Zure adina eta hori guztia gorabehera, iruditzen zait nahiko 
gazte eta indartsu eutsi diozula. Ile urdin gutxi duzu, inondik 
ere, eta zure aurpegiera oso da bizia, nahiz eta apur bat... nola 
esan?... apur bat etxekoandre-aurpegia izan.

Jokatuko nuke oraindik birbilobak ikusiko dituzula, 
kozkortuta ikusi ere. Argazki handi bat egingo dugu noizbait, be-
launaldi guztiak agertuko garena, zu erdian, ordena ezartzeko. 
Mea71 oso handia dago, baina jarraitzen du izaten oso... spabaia-
da.72

Nannarok, idatzi zenionarekin, bere alaba jakituriaren eta 
jenialtasunaren nork daki zer fenomeno zela sinetsi zuen. Ho-
rren ondorioa da kontrako muturrera igaro dela, neskatilak 9 edo 
10 urte baino ez dituela ahazturik. Baina badu arrazoi pixka bat, 
batez ere ohartarazten duenean adin horretan gu helduagoak 
ginela eta intelektualki aurreratuagoak. Hori niri ere badagokit. 
Iruditzen zait Mea umeegia dela bere adinerako; ez du itxurak 
egitea beste anbiziorik; ez du barne bizitzarik, ezta desira senti-
mentalik ere, animalien alorrekoak salbu: hantustea, etab., etab. 
Agian gehiegi mainatu dute eta diziplinara ez dute behartu. Egia 
da ni, Nannaro eta gainerako anaiak ere ez gintuztela dizipli-

70 Gennaro Gramsci, Antonioren anaia.
71 Mea, Edmea, Gennaro Gramsciren alaba.
72 Traketsa edo baldarra.
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nara behartu, baina geure kasa hartu genuen diziplina. Gogoan 
dut, Mearen adinean, lotsaz hilko nintzatekeela ortografiako 
horrenbeste akats egingo banu. Gogoratzen zara zein berandu 
arte irakurtzen nuen gauean eta nolako trikimailuak erabiltzen 
nituen liburuak eskuratzeko? Eta Teresina ere horrelakoxea 
zen, nahiz eta neskatxoa izan, Mea bezala, eta Mea baino poli-
tagoa, zalantzarik gabe. Jakin nahi nuke zer irakurri duen Meak 
gaurdaino: idazten duenaren arabera, iruditzen zait eskolako li-
buruak beste ezer ez duela irakurtzen. Labur esanda: diziplinaz 
lan egitera ohitu beharko zenukete eta bere bizitza «munduza-
lea» zertxobait mugatu: harropuzkeriazko arrakasta gutxiago eta 
seriotasun eta funts gehiago.

Egizu Meak idatz diezadan, eta esaiozu bere bizitzaz hitz 
egiteko, etab. 

[...] Muxuak denoi. Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko irailak 22

Ama maitea:
Bere garaian jaso nuen Carloren gutun ziurtatua, berrehun 

lirekin. Ez nago gaixo eta ez dut inolako eritasunik izan: beste 
arrazoi batzuek eragin dute gutunik eza.

Ez dut Carlok iragarri zidan Nannaroren gutunik jaso. Es-
pero dut, Carlok idazten didan bezala, gogorki behartuko zaituela 
zaintzera. Hara, beti pentsatu dut gehiegi fidatzen zarela beste 
garai batean zenuen sendotasunaz, ia inoiz gaixotzen ez zinene-
koaz, eta, horregatik, ez zara medikuen aholkuak oso betezalea, 
eta ez zara arduratzen zeure buruaz. Carlok eta Graziettak sen-
datzera behartu beharko zintuzkete, eta ez lizukete nekatzen 
utzi behar, horretarako aulki bati lotu behar bazintuzte ere. Bai-
na Grazietta ez da oso kementsua izango, eta Carlo hunkierraza 
izango da, eta, horrela, zuk, seguru asko, su txikien ondoan segi-
tuko duzu, eta patiora ere aterako zara, berotuta zaudela oroitu 
gabe, etab. Ai, ene!, Peppina Marcias, ni bezalako seme bat izan 
beharko zenuke ondoan, beharrezko sendaketak egitera behar 
zaitzan eta, hudo bat bezala hara-hona lasterka ibiltzen utzi ez 
diezazun. Ama bihotzekoa, zure osasunari buruz idatz iezadazu 
edo idatz diezadaten agindu ezazu. 

[...] Muxuak etxeko guztiei eta besarkada amultsu asko zu-
retzat.

Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko urriak 6

Tania maitea:
Poztu naiz Carloren bisitarekin. Nahikotxo suspertu zarela 

esan dit, baina berri zehatzagoak nahi nituzke zure osasun egoe-
raz. Bidali didazun guztia eskertzen dizut. Oraindik ez dizkidate 
bi liburuak entregatu, bibliografia faxista eta Chestertonen73 ele-
berritxoak. Atseginez irakurriko ditut, bi arrazoirengatik: batetik, 
interesgarriak izango direla imajinatzen dudalako, lehenengo se-
riekoak gutxienez, eta, bestetik, bere garaian zuri eragin zizuten 
zirrara berritzen saiatuko naizelako. Aitortzen dizut hauxe izan-
go dudala plazerik handiena. Oso ondo gogoratzen naiz lehen 
seriea irakurtzean zeneukan aldartea: sentipen kulturalen zi-
rrararik berehalakoenak eta soilenak jasotzeko gogo zoriontsua 
zenuen. Ez zinen ohartu ere egin Chesterton delakoak, benetako 
polizia-nobela bat baino areago, polizia-nobelen karikatura fin-
fin bat idatzi zuela.

Aita Brown protestanteen pentsaera mekanikoaz trufatzen 
den katoliko bat da, eta liburua, funtsean, eliza anglikanoaren 
kontrako erromatar elizaren apologia bat. 

[...] Sherlock Holmes detektibe «protestantea» da, mataza 
kriminal korapilatsuaren hari-muturra, zientzian, metodo espe-
rimentalean, indukzioan oinarrituz, kanpotik abiatuta aurkitzen 
duena. 

[...] Aita Brownek, apaizen kasuistika moraleko lanek eta 
aitortzek ematen dioten esperientzia psikologiko finetan oina-

73 Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Ingalaterrako idazle, filosofo eta kazetaria izan 
zen. Agnostiko izatetik anglikano izatera pasa zen, azkenean katolizismora aldatu zen 
arte.



179Antonio Gramsci

rrituta, zientzia eta esperientzia baztertu gabe, baina batez ere 
dedukzioan eta introspekzioan oinarrituz, aise irabazten dio 
Sherlock Holmesi, uste handiko mutil harro baten gisa uzten 
baitu, haren handinahia eta zikoizkeria erakutsiz. Beste alde 
batetik, Chesterton artista handia da; Conan Doyle, berriz, er-
dipurdiko idazlea zen, bere literatur merituengatik baronet egin 
bazuten ere. Horregatik, Chestertonen estiloan bada halako dis-
tantzia bat edukiaren, intriga polizialaren eta formaren artean, 
eta, beraz, baita ironia fin bat ere, tratatzen duen gaiari dago-
kionez, era horretan narrazioak mamitsuagoak eginez. Ez zaizu 
iruditzen? 

[...] Gogoan dut nobela hauek egiazko gertaeren kroni-
kak balira bezala irakurtzen zenituela eta miresmen zintzoa 
adierazten zenuela aita Brownengatik eta haren zolitasun zo-
ragarriagatik, hain xalo, non izugarri dibertitzen bainintzen. Ez 
duzu mindu behar, dibertimendu horretan inbidia puntu bat ere 
bazelako, hunkiberatasun lasai eta zintzorako zenuen gaitasu-
narekiko, horrela izendatu nahi baduzu. 

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko urriak 6

Giulia maitea:
Zure bi gutun jaso ditut: bata abuztuaren 16koa eta hu-

rrengoa irailekoa, uste dut. Gutun luze bat idatzi nahiko nizuke, 
baina ezin dut, une batzuetan ez baitut lortzen oroitzapenak eta 
zure gutunak irakurtzean sortzen zaizkidan zirrarak elkarrekin 
jostea. Bestalde, nik erabakitzen ez ditudan egun eta orduetan 
baizik ezin idatz dezaket, eta nerbio-depresioko orduekin koin-
tziditzen dute maiz.

Asko pozten nau idazten didazunak: 28 eta 29ko nire gu-
tunak berriro irakurtzean, gure pentsamenduen berdintasuna 
egiaztatu duzula. Baina jakin nahi nuke zein egoeratan eta ze-
ren eraginez ohartu zaren bereziki berdintasun horretaz. Gure 
posta-trukean, hain zuzen, «truke» eraginkor eta zehatza falta 
da: ez dugu inoiz «elkarrizketa» bat hastea lortzen. Gure eskuti-
tzak «bakarrizketa» multzo bat dira, eta ez zaizkio, oro har, bata 
besteari ondo lotzen. Horri aurrez idatzia ahantzarazten duen 
denbora faktorea gehitzen baldin badiogu, areagotu egiten da 
«bakarrizketa» sentipena. Ez zaizu iruditzen? 

[...] Eskandinaviako ipuin herrikoi labur bat gogoratzen dit: 
baziren Eskandinavian hiru erraldoi; elkarrengandik oso urrun 
bizi ziren, mendi handiak elkarrengandik urruti egoten diren be-
zala. Milaka urte isilik igaro ostean, lehen erraldoiak garrasi egin 
zien beste biei:

—Behi saldo bat entzuten dut orroka!
Handik hirurehun urtera, bigarren erraldoiak erantzun 

zuen:
—Nik ere entzun ditut marruka!
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Eta, beste hirurehun urteren ondoren, hirugarrenaak:
—Horrelako iskanbila egiten jarraitzen baduzue, ni banoa!
Bo! Ez dut idazteko gogorik; mozkortuta zaudela sentia-

razten dizun hego-haize bat dabil.
Besarkada goxo bana zuri eta haurrei, maitea
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko azaroak 3

Tatiana maitea:
Nire osasun egoerak berdin jarraitzen du eta gutxienez 

gaur dudan egonkortasunari eusten jarria dut nire ahalegi-
nik handiena. Lorik ezin egina dut arazo nagusia, baina neurri 
batean arrazoi organikoek eta, gehiago, kanpo-arrazoiek, me-
kanikoek, gutxi-asko kartzelako bizitzari dagozkionek eragiten 
didate insomnio hori; beraz, ezin baliabide terapeutikoez gaindi-
tu, baina bai aringarriez. 

[...] Urriko estatistika bat egin nuen: bi gauetan bakarrik 
egin nuen lo bost orduz; bederatzi gauez ez nuen batere lorik 
egin; eta, gainerako gauetan, bost ordu baino gutxiago egin nuen 
lo, txanda luze-laburretan; beraz, gaueko bi ordu baino zertxo-
bait gehiago batez beste. Neu ere harritzen naiz hainbesteko 
erresistentzia dudalako eta erabateko kolapsorik ez dudalako. 
Benzofosfan (ia bukatu zait) eta Uroclasio hartzen dut erregular-
ki, eta gauean Sedobrol. Eta hartzen dut, berriz diot, gutxienez 
nire baldintza fisikoen egungo mailari eusteko.

Besarkada maitekorra, laztana.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko azaroak 4

Giulia maitea:
Ez dakit oraindik Sochin zauden eta gutun hau igorri 

egin beharko zaizun, ala atsedenalditik itzulita zauden. Horre-
gatik ez dizut oraino, Grillo doktorearen74 erara, gutun luze bat 
helarazten, nahiz dagoeneko pentsatuta daukadan, mintzaldi 
akademiko baten egitura eta guzti. Hurrengo batean izango da.

Bitartean, ohartarazten dizut «dena argitu» didatela, 
niretzat ez dagoela misteriorik jada; alegia, xeheki jakinarazi di-
datela zure benetako osasun egoera. 

[...] Egia esateko, «gauza agerikoen misterioa» zen, Ita-
lian esaten den moduan; alegia, ondotxo ohartua nintzen gaizki 
samar aurkitzen zinela edo, gutxienez, jatorriz kausa fisiolo-
giko bat izan behar zuen krisi psikiko bat ari zinela igarotzen. 
Oso «letterato» txarra izango nintzatekeen zure gutunak irakur-
tzean horrenbestez ohartuko ez banintz; izan ere, lehen aldian 
desinteresatuki eta zuri dizudan estimuak soilik gidaturik ira-
kurtzen ditut eta, gero, literatur «kritikari» eta psikoanalista gisa 
irakurtzen ditut berriro. Niretzat kontzeptu literarioa —linguis-
tikoa— forma eta eduki arteko harreman bat da: kointzidentzia 
osoa ote dagoen ala hutsunerik, gauza ezkuturik, etab. ba ote 
den erakusten dit analisiak. Hutsegiteak ere gerta daitezke, de-
dukzio gehiegi egin nahi izanez gero batik bat; baina, irizpiderik 
bada, gauza asko uler daiteke: bai aldarte orokorra behintzat. 

[...] Beti argi eta tolesgabe idatzi ahal eta behar didazula 
jakin dezazun idazten dizut hau dena. 

74 Herri literaturako pertsonaia, askojakinaren irudia.
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[...] Gure haurren argazki batzuk jaso ditut, teknikoki oso 
gaizki eginak, baina interesgarriak hala ere niretzat.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko azaroak 17

Tatiana maitea:
Jaso ditut azaroaren 10eko postala eta 13ko gutuna. Zure 

galderei ordenan erantzuten saiatuko naiz. 
[...] Oraingoz ez didazu libururik igorri behar. Gorde itzazu 

dituzunak, eta itxaron nik bidaltzeko eskatu arte. Duela lau ur-
tetik hona metatutako aldizkari zahar guztiak kendu nahi ditut 
lehendabizi: bidali aurretik berrikusi egiten ditut, gehien intere-
satzen zaizkidan gaiei buruz ohar batzuk hartzeko, eta horrek 
egunaren zati handi bat hartzen dit, noski, erudiziozko oharrak 
oharpenez, iruzkinez eta abarrez osatzen ditudalako. Hiruzpalau 
gai nagusirekin ibili naiz, eta horietako bat italiar intelektualek 
XVIII. mendea arte bete zituzten funtzio kosmopolitena izan da, 
gero askotariko ataletan banatua: Berpizkundea eta Machiavelli, 
etab. Beharrezko materiala kontsultatzeko aukera izango banu, 
oraindik inork idatzi ez duen liburu zinez interesgarri bat ida-
tzi ahal izango litzatekeela iruditzen zait. Liburua diot, baina 
lan monografiko sail baterako sarrera baizik ez litzateke izan-
go, zeren auzia era desberdinetan agertzen baita garai batean 
edo bestean, eta, nire ustez, beharrezkoa izango litzateke Erro-
mako Inperioaren garaiak nabarmentzea. Bitartean, idatzi ere 
idazten dut, irakurgai gutxi samar izateak iraganeko irakurketa 
zaharrak oroitarazten dizkidalako. Gainontzean, niretzat ez da 
erabat gauza berria, duela hamar urte idatzi bainuen saiakera 
bat Manzonik75 hizkuntzaren auziari buruz duen ikuspuntuaz, 

75 Alessandro Manzoni (1785-1873), Italiako olerkari eta idazlea, erromantizismoko irudi 
nagusietakoa, filologiazko hainbat lan idatzia.
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eta horrek italiar kulturaren antolaketari buruz nolabaiteko iker-
keta eskatzen zuen, hizkuntza idatzia (tarteko latina deritzona, 
hots, K.o. 400etik 1300era bitarteko idatzizko latina) herriak hitz 
egiten zuen eta erromatar zentralizazioa bukatzean ezin konta 
ahala dialektotan sakabanatu zen hizkuntzatik guztiz urrundu 
zen arte. Tarteko latin horri herri hizkuntzak jarraitu zion, be-
rau ere humanisten latinak baztertua, hizkuntza jantziari bide 
emanez, lexikoari dagokionez arrunta, baina ez fonologiari da-
gokionez eta are gutxiago sintaxiari dagokionez, latinetik hartu 
baitzen berriro: horrela, hizkuntza bikoitz batek iraun zuen 
luzaro: herriarena edo dialektala eta jantzia, hau da, intelek-
tualen eta klase jantzien hizkuntza. Manzonik berak, Ezkongaiak 
berregitean, eta italiar hizkuntzari buruzko bere saiakeretan, 
hizkuntzaren alderdi bakar bat hartzen du kontuan, egia esan: 
lexikoa, eta ez sintaxia, edozein hizkuntzaren funtsezko alder-
dia bada ere. Hain da egia hori, non ingelesa, hitzen ehuneko 
hirurogei baino gehiago latinetik edo neolatinetik hartua izan 
arren, hizkuntza germanikoa baita; errumaniera, aldiz, hitzen 
ehuneko hirurogei baino gehiago eslaviarra izan arren, hizkun-
tza neolatinoa da, etab. Ikusten duzu, gaia asko interesatzen zait 
eta azkenean ez dizut besterik idatzi.

Besarkada.
Antonio
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Turiko kartzela, 1930eko azaroak 17

Teresina maitea:
Jaso dut 11ko zure gutuna, zure haurren argazkiarekin. 

Oso atseginak eta maitagarriak dira, eta sendoak eta osasun-
tsuak dirudite. Benetan harrituta nago Franco nola sendotu den. 
Oraindik aspaldi ez dela bidali zenidan argazki batean argal eta 
ahul agertzen da. Orain, berriz, indartsu, lirain eta oso bizi. Zi-
nez pozik nago eta eskertuko nizuke argazki honen kopia bat 
Tatianari igorriko bazenio, bera arduratuko baita gero Giulia-
ri bidaltzeaz. Nik beste argazkien kopia batzuk bidali nizkion 
—teknikoki oso gaizki zeuden—, eta Deliok eta Giulianok jakin-
min handia dutela eta galdera asko egiten dituztela idatzi zidan.

Oso arduratuta egon naiz, hilabete baino gehiago eman 
dudalako amaren berririk jaso gabe: Carlok ez dit idatzi Turira 
egin zuen bidaiaz geroztik, edo ez dut haren gutunik jaso behin-
tzat. Nannarok, bere aldetik, bere promes guztiak gorabehera, ez 
dit inoiz idatzi, baina bere kasuan oso litekeena da gutunak ez 
iritsi izana. Niri maizago idazten hasi beharko zenuke eta, batez 
ere, zure haurren berri ematen. Nahiko interesatzen zait hori. 

[...] Gogoko dut Francoz egiten duzun aipamena, diberti-
tzen zaituzteten «bere gisako gutun luzeak» idazten dituelako: 
esan nahi du irudimena duela, baduela esateko zerbait eta bere 
buruan darabilena adierazten saiatzen dela. Nork daki ez ote 
duen gu bion antza izango: gogoratzen duzu nola egoten ginen 
idazteko eta irakurtzeko amorratzen? Zuk ere, 10 urterekin, beste 
libururik ez zenuenez, Kode guztiak irakurri zenituela iruditzen 
zait. Mimi, berriz, ez zait oso irudimentsua iruditzen: harritu-
aurpegia du, bere kabuz hausnartzeko astirik ez eta mundua 
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miresteak lan gehiegi eskatuko balio bezala. Badirudi pozik 
dagoela neskatoa, batik bat, badakielako bi nagusiek babesten 
dutela, eta, horrenbestez, lasai ederrean fida daitekeelako bai ar-
gazki-kameraz, bai bere mono cubbanuaren76 tramankuluaz. Hala 
ere, iruditzen zait halako mesfidantza pixkatxo bat ere baduela, 
bere burutxoa alde batera makurtuta. Oker nago? Jakina, argazki 
batek mugimendu bizi oso aldakor bat erakusten du eta gerta 
liteke jarrera bat oker interpretatzea, nahiz eta oso adierazkorra 
izan, zure haurren argazkikoak bezala.

Idatz iezadazu amari eta haren benetako osasun egoerari 
buruz ere. 

[...] Baztertu nagikeria, eta ez utzi bulegoko giro monoto-
noari, hango bisitariei eta haien berriketa tentel eta gogaikarriei 
gaina hartzen. Garai batean bezain bizia izan behar duzu berriro 
—ez zentzu fisikoan, zentzu horretan ez baitzara inoiz bizi-bizia 
izan, nik dakidala, zentzu intelektualean baizik—, haurrak esko-
latik kanpo ongi bideratzeko eta beren gisara ez uzteko, oso maiz 
gertatzen den moduan, etxe «oneko» familietan batez ere.

Besarkada maitekorra.
Antonio

76 Gizotsoa.
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Tatiana maitea:
...Poztuko nintzateke Erromako liburu-dendaren batean 

Luiggi Russo77 irakasleak zuzentzen duen Italia Berria aldizkaria-
ren urriko faszikulua aurkitzea lortu eta Giuliari igorriko bazenio. 
Bertan argitaratutako gutun batean oraindik aspaldi ez dela Ox-
forden egin den Filosofiako Nazioarteko Biltzarrean, Benedetto 
Croceren eta Lunatxarskiren artean, materialismo historikoaren 
doktrina estetikorik baden edo izan daitekeen galderari buruz 
adeitasun handiz izan zuten eztabaida aipatzen da. Gutuna, Cro-
cerena berarena da, beharbada, edo haren jarraitzaileren batena, 
bederen, eta jakingarria da.

Gutun horretatik ondorioztatzen denez, badirudi Crocek 
erabat aldatu duela materialismo historikoari dagokionez zuen 
jarrera, orain dela zenbait urte zuenetik orain duenera. Orain 
Crocek zer esango, eta materialismo historikoak teologismo 
zaharrera, Erdi Arokora, Kant eta Descartes aurreko filosofiara, 
itzultzea esan nahi duela. Gauza harrigarria zinez, bide batez 
esanda, eta zalantza eragiten duena ez ote den hasi bera ere, 
bere sosegu olinpikoa gorabehera, maiztxo lokartzen, Homerori 
gertatu ohi zitzaion baino maizago. 

[...] Ez dakit gai honi buruz ohar berezirik idatziko ote 
duen. Interesgarria izango litzateke, eta uste dut ez litzatekeela 
zaila izango Croceri erantzutea, bere obretatik beretatik behar 
adina argudio eta gehiago hartu eta baliatuz. Crocek amarru po-

77 Luigi Russo (1892-1961) Italiako kulturako pertsonaia ezaguna izan zen, historiaz eta 
literatur kritikaz hainbat lan idatzi zituen.
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lemiko nabariegi batera jo zuela iruditzen zait, eta bere iritziak, 
iritzi historiko-filosofiko bat baino areago nahikunde huts bat 
denak, helburu praktiko bat duela horrenbestez. Froga daiteke, 
beharbada, materialismo historikoaren teorialari deitutako asko 
Erdi Aroko teologismoaren antzeko jarrera filosofiko batean 
erori direla eta «jainko ezezagun» moduko bat bihurtu dute-
la «egitura ekonomikoa». Baina, zer esan nahiko luke horrek? 
Aita santuaren eta jesuiten erlijioa epaitu nahi eta Bergamoko 
laborarien sineskeriez hitz egitearen parekoa litzateke. Irudi-
tzen zait Crocek materialismo historikoari dagokionez duen 
jarrera, Berpizkundeko gizonek erreforma luteranoari zegokio-
nez zutenaren antzekoa dela: «Lutero sartzen den tokian, akabo 
zibilizazioa» esaten zuen Erasmok, eta historialariek eta baita 
Crocek berak ere gaur egun onartzen dute Lutero eta Erreforma 
izan zirela filosofia eta zibilizazio moderno guztiaren abiapun-
tua, baita Croceren filosofiarena ere. 

[...] Berpizkundeko gizonak ez zuen ulertzen berritze mo-
ral eta intelektualeko mugimendu handi batek, herritar masa 
zabaletan haragitu orduko, Lutero berarekin gertatu zen gisan, 
forma zakarrak eta are sineskeriazkoak hartuko zituela bereha-
la, eta ezin izango zela hori saihestu, Erreformaren protagonista 
eta aitzindaria alemaniar herria zelako, eta ez intelektual han-
dien aristokrazia txiki bat. 

[...] Giuliak, ahalko balu, jakinarazi beharko lidake ea Cro-
ceren eta Lunatxarskiren arteko eztabaidak azalpen intelektual 
garrantzitsuak dakartzan.

Gutuna entregatu behar dut, maitea. 
[...] Besarkada goxoa.
Antonio
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Ama maitea:
Ez dut ulertzen zer ari den gertatzen. Badira sei hilabetetik 

gora Carlok idatzi ez didala. Zure azken gutuntxoa orain dela bi 
hilabete inguru jaso nuen. Eta bada hilabete eta erdi Teresinaren 
gutuna jaso nuela, eta erantzun nion, baina ez dut erantzunik 
jaso (Teresinari duela lau aste idatzi nion, zehazki).

Pentsatu dut balitekeela Carlok arazoak izatea niregatik 
eta ez nahi izatea bere nahasmen eta larritasun egora niri azal-
tzea edo ez jakitea nola azaldu. Horregatik, lasaitu dadila edo 
lasaitu nazala erregutuko nioke, Meari idatz diezadala eskatuz 
edo. Era berean, zure osasun egoeraren berri ere maizago izan 
nahiko nuke. 

[...] Sendatu zara? Idazteko indarrik ez baduzu, idatzaraz 
iezaiozu postal bat norbaiti eta gero zeuk sinatu. Nahikoa izango 
da niretzat.

Ama bihotzekoa, hauek izango dira askatasunik gabe 
igaroko ditudan bosgarren Eguberriak eta kartzelan emango di-
tudan laugarrenak. Egia esan, 1926ko Eguberrietako nire atxilotu 
egoera, Ustican, askatasun pertsonaleko paradisu moduko bat 
zen, preso egotearekin alderatuta. Baina ez pentsa nire sosegua 
gutxitu denik. Lau urte hauetan zahartu egin naiz, ile urdin asko 
dut, hortzak galdu ditut, ez dut antzina bezain gustura barre egi-
ten, baina uste dut zentzudunago bihurtu naizela eta pertsonen 
eta gauzen gaineko ezagutza aberastu egin dudala. Gainerakoan, 
ez diot bizitza gozatzeari utzi; gauza guztietarako jakin-mina dut 
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eta seguru nago, zaccurrare sa fae arrostia78 ezin badut ere, orain-
dik ez nindukeela nahigabetuko gainerakoei zaccurrare ikusteak 
eta entzuteak. Ez naiz zahartu, bada, ez duzu uste? 

[...] Heriotzaren beldur izaten hasten garenean, eta gai-
nerakoek guk dagoeneko egin ezin ditugunak egiten ikusteak 
atsekabetzen gaituenean, orduan hasten gara zahartzen. Zentzu 
horretan, ziur naiz zu ere ez zarela zahartu, zure adina gora-
behera. Ziur naiz luzaro bizitzeko prest zaudela, berriz ere denok 
bilduta ikusteko eta zure bilobatxo guztiak ezagutzeko: bizi nahi 
den bitartean, bizitzeko gogoa sentitzen eta oraindik ere hel-
bururen bat lortu nahi den bitartean, aje guztiei eta gaixotasun 
guztiei eusten zaie. Hala ere, buruan sartu behar zaizu komeni 
dela zure indarrak pitin bat aurreztea eta neskatoa zinenean be-
zalako ahalegin handiak egiten ez tematzea. Irudipena daukat 
Teresinak bere gutunean maltzur samar aditzera eman zidala 
gehiegi egin nahi izaten duzula, eta etxeko lanetan ez diozula 
zure lehentasunari uko egin nahi izaten. Baina uko egin behar 
diozu, eta atseden hartu. 

[...] Ama maitea, ondo-ondo pasa festak, eta zaude pozik 
eta lasai.

Zorion eta agurrak etxeko guztientzat. Besarkada goxoa.
Antonio

78 Baba txigortuak murtxikatu.
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Grazietta maitea:
Jaso dut zure gutuna, Mearen orritxoarekin. Eguberri egu-

nean jaso nuen paketea. Esan amari dena txukun zegoela eta 
ezer ez dela hondatu: ogia ere berria zegoen oraindik eta plazer 
handiz jan nuen. Sardiniako arto goxoaren zaporea sentitzen 
zen. Atseginez jan nuen sa panischedda79 ere. Hamabost edo ha-
masei urte baneramatzan jan gabe, nik uste. 

[...] Asko atsekabetu naute amaren osasunari buruzko be-
rriek. Ziur naiz egonarri handia duzuela berarekin. Baina, ongi 
pentsatuta, egonarria baino askoz gehiago merezi du berak, gu-
retzat lan egin baitu bere bizitza osoan, harrigarriro sakrifikatuz. 
Beste emakume bat balitz, nork daki zer amaiera zorigaiztoko 
izango genukeen guztiok, artean haurrak ginela. Agian gutako 
inor ez legoke gaur bizirik, ezta?

Ikusia nuen aita Soggiuren argazkia bi aldizkari ilustra-
tutan, baina ez nuen ezagutu, eta ez nuen pentsatu bera izan 
zitekeenik ere, nahiz eta argazki oin batean Sorbellon jaioa zela 
jarri. Zure gutuna jaso ostean berriro begiratu nituen argazkiok, 
eta bizar frantziskotarraren azpian bere anaien hazpegiak aurki-
tu nizkion, Gino anaiarenak batik bat. Eta ez zegoen zaharkitua! 
Alderantziz. Alabaina, hogeita bost urte ziren lekaide egin zela, 
lizentzia burutu ostean. Pertsona bikaina zen benetan, eta oso 
fraide ona izango zen, ezbairik gabe. Ghilarzatarrek herriko beste 
martiri bat izango dute, beraz, Palmerioren ondoren eta esku-

79 Muztioz, artirinez, mahats pasaz, intxaurrez, almendraz, eta laranja-azal puska batez 
egiten den opila.
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bide gehiagoz agian, Palmeriok ez baitzuen Jerusalemera bidaia 
bat egin izanaren «meritua» baino. Baina Txinatik Ghilarzara 
monje budista bat etorriko balitz eta Kristoren erlijioa Budaren 
erlijioagatik abandonatzeko predikatuko balu, pentsatzen dut 
ghilarzatarrek, zalantzarik gabe, hil egingo zuketela, txinatarrek 
aita Soggiu bezalaxe.

Eskertu Meari bere gutuntxoa; poztu naiz idatzi didalako, 
baina atsekabetu egiten nau oinarrizko irakaskuntzako hiruga-
rren mailako ikasle batek bezala idazten duelako oraindik, izan 
ere bosgarren mailan dabil, oker ez banago. Lotsagarria, benetan. 
Pentsatzea gure familiak ospe nolabaitekoa zuela Ghilarzako es-
koletan! Gure Mea Pirrin jaioko zen, eta bere sehaska urmaeletan 
bizi diren igelen korrokek durduzatu izango zuketen beti, eta ho-
rrela bihurtuko zen Mearen garuna ere igel garun. Badaki garrasi 
egiten, baina ez pentsatzen eta hausnartzen. Nire partetik tira 
iezaiozu pittin bat belarrietatik eta esaiozu idatzi egin behar di-
dala aldian behin, bere ortografia hobetu duela egiazta dezadan. 
Grazietta maitea: zuk ere idatzi aldizka. 

[...] Besarkada maitekor bana zuri, amari eta etxeko guz-
tiei, baita zerbitzu-emakumeari ere, onartzen baldin badit.

Antonio
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Tania maitea:
Gutun hau Giuliari idatzi nahiko niokeen oso-osorik, bai-

na azkenean jaso dut nire anaia Carloren eskutitza, eta hari 
erantzun egin behar diot, eta, gainera, ez naiz Giuliari nahiko 
niokeen bezala idazteko moduan sentitzen, buruko min handia 
dudalako. Hurrengo gutuna, beraz, berarentzat izango da hasi 
eta buka. Horregatik, eskatzen dizut berehala erantzun beharre-
ko galderarik ez egiteko datozen hamabost egunetan.

...Aldizkari ingelesen istorioa ere gehiegi luzatu da: zeuk 
har zenezakeen erabakia besterik gabe, Pieroren aholkuari ja-
rraituz. Esan nahi dut onartzen dudala Timesen gehigarriaren 
ordez Manchester Guardian Weeklyko gehigarria izatea, nahiz eta 
13 txelin bakarrik balio duen, eta ez 25, Timesek bezala; eta berdin 
nengoke ados, orobat, Tribuna Ilustrataren ordez La Domenica del 
Corriere izanda —tira, adibide bat da, ez dut nahi ez TI, ez DC—, 
zeren, batez beste hartuta, Londres Erromarako den bezainbeste 
baita Manchester Milanerako, eta astekarietan ere agertzen da 
alde hori: Londreskoak beteegi baitaude Lord eta Ladyen ezkon-
tzez eta jaiotzez, eta nik, horren ordez, askoz ere nahiago ditut 
goi Egiptoko kotoigintzari buruzko lau orri. Guardian Weeklya-
rekin batera aski da Labour Monthlya, eta horrenbestez uste dut 
amaitutzat eman dezakegula kontua.

Jaso dut Gerarchiaren abenduko zenbakia, baina ez uztaile-
tik azarora bitarteko aurreko aleak: ez dizkidate bidali eta eduki 
nahiko nituzke. 

[...] Ez nago ados, inola ere, zuk Turira bidaia egitearekin. 
Egiazki, zure osasunari dagokionez esajeratu egiten duzu. Berro-
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geita hamar kilo oso gutxi dira eta ez zenioke pisu mugarik jarri 
behar zure sendabideari. Espero dut ez duzula benetan sinetsiko 
tea izan denik bost kilo gizenarazi zaituena. Barregarria da Mos-
kuko merkatarien istorioa, teak loditu horiena. Emakume horiek 
antzarak oilategian bezala bizi ziren, eta horrek teak baino eragin 
handiagoa izango zuen beren gizentasun famatuan. Pentsatzen 
dut ez zituztela erdeinatzen xerra on batzuk, gurina eta abar, eta 
agian bixkotx ugariak hobeto digeritzeko baizik ez zuten edaten 
tea, italiarrek kafe asko edaten duten moduan, ronez eta koña-
kez zuzenduta askotan. Iruditzen zait zuk ez duzula gizentzeko 
joerarik. Zenbat pisatzen zenuen Unibertsitatean zeundenean, 
zuk erakutsitako argazki haren arabera? Ez baitzinen lodia, bai-
na ia hirurogei kilo pisatuko zenituen. Etxekoengana joan eta 
bidaia luzea jasateko moduan egon nahi baduzu, horrek dakar-
tzan neke guztiekin, eta ez dira gutxi, energia fisikozko erreserba 
ona izan beharko duzu, baliatu ahal izateko. Turin eguraldi ne-
gargarria dago: lainoa eta hezetasuna Milanen bezala, eta euria 
maiz. Honakoa klima bikaina dela esaten da. Baina inarrosi egi-
ten nau, iaz gertatu zitzaizun moduan, hona etorri, gaixotu, eta 
sei hilabetez hemen itxita egon zaitezkeela pentsatze hutsak. Ez 
duzu inolaz ere halako arriskurik hartu behar. Hori egiteko hiru-
rogeita hamar kilo pisatu beharko zenituzke gutxienez, eta zure 
gibeleko gaixotasunetik sendatuta egon.

Eskertzen ditut zure desio onak: akaso, urtarrilaren 12an 
Santa Tatiana eguna dela ahaztu izana aurpegiratu nahi dida-
zu? Egia esan, ahaztu egin nuen, eta berdin ahazten zaizkit nire 
egunak omen direnak ere; zu zara urtero-urtero hutsik egin gabe 
gogoratzen dituen bakarra. Ziurtatzen dizut nire urtebetetzera-
ko kartzelak ez zidala urdaiazpikorik eskaini. Kartzela-burua eta 
herriko agintariak ere ez ziren etorri beren zorion-opa egitera. 
Uste dut Erregina Amak babestutako neska umezurtzentzako 
babes-etxe baten moduan irudikatzen duzula oraindik ere kar-
tzela. Baina baikortasun pixka batek ez du kalterik egiten, ezta? 

[...] Besarkada goxoa. 
Antonio
Idatzi Carlori posta-igorpena bidali didazula esanez, ho-

rrela sartuko zaio buruan ez naizela gosez hiltzen ari
.



197Antonio Gramsci

Turiko kartzela, 1931ko otsailak 9

Giulia maitea:
Jaso dut urtarrilaren 9ko zure gutuna, honela hasten dena: 

«Idaztea pentsatzen dudanean —egunero—, isilarazten nauenaz 
pentsatzen dut, nire ahultasuna zuretzat berria dela pentsatzen 
dut». Eta niri ere, orain arte, gure artean nolabaiteko gaizkiulertu 
bat izan dela iruditzen zait, preseski zure oraingo ahultasunari 
dagokionez eta lehen omen zenuen indarrari buruz; eta gaizkiu-
lertu honen ardura gehiena, gutxienez, nire gain hartu nahi dut, 
niri baitagokit benetan. 

[...] Agian gogoratuko zara nola idatzi nizun behin, sinetsi-
ta nengoela uste zenuena baino askoz indartsuagoa izan zarela 
beti, baina ia nazkatu egiten ninduela gai honi buruz gehiegi 
tematzeak, beltz-tratulari bat nintzela zirudielako, zuri egokitu 
zaizkizulako gure ezkontzako zamarik handienak. Horixe irudi-
tzen zait oraindik ere, baina horrek ez zuen esan nahi orduan, 
eta are gutxiago esan nahi du gaur, «emakume indartsuaren» 
irudi konbentzional eta abstraktu bat eraiki dudanik. Banekien 
ahula zinela ere, baita agian oso ahula zinela ere, eta, azken bu-
ruan, emakume oso bizia zinela: Julka zinela. Baina kartzelan 
nagoenetik eta, areago, azken bolada honetan, asko pentsatu 
dut gauza hauetan guztietan. (Etorkizunerako proiekturik egin 
ezin denean, iraganari buruz hausnartzen da etengabe, eta hura 
aztertu, eta azkenerako hobeto ikusten da, oroitzapenez oroi-
tzapen; egindako ergelkeria guztiez, ahultasunezko ekintzez 
hausnartzen da batik bat, eta zalantzan jartzen da egokia izan 
ote zen hau edo hura egitea, ala hobe ote zatekeen beste hura 
egitea). 
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[...] Horrela konbentzitu naiz, zure ahultasunari dagokio-
nez, indartsu samarra nintzela uste banuen ere, indartsuaren 
guztiz kontrakoa naizela eta zu baino ahulagoa ere bai, zalan-
tzarik gabe. Horrela sortu zen ondorio oso larriak izan dituen 
gaizkiulertu hau; zuk ez baitidazu idatzi, idatzi nahi izanda ere, 
ez duzulako lausotu nahi zure ustez zure sendotasunaz eraiki 
dudan irudia. Nire baieztapen hauetan eman beharko nituzkeen 
adibideak hain tolesgabeak iruditzen zaizkit orain, non nekez 
ulertzen baitut hain sineskor sentitzen eta jokatzen nuene-
ko nire egoera. Horregatik, ez naiz sentitzen idazteko moduan. 
Gainera, ez luke askorako balioko. Uste dut orain garrantzitsua-
goa dela gure artean harreman erregularrak ezartzea, idazten 
didazunean oztoporik senti ez dezazun, ez dezazun nazka edo 
antzekorik sentitu nik zuri buruz dudala uste duzun irudia ez 
bezalakoa agertzeko. 

[...] Esan nizun sinetsita nagoela zuk zeuk uste duzu-
na baino askoz indartsuagoa zarela. Zure azken eskutitzak ere 
uste horixe berretsi zidan. Beharbada, oraintxe zauden depre-
sio egoeran, desoreka psikofisiko handian, kemen handia duzu, 
zure burua mendean daukazu, eta honek adierazten du irudi 
dezakeena baino askoz txikiagoa dela desoreka psikofisiko hori, 
eta zure nortasunean iraunkorra dela begitantzen zaidan egoe-
raren okerraldi arin bat baizik ez dela egiaz, denbora guztian 
berebiziko kemena eskatzen duen giro sozial bati lotua denez. 
Laburbilduz, gaur egun zure eginbeharren kontzientziak obse-
sionatuta zaudela iruditzen zait, erantzukizun horrek bete nahi 
dituzun eginbeharretarako indarrik ez duzula iruditzen baitzai-
zu, eta gogoa desbideratzen dizu eta fisikoki ahitzen zaitu, zure 
bizitza aktibo osoa gurpil-zoro batean kokatuz, gurpil horretan 
zure erreserba guztiak—modu partzialean agian— emaitzarik 
gabe erretzeraino, inolako ordenarik gabe eralgitzen dituzula-
ko. Baina, hala eta guztiz ere, aurkitzen zaren egoera zail hori 
zeure kabuz gainditzeko behar adina indar eta kemen gorde du-
zula iruditzen zait. Kanpoko esku-hartzeren batek —kanpokoa, 
zentzuren batean soilik—, egitekoa erraztuko lizuke. Tatiana zu-
rekin bizitzera joango balitz, esate baterako, eta zuri, zehazki, 
zure ardurak arindu egin zaizkizula buruan sartuko balitzaizu, 
hain zuzen. Horregatik azpimarratzen diot Tatianari joan dadila 
behingoz zuregana, eta azpimarratzen diot, orobat, lan arruntak 
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egiteko gai izango den osasun-egoera lor dezala, lanari bertatik 
ekiteko gai izan dadin. Bestela, iruditzen zait, hobetu beharrean, 
txartu egingo litzatekeela egoera. 

[...] Baina nire uste osoa berresten dizut berriro: gutxie-
tsi egiten duzu zure indarra, eta uste duzu ez zaudela egungo 
krisia zeure kabuz gainditzeko moduan. Iraganean zure indarra 
gutxietsi izan duzu, eta nik, ergel honek, utzi egin nizun gutxies-
ten. (Orain diot ergela, orduan ez bainuen uste ergela nintzenik). 
Orain zure kemena iritsi behar duzun helbururako zehazki 
egokitzen ez dakizulako, helburuak mailakatzen ez dakizulako 
(obsesionatu samarra zaudelako hain zuzen) gutxiesten duzu. 

[...] Maitea, oso ongi dakit idazten dizudan hau guztia 
zenbateraino den desegokia eta hotza. Ez naiz gauza sentitzen 
zerbait benetakoa eta eraginkorra egiten laguntzeko. Neure bu-
ruarekin borrokan ari naiz; alde batetik zureganako samurtasun 
mugagabe bat daukat, iruditzen baitzait laztan batez berehala 
kontsola nezakeen izaki ahula zarela; beste aldetik, borondate 
ahalegin handi bat egin behar dudalako irudipena, urrunetik 
doazkizun hitz hotz eta koloregabeoz oraindik indartsua zarela, 
eta krisia gaindi dezakezula eta gainditu behar duzula konben-
tzitzeko. Eta, gero, iraganaren gomutak obsesionatzen nau... 

[...] Gainerakoan, arrazoi duzu diozunean gure munduan, 
zurean eta nirean, edozein ahuldade mingarri dela, eta edozein 
indar lagungarri. Uste dut elkarrekin oso denbora gutxi egon 
izana izan dela gure zorigaitzik handiena eta, eskuarki, ezohiko 
baldintzetan egon izana beti, eguneroko bizitza erreal eta kon-
kretutik urrundurik. 

[...] Orain, ezinbestean egoera behartu honetan gaudela-
rik, konpondu egin behar ditugu iraganeko akats horiek, gu bion 
arteko loturaren sendotasun moralari osoki eusteko, eta krisi ho-
netatik gure artean inoiz izan den, eta oraindik gure haurrengan 
ederrik dirauen oro salbatzeko. Ez duzu uste? 

[...] Nire egungo egoeran nire esku dagoen neurrian depre-
sio horretatik irteten lagundu nahi dizut, baina zuk ere lagundu 
egin behar didazu pixka bat, eta egiaz nola lagun diezazukedan 
erakutsi, zeure borondatea zeuk bideratuz, iragana lausotu de-
zaketen irudikapen faltsuen amaraun oro erauziz, gure haurrak 
gero eta hobeto ezagutu ditzadan, eta haien bizitzetan, haien 
nortasunaren heziketan, parte har dezadan lagunduz; era ho-
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rretan, nire «aitatasuna» zehatzago bilaka dadin eta egunean 
egunekoa izan dadin, aitatasun bizi bihur dadin, eta ez iragan 
gero eta urrunago bateko gertaera hutsa. Eta gaur egungo Julka 
ezagutzen ere lagunduz, gaur Julka + Delio + Giuliano dena, ba-
tuketa horrek faktore kuantitatibo soil bat adierazten ez duela, 
pertsona kualitatibo berri bat baizik eta batez ere. 

[...] Besarkada sendo-sendoa, maitea; gutun luze-luze bat 
idatziko didazula espero dut.

Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko otsailak 23

Tatiana maitea:
Ez dakit zein tonutan idatziko zenuen liburu-dendara 

—duela hamabost egun egin nizun eskaerari jarraituz— data ho-
rretara arte aldizkaririk ez dudala jaso jakinarazteko. Espero dut 
ez zenuela haserre doinuan eta destainez idatziko, zure postale-
tako batetik ondoriozta daitekeen bezala. Uste dut zerbitzua ez 
dela txarra, aldian behin gorabeheraren bat gertatzen bada ere, 
eta ez dagoela alemaniarrez zertan gaizki pentsaturik, ez baitute 
zerikusirik, liburu-dendako zuzendaria italiarra baita eta jabeak 
suitzar italiartuak. Ziur aski ez duzu jakingo italiar kulturaren 
historiako garai batean liburu-merkataritza suitzar enpresek 
monopolizatu zutela ia guztiz, eta bereziki zerbitzu handiak 
egin zituztela Milanen eta Turinen: bere eskuliburuak zabalduz 
zientziak eta arteak dibulgatu zituen Hoepli zaharra da adibide 
klasiko bat. 

[...] Adierazpen hura idatzi eta egun gutxira, atzeratutako 
guztia jaso nuen: horregatik eskertuko nizuke liburu-denda-
ko zuzendariari berriro idatziko bazenio hori esanez, eskertuz, 
eta agian adierazpen beroegiren bat ahazteko erregutuz. Gogo-
ra diezaiokezu, hain zuzen, kartzelan nagoela eta, beraz, iristen 
zaizkidan argitalpen guztiak kartzelako zuzendariak kontrolatu, 
zigilatu eta sinatu behar dituela. Horregatik, hobe izango litzate-
ke dozenaka eta dozenaka ale aldi berean ez bidaltzea, pazientzia 
handiegia eskatzen duen kontrolik ez behartzeko. Duela bi urte, 
zehazki, aldi berean hirurogeita hemezortzi ale jaso nituela uste 
dut, eta hirurogeita hemezortzi zigilatze eta hirurogeita heme-
zortzi sinadura behar izan ziren. Egiazko tour de force bat, ikusten 
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duzunez. Giorgio Mortara irakaslearen Perspektiba Ekonomikoak 
jada atera direla ikusi dudanez, bide batez horiek bidaltzeaz 
oroit zaitezen nahiko nuke. Horrekin batera, Benedetto Croce 
senatariaren urteko nobedadea, Bariko Laterzak argitaratutako 
Etika eta Politika eta «Atlante de Agostiniren 1931rako Egutegia» 
ere eduki nahi nituzke.

Bere garaian jaso nuen Umberto Cosmo irakaslearen Dan-
teren bizitza, Pietroren ustez interesatuko zitzaidana. Aitortu 
behar dut espero nuena baino gutxiago gogobete nauela; arrazoi 
askorengatik, baina Cosmoren nortasun zientifiko eta moralak 
beheraldi bat izan duela iruditu zaidalako, batez ere. Ikaragarri 
erlijioso bihurtu da, nonbait, hitzaren zentzu positiboan; hau 
da, antza denez, Bihotz Santuaren Unibertsitatea sortu ondoren 
unibertsitateko intelektual askok izan duen krisi bera sufritu 
du nonbait, zintzo eta ez esnobismo hutsez; krisi hori bikoiztu 
edo hirukoiztu ere egingo litzateke beste Unibertsitate Kato-
liko batzuk irekiko balira, Croceren eta Gentileren idealismora 
konbertituentzako katedra gehiago izango bailitzateke. Aukera 
duzun hurrengoan, eskatu datuak Pierori. 

[...] Oraindik gogoan dut, Unibertsitateko nire lehen 
urtean, eztabaida sutsu bat izan zela De Sanctisek80 Cesare 
Cantùri81 buruz emandako iritziaren gainean, Cosmoren (ita-
liar literaturako irakasle Arturo Grafen82 ordez zegoen) eta 
Tesinoko Kantonamenduko ikasle baten artean (Piero Gerosa, 
Rosminiren83 eta San Agustinen jarraitzaile sutsua). Gerosa si-
netsita zegoen De Sanctisen iritzi negatiboa sektakeria politiko 
eta erlijiosoarengatik zela, Cantù oso katolikoa eta errepubli-
kanoa —federalista-neoguelfoa— zelako, eta De Sanctis, aldiz, 
hegeliarra eta monarkiko unitarista.84 Egia da, behintzat, Cantù 
erresumako senatari izendatu zutela, eta horrek erakusten du 
bere errepublikanismo federalista azaleko samarra zela. Alfe-

80 Francesco de Sanctis (1817-1883) Italiako literatur kritikalari ospetsua izan zen, XIX. 
mendeko Askatasun Nazionalaren aldeko mugimenduko partaidea.

81 Cesare Cantu (1804-1895) Italiako historialari eta eleberrigilea izan zen, katolizismoaren 
aldeko hitzaldiengatik ezaguna.

82 Arturo Graf (1848-1913) Italiako olerkari eta literatur kritikoa izan zen, literaturaren 
historiaz hainbat lan idatzia.

83 Antonio Rosmini-Serbati (1793-1855) Italiako konde eta filosofo katolikoa izan zen, 
Elizaren erreforma liberal samar baten aldekoa. Karitatearen Institutua sortu zuen.

84 Unitaristak: Italia osoa estatu zentralizatu bakar batean batzearen aldekoak.
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rrik saiatu zen Cosmo irakasle gaixoa De Sanctis zientzia-gizon 
inpartzial eta objektiboa zela sinetsarazten. Gerosarentzat, inki-
sidore arima baitzuen, Cosmo irakaslea ere hegeldar maltzurra 
zen, De Sanctisen infernuko bike berberaz igurtzia, eta ez zuen 
zalantza egin, Rosminiren eta San Agustinen aipu ugariz, publi-
koki hori adierazteko. 

[...] Ikusi nuen duela urtebete Cosmok eta Gerosak elka-
rrekin lehen mendeko idazle latino kristauen antologia bat bildu 
zutela, eta horrek ulertarazi zidan Hegelek ere amore eman zuela 
San Agustinen aurrean, Danteren eta, batik bat, San Frantzisko-
ren bidez, horren aditu handia izan baita Cosmo beti. Cosmo 
ikusi nuen azken aldian, 1922ko maiatzean —garai hartan En-
baxadako idazkari eta kontseilaria zen Berlinen—, oraindik 
tematuta jarraitzen zuen Machiavelliri eta makiavelismoari bu-
ruz lan bat idatzi behar nuela esan eta esan. 1917az gero buruan 
finko sartuta zeukan ideia bat zen, eta aukera guztietan gogo-
ratzen zidan Machiavelliz ikerketa bat idatzi beharko nukeela, 
Machiavelli San Frantziskorekin eta San Agustinekin oso bat ez 
datorren arren. Gainerakoan, estimuz eta are benerazioz bete-
riko oroitzapena gordetzen dut Cosmoz, baldin eta benerazio 
hitz horrek nire sentimenduekin egokitzen ez den esanahi bat 
ez balu. Zintzotasun eta justizia moral handiko gizona zen, eta 
oraindik ere halakoa izango dela uste dut, eruditu eta aditu han-
diek berezkoa duten tolesgabetasunaren ezaugarri askorekin. 
Beti gogoratuko dut 1922. urtean Berlingo Italiar Enbaxadako 
atari handian izan genuen topaketa. 1920ko azaroan, oso arti-
kulu bortitz eta krudela idatzi nuen Cosmoren kontra, borroka 
politikoaren une kritiko jakin batzuetan soilik idazten den mo-
duan. Gero jakin nuen mutiko baten moduan hasi zela negarrez, 
eta egunak egin zituela etxetik irten gabe. Gure harremanak, 
pertsonalki adeitsuak, maisu eta ikasle ohiaren artekoak, eten 
egin ziren. 1922an, Enbaxadako atezain serioak Cosmori Grams-
ci delako batek harrera egitea nahi zuela esanez telefonoz deitu 
zionean, bere bulego diplomatikoan baitzegoen, harri eta zur ge-
ratu zen bere protokolo-espirituan, eskaileretatik lasterka jaitsi 
eta, malkoz eta bizarrez estali behar ninduela etorri, eta une oro 
esaten zidan:

—Ulertzen duzu zergatik! Ulertzen duzu zergatik!
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Izutu egin ninduen haren inarrosaldiak, baina 1920an 
nolako nahigabea eman nion, eta Cosmok Unibertsitateko ikas-
leekiko adiskidetasuna nola ulertzen zuen ohartzen lagundu 
zidan. Ikusten duzu zenbat oroitzapen ekarri dizkidan Danteren 
bizitza horrek eta Pieroren oharrak, zeina Cosmo irakasleak aur-
keztu baitzidan, gainera, lehenengo aldiz.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko martxoak 9

Tatiana maitea:
Atzo jaso nuen zure gutuna, eta lasaitu naiz pixka bat. Ba-

ziren hogei egun, gutxi gorabehera, berririk ez nuela, eta horrek 
larritu egiten ninduen...

...Ez da egia sendagaietan fedea galdu dudanik, zuk idaz-
ten didazun moduan. Umekeria bat izango litzateke. Ohartu 
naiz, orain nagoen egoeran egonda, sendagaiek —indargarriek— 
inolako eraginik ez izateaz gainera, areagotu egiten dizkidatela 
arazoak. Oso dieta zorrotza betetzen dut, baina hesteetako ara-
zoek handituz jarraitzen dute eta geroz eta mingarriago bihurtzen 
dira. Turira iritsi nintzenean, urdailetik sufritzen nuen batez ere, 
maiz izaten nituen okadak, etab. Ez nuen hesteetatik sufritzen, 
ordea. Duela urtebete inguru, urdaileko arazoak ia erabat eten 
ziren, baina hesteetakoak agertu zitzaizkidan. Uste dut insom-
nioarekin lotura estua dutela. Ohartu naiz, bat-batean itzartzen 
naizenean, hesteetako min biziak sortzen zaizkidala ordu erdi-
ren buruan. Iratzartzean digestioa mozten dela iruditzen zait, 
eta, beraz, minak sortzen dira. 

[...] Benzofosfan hartzeari utzi nion, arazo berriak sortzen 
zizkidala ohartu nintzelako, etab. Ez pentsa sosegatzeko eta loal-
di lasaiagoa izateko nire aldetik ezer ipini ez dudanik, baina ez 
dut ezer lortu. 

[...] Orain gastritis kronikoa dut —ala gastritisak urdaileko 
gorabeherak esan nahi du bakarrik eta beste terminoren bat era-
bili behar da?— eta edozein berrikuntzak zalantza eragiten dit. 
Aukeran nahiago dut ezer ez egin. 
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[...] Ez naiz fatalista: oxigenoak birikak berpiztu ditzakeela 
uste dut, baina sinetsita nago bular kaxa burdinazko bularralde 
batean giltzapetua daukan edonori ezer gutxi balio diola oxige-
noa arnasteak, eta on baino kalte gehiago egin diezaiokeela.

Oraindik zure berri mesedegarriagoak itxaroten ditut. Be-
sarkada goxoa.

Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko martxoak 23

Tatiana maitea:
Eskertzen dizut nire amari bere santu-egunerako telegra-

ma bidaltzea pentsatu izana. Ahazten dudan bigarren aldia da 
jada, eta martxoaren 19a igarota baino ez nintzen gogoratu. Ama 
oso pozik egongo da nire aldetik zorion-agurrak jasota.

Uste dut nire aurreko gutunak amets gehiegi eginarazi 
dizula hesteetan izan nitzakeen gaixotasun guztiei buruz. Es-
kerrak ez dudan oraindik kartzelako pentsamoldeak mendera 
nazan utzi; osterantzean, ez nintzateke ohetik jaikiko jada, eta 
zuk egin didazun zerrendako eritasun guztiak ditudala sinetsiko 
nuke. Espero dut zure bizitzan ez duzula presoekin beste gu-
tun-harremanik izango: beren buruaz beste egitera bultzatuko 
zenituzke, medikuen ustezko asmo txar maltzurrak aitortzen ez 
dituen gaitz misteriotsuek eragiten dituzten gaixotasunen eta 
sufrimenduen beldurrez. 

[...] Hauxe da, hain zuzen, presoen ohiko pentsamoldea: 
eritasunei buruzko artikulu guztiak arreta handiz irakurtzen 
dituzte, eta medikuntza-liburuak eta Norbere mediku edo Ur-
gentziazko sendaketak bidaltzeko eskatzen dute, eta gutxienez 
hirurehun edo laurehun eritasun dituztela ohartzen dira az-
kenean, beren gorputzean haien sintoma guztiak sentitzen 
dituztenez. Hain pertsona xelebreak daude —baita preso poli-
tikoen artean ere—, non ziega-kideek baztertutako kapsula eta 
sendagai guztiak irensten baitituzte, medikamentuok mesede 
baizik egin ezin diezaieketela sinetsita, seguru baitaude senda-
gai horiek sendatu edo arindu ditzaketen gaixotasunak dituztela. 
Mania horiek egoera absurdo, barregarri eta txundigarriak sor-
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tzen dituzte: ezagutu nuen obstetriziako tratatu bat bidaltzeko 
eskatu zuen politikari bat, eta ez zen inolaz ere sadismo hutsez; 
esaten zuen behinola erdi-urren zegoen emakume bati urgen-
tziaz lagundu behar izan ziola, eta kartzelan zegoenetik aldi 
hartan sentitu zuen erantzukizunak obsesionatzen zuela, eta 
horrexegatik zeukala gai horri buruz gehiago ikasi beharra. 

[...] Laburbilduz: ez dut uste zuk zerrendatutako gaixotasu-
nik dudanik, lorik egiten ez dudanean eta giro hezea dagoenean 
oinazea ematen didan hesteetako ahulezia moduko hori baizik. 
Janaria aldatu dezakedanean, pasa egiten zait erabat, eta lo egi-
ten dudanean eta giro lehorra dagoenean arindu egiten zait.

Ez zaitez tematu gioddua edo antzekorik bidaltzen, ez 
bainuke jakingo zer egin. Gioddua prestatzea erraza dela uste 
baduzu (bide batez, nire herrian mezzoradu du izena, hots, esne 
mindua —gioddu hitz sardiniarra da, Sardiniako bazter txikitxo 
batean baino erabiltzen ez dena—), oso oker zaude: hain zaila 
da, non bulgariar espezialistek beste inork ez baitute presta-
tzen kontinentean; horregatik Jogurt edo bulgariar esnea esaten 
zaio. Erroman saltzen dena nazkagarria da, Sardiniako artzainek 
prestatzen dutenarekin alderatuta. 

[...] Ziurtatzen dizut nire osasunean ez dela ezer kezkaga-
rririk ez larririk. Alderantziz: duela hamar bat egunetik hona ez 
dut minik izan, eta buruko mina ere arindu egin da. 

Carlok jakinarazi zidan, ordea, zuk ez duzula inolako or-
denarik jarri zure bizitza materialean: gogoak ematen dizunean 
jaten duzula, eta batzuetan jatea ere ahaztu egiten duzula, etab., 
etab. Uste dut hori okerra dela zure aldetik, hitz eman baitzeni-
dan Moskura bidaiatzeko aukera emango zizun indar-erreserba 
lortzeko zure elikadura arautuko zenuela. Sinetsi egin nizun 
zure hitza, eta orain atsekabetu egiten nau zugan sinetsi izanak. 
Inozoa izan nintzela esan nahi du, inozoa, zera hau idatzi zuen 
lehen italiar olerkari hura85 bezala:

Asko dira buru gogorra duten emakumeak.
Baina gizonak, parabola bidez, menderatzen eta zentzarazten 

ditu.
Hitzak!... «Kubasc polit» batzuk beharko lirateke, Ustican 

konfinatutako beduino batek beti esaten zuen bezala, bere ka-

85 Ciullo d’Alcamo olerkariaren bertsoak, XIII. mendeko lehen erdia.
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bilako emazteekin eta emakumeekin zituen harremanez hitz 
egiten zidanean.

...Jakin nahi nuke, halaber, ea 1926. urteko Leonardo ho-
nen bilduma osorik baden, eta zenbat balio duen. Zuk 1925eko 
bilduma osoa bidali zenidan, baina 1926ko lehen faszikulua ba-
karrik. 1927ko bildumatik falta zaizkidan lau zenbakiak Ustican 
galdu nituen. Hurrengo urteak osorik ditut. Bilduma osatu nahi 
nuke, azken urteotan egindako kultura orokorreko sortarik one-
na baita. Adibidez, XX. mendeko lehen hogeita bost urteetan 
zehar egindako jarduera zientifikoari buruz adituek egindako 
erreseina sail bat argitaratu zuten, oso erreseina baliagarriak eta 
ezinbestekoak. Horregatik, eskaera honetarako liburu-dendara 
ez idazteko erregutzen dizut: ezer lor baldin badaiteke, bertara 
joanda lor daiteke, ez gutun bidez. 

[...] Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko apirilak 7

Tatiana maitea:
Ez nau harritzen Bodrero irakaslearen greziar filosofiari 

buruzko hitzaldiak gutxi interesatu izanak. Bodrero filosofiaren 
historiako irakaslea da ez-dakit-zein Unibertsitatetan —garai ba-
tean Paduan egon zen—, baina ez da filosofoa, ezta historialaria 
ere: filologo eruditu bat da, diskurtso humanistiko-erretorikoak 
emateko gauza dena. Oraindik aspaldi ez dela artikulu bat ira-
kurri nion Homeroren Odiseari buruz, eta zalantza eragin zidan 
Bodrero delako hori benetan filologo ona ere ba ote den, gerra egin 
izana Odisea hobeto ulertzeko abantaila bat dela idazten baitu; 
zalantzan nago, senegaldar batek, gerra egin izanagatik, Home-
ro hobeto uler ote dezakeen. Bestalde, Bodrero delakoak ahaztu 
egiten du, orobat, elezaharraren arabera, Ulises soldaduskara 
joan nahi izan ez zuen iheslari bat izan zela eta auto-mutilazio 
moduko bat egin zuela, ero plantak egin baitzituen Itakara sol-
dadu bila joandako batzorde militarraren aurrean. Zuzenketa: ez 
auto-mutilazio egile, itxurati baizik, soldaduskatik libratzeko.

Giodduaren kontuan, ez da sardiniar abertzaletasun-kon-
tua, ezta abertzalekeria ere. Artzain primitibo guztiek, izan ere, 
horrelaxe prestatzen dute esnea. Kontua da gioddua edo jogur-
ta ezin dela inora igorri edo luzaroan gorde, galdu egiten baita, 
kaseifikatu egiten baita. Eta bada beste arrazoi garrantzitsu bat 
ere: gioddua benetakoa izateko, badirudi artzainarengan eta gi-
roan zikinkeria apur bat izan behar duela. Osagai hori ezin da 
matematikoki finkatu, eta lastima da, zeren artzain andreak, 
esnobismoz, zikin samarrak izaten saiatuko bailirateke bestela. 
Eta, gainera, behar den zikinkeriak benetakoa, jatorra, naturala 
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eta berezkoa behar du izan, artzainak akerraren kiratsa izatea 
eragiten duena. Ikusten duzun bezala, gai korapilatsua da eta 
hobe zenuke arkadiar antzerki-koadro batean Amarilisena edo 
Clocena egiteari uko egin.

Tania maitea, zure gutuna asko interesatu eta gustatu 
zait. Oso ondo egin zenuen ez berregiten. Zertarako, gainera? 
Grinatzen bazara, bizitasun handia eta gogo bizia duzula esan 
nahi du. Zure gogoeta batzuk ez nituen guztiz ulertu, honako 
hau adibidez: «Agian norbere niaz kanpo bizi beharko genuke 
beti, bizitzaz bizikiago gozatzeko»; ez baitakit imajinatzen nor-
bere nitik kanpo bizitzea nola gerta daitekeen, izan ere, behin 
betikoz identifikagarria den ni bat existituko balitz, eta ni hori ez 
balitz etengabeko mugimenduan dagoen nortasun huts bat, or-
duan nor bere nitik kanpo eta barne geundeke etengabe. Niretzat 
asko sinplifikatu da kontua eta izugarri barkabera bihurtu naiz 
nire jakituria gorenean. 

[...] Baina utz ditzagun txantxak alde batera: asko pen-
tsatu dut aipatzen dituzun eta grinatzen zaituzten kontuetan, 
eta konbentzitu naiz nirea dela eta ez beste inorena gauza as-
koren errua. Errua, diot, ez baitakit beste hitzik aurkitzen. Egia 
da badela, beharbada, inkontzienteki erortzen garen norbere-
koikeria mota bat. Ez dut uste, gainerakoak norberaren ongizate 
eta zoriontasunerako baliabide bihurtzean oinarritzen den ohi-
ko norberekoikeria hori denik. Ez zait iruditzen zentzu horretan 
neurekoia izan naizenik, uste baitut jaso adina eman dudala 
gutxienez nire bizitza osoan zehar. Baina arazo bat dago: zorra 
eta edukia, konparazioz, berdinean daude kontabilitate orokor 
baten gisa, baina berdinean daude banaka hartuta ere? Norbere 
bizitza helburu batera lotu denean eta kemen eta borondate guz-
tia horretan bildu denean, ez al da saihestezina zati indibidualen 
bat, edo asko, edo bakar bat agian, berdindu gabe geratzea? 

[...] Hau ez da beti gogoan hartzen eta, horregatik, une 
batean, ordaindu egiten da. Ohartzen gara gerta daitekee-
la geurekoiak garela iruditu dakiekeenik gutxien uste dugunei 
geurekoiak iruditzea. Eta akatsaren jatorria ahultasuna dela ere 
konturatzen gara, loturak, atxikimenduak, harremanak eta abar 
sortu gabe bakarrik geratzen jakin ez izanaren ahultasuna. Ho-
netara ezkero, kontua da barkaberatasunak baizik ezin eman 
dezakeela lasaitasuna edo apatia eta axolagabetasun erabatekoa 
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ez den eta etorkizunerako arnasbideren bat uzten duen nolabai-
teko sosegutxo bat. Hain zuzen ere, sarritan aztertzen dut nire 
bizitzaren ibilbide guztia eta iruditzen zait Reno Tramaglino86 
Ezkongaiak eleberriaren amaieran den bezalakoa naizela bete-
betean, inbentario bat egin eta esan baitezaket: ikasi dut hau ez 
egiten, bestea ez egiten, eta abar, ikasitako horrek guztiak me-
sede askorik egin ez didan arren. Urte batzuk egin ditut amari 
idatzi gabe —bi urte segidan, gutxienez— eta gutunik ez jaso-
tzea samina dela ohartu naiz —baina, seguruenik, aske banengo, 
hutsegite berak egingo nituzke berriro, edo ez nituzke akastzat 
hartuko, edo ez nuke horri buruz hausnartuko— eta horrela beti. 

[...] Laburbilduz: dagoeneko preso zaharra naiz kartzelan, 
lau urte eta bost hilabete dira hemen naukatela, eta beste urte 
batzuen buruan behin betiko baltsamatuta egongo naizela espe-
ro dut: denetarako azalpenak izango ditut, denei buruz esango 
dut ezin zela bestela gertatu, denak izango du bere azalpena 
eta nire azalpenak guztiz eztabaidaezinak direla irudituko zait. 
Azkenean, jabetuko naiz gehiago ez pentsatzea, kanpotik pen-
tsatzeko gonbidapenik ez jasotzea, eta, horrenbestez, inori ez 
idaztea eta jasotako eskutitzak irakurri gabe baztertzea, etab., 
etab. izango litzatekeela onena. Baina agian ez da horrelako ezer 
gertatuko, eta zu aldi baterako haserraraztea eta umore txarrez 
jartzea besterik ez dut lortuko, eta horrek esan nahiko du zeu-
re nitik kanpo zaudela eta nire niak, apopilo gaizto, hartu duela 
haren lekua.

Tatiana maitea, ez zaitez sumindu apur bat txantxetan 
hartzen bazaitut. 

[...] Asko maite zaitut eta maitekiro besarkatzen zaitut.
Antonio

86 Manzoniren I Promessi Sposi eleberri ospetsuko heroia.
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Turiko kartzela, 1931ko apirilak 20

Tatiana maitea:
Jaso ditut bi argazkiak eta Delioren eskuizkribua. Ez dut 

ezer ulertu eta ulergaitza iruditzen zait, orobat, nola hasten 
den eskuinetik ezkerrera idazten eta ez ezkerretik eskuinera. 
Eskerrak eskuez idazten duen; bada zerbait, behintzat. Askoz 
okerrago izango litzateke oinez idazten hastea bururatu izan 
balitzaio. Arabiarrek, Kemalen erreformak onartu ez zituzten 
turkiarrek, pertsiarrek eta beste herri batzuek ere bai beharba-
da, eskuinetik ezkerrera idazten dutenez gero, ez zait oso kontu 
larria eta arriskutsua iruditzen. Deliok pertsiera, turkiera eta ara-
biera ikasten dituenean, oso baliagarria izango zaio eskuinetik 
ezkerrera idazten ikasi izana. Gauza bakar batek harritzen nau, 
eta zera da, logika gutxiegi izan dela sisteman. Zergatik behartu 
genuen txikiagoa zenean besteak bezala janzten ohitzera? Zer-
gatik ez zitzaion libre utzi bere nortasuna, janzteko moduan ere, 
eta zergatik hazi genuen konformismo mekaniko baten arabera? 
Hobe izango zatekeen erabilera pertsonaleko gauzak inguruan 
utzi eta bere kabuz aukera zezan itxarotea: galtzazpiak buruan, 
galtzerdiak eskuetan, eskularruak oinetan, etab. Edota are hobe-
to izango litzateke mutilen eta nesken jantziak inguruan jarri eta 
aukeratzeko askatasuna eman. 

[...] Ez duzu uste?
Bi argazkiak gustatu zaizkit, bereziki Giulianoren fisio-

nomiaren une oso adierazgarriak islatzen dituztelako. Delioren 
espresioaren eragina, ahula eta eri samarra baitzen, zuzendu 
egin da gero, Sochin hartutako argazki-segidan.
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...Irakurri nuen Jack Londonen Mikel, zirku-zakurra. Esteti-
koki kaskarra dela iruditzen zait: ez dakit bibisekzioaren kontrako 
ala animalien babeserako elkartearen propaganda liburua den. 
Erroman Uharteetako Jerry neukan; oso ona, ongi oroitzen badut. 
Nolanahi ere, Londonek zakurrez idatzitako bi istoriorik onenak 
Letagin zuri eta Oihanaren deia dira. Istorio hauekin lorturiko arra-
kasta ikusirik, Londonek zakurrei buruz gehiegi idatzi zuen gero, 
freskotasun eta naturaltasun handirik gabe.

Psikoanalisiaz zerbait irakurri dut, aldizkarietako artiku-
luak batez ere. Erroman, R-k87 gai horri buruzko liburu batzuk 
utzi zizkidan, irakurtzeko. Atsegin handiz irakurriko dut P-k go-
mendatu dizun Freuden liburua: eska dezakezu. Baliteke Giuliak 
onura ateratzea sendabide psikoanalitikotik, bere gaixotasuna 
nerbio jatorrikoa bada. Uste dut, gainera, psikoanalisia baino 
garrantzitsuagoa dela tratamendua egiteaz arduratzen den me-
dikua. Lombroso88 zaharrak emaitza harrigarriak lortzen zituen 
psikiatria tradizionalaren oinarriekin, baina uste dut emaitzok 
zerikusi handiagoa zutela bere mediku gaitasunekin, teoria zien-
tifiko abstraktuarekin baino. Halako ospe zientifikoa zuen, non 
gaixo anitz, lehen ikustaldiaren ondoren, eta sendagairik hartu 
gabe edo tratamendurik hasi gabe, askoz hobeto sentitzen bai-
tziren, beren buruan konfiantza berreskuratzen zuten eta laster 
sendatzen ziren. Baliteke psikoanalisia psikiatria zaharra baino 
zehatzagoa izatea, edo, gutxienez, pazienteak arretaz aztertze-
ra behartzea medikuak, eta gaixoa ikustera eta ez gaixotasuna. 
Gainontzean, Freudek Lombrosok bezala egin zuen: behaketaz-
ko irizpide enpiriko batzuen filosofia orokor bat egin nahi izan 
zuen. Baina horrek axola gutxi.

Besarkada goxoa.
Antonio

87 Ruggiero Crieco (1893-1955) Italiako Alderdi Komunistako lehenengo kideetakoa izan 
zen, buruzagi ezaguna; senataria eta idazle izan zen, nekazaritzaren erreformaz idatzi 
zituenengatik ezaguna batez ere.

88 Cesare Lombroso (1835-1909) Italiako psikiatra eta kriminologoa, zigor-zuzenbidean 
korronte antropologiko deituaren sortzailea.
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Turiko kartzela, 1931ko maiatzak 4

Teresina maitea:
Jaso dut apirilaren 28ko zure gutuna. Meari buruz egin 

nituen oharren zentzuaz zu eta Grazietta, biak erabat oker zau-
detela iruditzen zait. Lehenik eta behin, 1924an ezagutu nuen 
Mea, urte gutxi zituela, eta, beraz, ez nago haren gaitasunak eta 
gaitasun horien sendotasuna epaitzeko moduan. Bigarrenik, 
eta oro har, ahal dela ekidin egiten baitut, direnak direla ere, 
«buruargitasuna», «ontasun naturala», «bizkortasuna», etab., 
deitu ohi diren horietan oinarrituta baloratzea, jakin bai baita-
kit balorazio horiek oso funts eskasa dutela eta engainagarriak 
gertatzen direla. Hori guztia baino muntazkoagoa iruditzen zait 
«borondatea», diziplinarako eta lanerako zaletasuna, eta helbu-
ruekiko iraunkortasuna; eta, iritzi honen arabera, haurra baino 
gehiago, hura gidatzen dutenak eta, bere berezko etorria zigortu 
gabe, hari ohiturak harrarazteko egitekoa dutenak hartzen ditut 
kontuan. Hauxe da, gutxi gorabehera, Nannaroren eta Carlo-
ren hitzen bidez osatu dudan iritzia: zuek guztiok ez diezuela 
jaramonik egiten Meak bere etorkizunerako bereganatu behar 
dituen gaitasun sendo eta funtsezko horiei, geroago eginbehar 
nekezagoa eta akaso ezinezkoa izango dela pentsatu gabe. Iru-
ditzen zait ahaztu egiten duzuela, gaur, gure herrian, lehen 
eskolatik hasita, emakumezkoen jarduerentzat oso kaltegarriak 
diren bizi-baldintzak ezartzen direla; neskatoak ikasketetarako 
dirulaguntza askotatik kanpo uzten direla, eta laguntza horie-
tarako azterketetan emakumeek gizonei eskatzen zaiena baino 
askoz baldintza hobeak, jarraikitasun eta iraunkortasun handia-
goa izan behar dituztela. Bistakoa da nire oharrak ez zihoazela 
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Meari zuzenduta, hura hezten eta gidatzen dutenei baizik: kasu 
honetan, uste dut hezitzailea dela inoiz baino gehiago aldez au-
rretik hezi behar dena. 

[...] Bidali didazun Alí Camunentzako gutuna arretaz iraku-
rri nuen. Plazera eman zidan bertan ortografia akatsik ez zegoela 
egiaztatzeak. Gainerakoan, ez zait apartekoa iruditu: topiko bil-
duma bat da, eta ez dut ezer originalik eta berririk aurkitu. Ez 
nuen infantila, inozoa, izan zitekeen ezer ere aurkitu, logika fal-
ta eta zentzugabekeria ugari salbu. Bere historia propiorik inoiz 
izan ez duen eta beti eta askok menderatu izan duten eskualde 
baten historia, zer eta loriatsua dela, Cavalieri Pietro Sotgiu mai-
suak ere esaten zuen, honela abesarazten zigunean ere:

«Aragoi harroa birrintzen / ikusi zintuen jendeak harri-
turik / greziarraren eta erromatarraren / egitandi ahantziak 
berriturik».

Gogoan dut ez genuela lortzen jendea Zuriko markesa-
ren heroismoak harriturik irudikatzea. Askoz gehiago gustatzen 
zitzaigun Pascual Tola, eta baita Derosas ere, Eleonora handia 
baino «sardiniarragoak» zirela sentitzen baikenuen.89 Uste dut 
Alí Camunek ez duela askorik pentsatuko antzinako faraoie-
tan eta mira handiagoa sentituko duela bere herria zapaldurik 
zeukaten soldadu ingelesak birrindu dituen edozein «tunante» 
modernorengatik.

...Teresina maitea, zure haurrentzat osasunik hoberena 
opa dizut. Bidali aitari gertatutako istripuaren berri gehiago; 
espero dut ez zuela horren ondorioz inarrosaldi psikologiko han-
diegirik izango. 

[...] Etxeko guztiak besarkatu; ama batez ere.
Antonio

89 Zuri, Tola, Derozas eta Eleonbra d'Arborla XIV. mendeko Sardiniako buruzagi politikoak 
izan ziren.
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Turiko kartzela, 1931ko maiatzak 18

Tania maitea:
...Oraintxe bertan jaso ditut maiatzaren 15eko zure gutuna 

eta Giuliaren eskutitza. Azken honen eskutitzari buruz dituzun 
iritziak idaztea nahiko nuke. Niretzat zaila da oraindik orienta-
tzea. Muin positibo bat identifika daitekeela iruditzen zait, hau 
da, Giuliak bereganatu duela konfiantza pixka bat bere buruan 
eta bere indarretan, baina konfiantza hori ez ote da intelektual 
eta arrazional soila, hots, sakontasunik gabea? Bere aldartearen 
izaera intelektuala nabariegia iruditzen zait; alegia, une analiti-
koa ez dela bihurtu oraindik bizi-indar, nahimenezko bulkada. 

[...] Pixka bat lasaitzen nauena zera da, Giuliak, errusiar 
garaikide gehienek bezala, fede handia duela zientzian, eta ia 
fede erlijiosoa dela uste dut; guk, mendebaldarrok, iragan men-
de amaieran izan genuena eta gerora, filosofiaren kritikarik 
modernoenaren bidez eta, batez ere, demokrazia politikoaren 
desastrea dela medio, galdu duguna. Zientzia ere «kritiken» era-
ginpean egon da eta mugatu egin da.

Inoiz ez nukeen pentsatuko Turin zerbait zentzuduna esa-
teko gai den inor aurki zitekeenik, dirudienez zuri gertatu zaizun 
bezala. Gainerakoan, zuri esandako hori hain zentzuzkoa izango 
ote zen, benetan? Uste dut bizi-formula bikainak aurkitzea ez 
dela hain zaila; bizitzea da zailena. 

[...] Duela gutxi irakurri nuen Europa modernoan espai-
niar edo italiar bakanen batek soilik gordetzen duela oraindik 
bizinahia. Baliteke, nahiz eta baieztapen generikoak izan eta 
nekez froga daitezkeen. Gaizki-ulertu komiko samarrak izaten 
dira askotan. Behin batez, eztabaida bitxi bat izan nuen Clara 
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Zetkinekin,90 une hartan italiarrak euren bizinahiagatik mires-
ten baitzituen, eta zera jotzen zuen bizinahi horren frogatzat: 
«gau zoriontsua» esaten dutela, eta ez «gau lasaia», errusiarrek 
bezala, edo «gabon», alemanen modura, etab., etab. Baliteke 
errusiarrek, alemaniarrek eta frantsesek ere «gau zoriontsuetan» 
ez pentsatzea, baina italiarrek «bidaia zoriontsua» eta «zorionez 
konpondutako» auzia ere esaten dute, eta horrek arras gutxitzen 
du «zoriontsu» horren balio sintomatikoa. Napolikoek, gaine-
ra, emakume polit batez «ona» dela ere esaten dute, maleziarik 
gabe, noski, «bella» apur bat antzinako bonula baita. 

[...] Laburbilduz, bizi-formulek, bai hitzez adierazten dire-
nek, bai herri baten ohituretan adierazten direnek, balio bakar 
bat dutela iruditzen zait: apetatsuak direnentzat baizik ez dute 
balio pizgarri edo justifikagarri gisa, apeta hori asmo konkretu 
bihurtzeko: benetako bizitza ezingo dute inoiz inguruaren suges-
tioek edo formulek zehaztu, erro sakonagoetatik sortzen baita. 

[...] Giuliaren kasuan, gomendio egokia da «burua hautsi» 
dezala edo bere indarrak eta bere bizitzeko arrazoiak bere bai-
tan aurki ditzala: ez dadila lotsatia izan eta menderatzen utzi, 
eta, batik bat, bere bizitzari ez diezazkiola helburu ezin gauza-
tuzkoak eta zailegiak ezarri. Eta iruditzen zait iradokizun hauek 
aproposak direla... zuretzat ere, zure bizitza gauzatzeko zeure ni 
berezkotik atera ote zaitezkeen pentsatzen baituzu zenbaitetan.

Besarkada.
Antonio

90 Clara Zetkin (1857-1933) Alemaniako politikari komunista izan zen, emakumeen 
eskubideen aldeko borrokan buruzagia. Alemaniako Alderdi Sozialdemokratako kidea 
izan zen 1917a arte; urte hartan gerora Alemaniako Alderdi Komunista Bilakatuko zen 
Alemaniako Alderdi Sozialdemokrata Independenteko kide egin zen. 1907an gerora 
Emakumeen Internazional Sozialista izango zen erakundearen sortzaileetakoa izan 
zen.
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Turiko kartzela, 1931ko ekainak 1

Giulia maitea:
Taniak helarazi zidan Delioren «epistola» —terminorik 

literarioena darabilt—, Puxkinen narrazioenganako maitasun-
adierazpena eta guzti. Asko gustatu zitzaidan, eta jakin nahi 
nuke adierazpen hori Deliok bere kabuz sortua den ala litera-
tur oroitzapen lausoren bat ote duen. Ikusten dut, harridura 
pixka batez ikusi ere, orain ez zarela jada Delioren literatur 
joerez izutzen. Ongi gogoratzen badut, garai batean sinetsita 
zeunden Delioren zaletasunak gehiago lerratzen zirela in-
geniaritzara poesiara baino; orain, aldiz, Dante maitasunez 
irakurriko duela sumatzen duzu. Espero dut hori ez dela inoiz 
gertatuko, nahiz eta asko pozten nauen Deliok Puxkin atsegin 
duela eta bere lehen formetan zirriborratzen ari den sorkun-
tzazko bizitzari dagokion guztia duela jakiteak. Bestalde, nor 
da Dante maitasunez irakurtzeko gai? Irakasle ergelduak, 
poeta eta idazle batzuk erlijio bihurtu eta haien ohorez erri-
tu filologiko arraroak ospatzen dituztenak. Uste dut pertsona 
argi eta moderno batek «urruntasun» apur batez irakurri behar 
dituela oro har klasikoak, hau da, beren balio estetikoengatik 
soilik; «maitasunak», ordea, poesiaren eduki ideologikoekiko 
atxikimendua inplikatzen du: olerkari jakin bat «maitatzen» 
da, artista oro har «miretsi» editen da. 

[...] Miresmen estetikoa halako destaina «zibil» batez 
batera daiteke, Marxek Goetheri zion miresmena bezala. 

[...] Hortaz, pozten naiz Deliok irudimenezko eta fan-
tasiazko obrak bere gustuz maite baditu. Ez dut uste horrek 
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«ingeniari» handia, etxe orratzen eta beharbada zentral elek-
triko handien eraikitzaile ere izatea galaraziko dionik. 

[...] Galdetu Deliori, nire partez, zein diren gehien gusta-
tzen zaizkion Puxkinen ipuinak. Nik, egia esan, bi baino ez ditut 
ezagutzen: «Urrezko oilarra» eta «Arrantzalea». Ezagutzen di-
tut, halaber, «zapaburu baten gisa salto egiten zuen kuxina 
zuen konketaren» istorioa, «izara hegalariarena», «estufaren 
azpian, jauzika, ezkutatzen den kandelarena» eta abar, baina 
ez dira Puxkinenak. Gogoratzen? Badakizu oraindik dozenaka 
bertso-lerro buruz oroitzen ditudala? Deliori nire herriko ipuin 
interesgarri bat kontatu nahi nioke. Laburtu egingo dizut, eta 
arduratuko zara zu berari eta Giulianori luzeago kontatzeko.

Haur bat lo dago. Esnatzen denerako, prest du katilu 
bete esne. Sator batek edaten du esnea. Esnerik ezean, hau-
rra garrasika hasten da. Amak ere garrasi egiten du. Satorrak, 
etsita, hormaren kontra jotzen du buruaz, baina horrek inora 
ez daramala ulerturik, ahuntzarengana jotzen du, esne eske. 
Ahuntzak emango lioke esnea, jateko bazkarik baleuka. Sa-
torrak belardira jotzen du bazka eske, baina landa lehorrak 
ura behar. Satorrak iturrira jotzen du. Gerrak iturria suntsitu 
zuen eta ura han-hemen barreiatzen da: putzuak hargin bat 
behar du. Harginak, berriz, harriak nahi ditu. Satorrak men-
dira jotzen du eta, orduan, elkarrizketa ezin ederragoa hasten 
da satorraren eta mendiaren artean: mendiari espekulatzai-
leek basoak kendu dizkiote, eta lurrik gabeko erraiak agerian 
ditu han eta hemen. Satorrak istorio guztia kontatzen dio, eta 
hitzematen dio haurrak berriro pinuak, zurbeltzak, gaztainon-
doak, etab. landatuko dituela, handitzen denean. Mendiak, 
beraz, harriak emango ditu, etab., etab., eta haurrak hain-
beste esne izango du, non esnez garbitzen baita. Kozkortzen 
da, zuhaitzak landatzen ditu. Dena aldatzen da. Mendiaren 
erraiak desagertu egiten dira humus berri baten azpian, maiz 
egiten du euria, zuhaitzek lurrunak jasotzen dituztelako eta 
lautada hondatzea eragozten dietelako uholdeei, etab. 

[...] Laburbilduz: satorrak benetako Piatiletka91 bat asma-
tzen du.

91 Errusieratik: bost urteko plana.
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Baso-ustiapenak hondatutako herri batentzat istorio 
egoki-egokia da. Giulia maitea, kontatu iezaiezu haurrei isto-
rio hau, eta jakinarazi gero zer iruditu zaien.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko ekainak 15

Ama maitea:
Jaso dut Teresinaren eskuz idatzi didazun gutuna. Horre-

la maiz idatzi beharko zenidakeela iruditzen zait. Gutun honen 
bidez hainbeste sentitu dut zure espiritua eta zure arrazoitzeko 
modua! Zure gutun bat da egiaz, eta ez Teresinarena. Badakizu 
zer itzuli zaidan gogora? Oinarrizko lehen eta bigarren mailan 
nengoeneko eta zuk etxeko lanak zuzentzen zenizkidaneko 
oroitzapena etorri zait argi-argi. Oso ongi oroitzen naiz nik ez 
nuela inoiz lortzen oroitzea «uccello»92 bi c-ez idazten dela, eta 
akats hori gutxienez hamar aldiz zuzendu didazu zuk. Alegia, 
zuk lagundu zenidala idazten ikasten, eta lehenago poesia asko 
irakatsi zenizkidan eta nik buruz errezitatzen nituen. Oraindik 
gogoan dut Rataplan eta bestea: Lungo i clivi della Loira / che qual 
nastro argentato / corre via per cento miglia / un bel suolo aventurato.93 
Normala da idazteko indarrik sentitzen ez duzunean gutako nor-
baitek bere eskua eskaintzea. 

[...] Seguru nago Rataplanen eta Loirako abestiaren oroitza-
penak irribarrea eragingo dizula. Eta, gainera, orobat gogoratzen 
dut zenbat miresten nuen —garai hartan lauzpabost urte izango 
nituen— poesia hauetan lehena deklamatzen zenuenean nolako 
trebezia zenuen mahai gainean danborraren errepika imitatze-
ko. Gainerakoan, ezin duzu imajinatu zenbat gauzaz gogoratzen 
naizen, eta, denetan, zu beti ageri zara guganako indar onuraga-

92 Uccello: txoria.
93 Arnaldo Fusinato (1817-1888)  Italiako olerkariaren bertsoak, Gramscik buruz, baina 

ez zehazki gogoratuak: Lur eder zoriontsua / zauri zilarreztatua bailitzan / ehunka milia 
egiten dituen / Loiraren ertzetan zehar.
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rri eta samurtasunez bete baten gisan. Ongi pentsatzen badituzu 
arimaren eta arima-hilezkortasunaren, Paradisuaren eta Infer-
nuaren gaiak funtsean errealitate soil hau ikusteko modu bat 
besterik ez dira: gure ekintza guztiak beren ongiaren edo gaiz-
kiaren balioaren arabera transmititzen dizkiegula besteei, 
gurasoengandik seme-alabengana, belaunaldi batetik bestera, 
beti eta beti aurrerantz. Guk zutaz gordetzen ditugun oroitzapen 
guztiak ontasunezkoak eta kemenezkoak direnez, eta gu aurrera 
ateratzeko ahalegin guztiak egin zenituenez, horrek esan nahi 
du existitzen den Paradisu erreal bakarrean zaudela jadanik, eta 
ama batentzat bere seme-alaben bihotza izan behar du horrek, 
nik uste. Ikusten duzu zer idatzi berri dizudan? Gainontzean, ez 
pentsa zure iritzi erlijiosoak mindu nahi ditudanik; izatez, uste 
dut dirudiena baino askoz adosago zaudela nirekin. 

[...] Esaiozu Teresinari agindu didan beste gutunaren zain 
nagoela. 

[...] Besarkada goxoa, zuri eta etxeko guztiei.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko ekainak 29

Ama maitea:
Graziettaren gutun bat jaso dut, Meak Cagliarin eginda-

ko azterketetan lortutako arrakasta bikainaren berri emanez. 
Oso pozik nago, bejondeiola Meari. Espero dut berak idatziko 
didala, azterketa hauen xehetasun guztiak zehatz-mehatz kon-
tatuz eta Cagliariz duen iritzia jakinaraziz. Hainbeste denbora 
da zirkulaziotik kanpo nagoela, non ez baitakit zein ezaugarri 
eta zein helburu dituzten oinarrizko lizentzia eskuratu aurretik 
egiten diren onarpen-azterketa horiek. Pentsatzen dut biga-
rren mailako hezkuntzan onartua izateko gaitasun-azterketak 
izango direla, bide batez, zerga garestiak ordainarazi eta, ho-
rrenbestez, haur txiroei ikasteko aukerak zailtzeko helburuz 
ezarriak. Meari opari txiki bat egin nahi nioke eta konplitzen 
saiatuko naiz. Pastel-pinturen kaxa bat dut eta marrazteko koa-
derno batzuk ere bai, orain dela urte batzuk Tatianak bidaliak, 
kartzelek presoen joera artistikoak bultzatzen dituztela sinetsi-
ta. Liburuak bidaltzen ditudan hurrengoan, paketean sartuko 
dut eta horrela Mea nitaz oroituko da. Ez didazu idatzi Carlori 
martxoan igorri nion liburu-paketea, Carlok trenez igorri behar 
zuena, ondo iritsi zen. 

[...] Teresinak ez dit oraindik bidali agindu zidan gutuna.
Giuliaren eta txikien albiste berri samarrak izan ditut. 

Delio ere niri idazten saiatu zen. Idazten bere kabuz ikasten 
utzi zioten, bere gogoz, inoiz idaztera bultzatu gabe. Badirudi 
hori nahi izan zutela medikuek ere, haur urduria baita, eta ez 
zitzaien gauza ona iruditu lan intelektualekin goizegi grinatzea. 
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Nahiko ongi daude guztiak. Egunotan Moskutik irtenak dira, 
itxura denez, egun batzuk landetan igarotzeko.

Eman zure berri maizago. Espero dut, Graziettak idatzi le-
gez, orain zinez hobeto egongo zarela.

Besarkada goxoa, zuri eta den-denei.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko uztailak 20

Teresina maitea:
Oraindik ez dut jaso amari idatzi nizkion bi gutunen 

erantzunik. Zuen isiltasunak beldurra eragiten dit oraingoan. 
Jasotako azken gutunen arabera, bazirudien amaren osasun 
egoera ezegonkor samarra zela azken aldi honetan. Oso gaizki 
egiten duzue ni honela, hainbeste denboraz, kezkatuta utzita. 
Zugana zuzentzen naiz eta bihotz-bihotzez erregutzen dizut zer 
gertatzen den zintzoki jakinarazteko, lerro gutxi batzuen bidez, 
besterik ez bada ere.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko abuztuak 3

Tatiana maitea:
...Ez pentsa pertsonalki bakarturik nagoelako sentipenak 

etsipenean edo tragediazko beste aldarteren batean erorarazten 
nauenik. Izan ere, baldintza txarrenetan ere, nire bizitza irmoki 
bizitzeko nik ez dut inoiz sentitu kanpotiko inolako indar moralik 
jasotzeko premiarik. Are gutxiago orain, nire borondate-indarrek 
zehaztasun eta baliozkotasun handiagoa hartu dutela sentitzen 
dudanean. Baina iraganean, esan nuen legez, bakartuta nen-
goela jakiteak ia harro sentiarazten baninduen, orain borondate 
hutsezko bizitza baten zoritxarra, elkortasuna, zekentasuna na-
bari dut. Hau da nire egungo aldartea.

...Azken urte hauetan gehien interesatu zaidan gaietako 
bat, italiar intelektualen historian bereizgarri batzuk zehaztea 
izan da. Jakin-min hori Estatuaren kontzeptuan sakontzeko go-
gotik sortzen zait, alde batetik, eta, bestetik, italiar herriaren 
eboluzio historikoaren alderdi batzuez ohartzetik. Funtsezko 
ildoetara mugatuta ere berebiziko egitekoa da, hala ere, ikerke-
ta hori. Erromatar Inperioraino eta hark eragin zuen intelektual 
«kosmopoliten» —inperialen— lehenengo kontzentrazioraino 
itzuli behar da nahitaez; eta orobat ikertu behar da inperioaren 
garaiko intelektualen kosmopolitismoaren herentziari europar 
kasta baten antolamendua ematen dion aita santuaren men-
deko kristau antolamendu klerikala nola eratu zen, etab. etab. 
Horrela ez bada, ezin esplika daiteke, nire iritzian, zergatik 
700eko mendeaz geroztik, hau da, Estatuaren eta Elizaren ar-
tean, jurisdikzionalismoa zela-eta, lehen borrokak hasi zirenez 
geroztik, baizik ezin hitz egin daitekeen italiar intelektual «na-
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zionalez». Ordu arte, italiar intelektualak kosmopolitak ziren, 
nazionala ez zen eginkizun unibertsal bat betetzen zuten (dela 
Elizaren bidez, dela Inperioaren bidez), beste estatu nazional 
batzuk eratzen lagundu zuten teknikari eta aditu gisa, Europa 
osorako «buruzagiak» hornituz eta ez ziren bat nazio kategoria 
gisa, klase nazionalen talde espezializatu gisa. 

[...] Ikusten duzunez, gai honetan bada saiakera sail luze 
baterako gaia; horretarako, ordea, eruditu-ikerketa handia egin 
behar da. 

[...] Horixe bera gertatzen da beste ikerketa batzuekin ere. 
Kontuan hartu behar da, halaber, unibertsitateko ikasketetan 
neureganatu nuen diziplina filologiko zorrotzeko ohiturak, me-
todologiazko kezka multzo handiegia eragin zidala beharbada.

Hori dela eta kosta egiten zait liburu espezializatuegiak 
aholkatzea. Gainerakoan, irakurri nahiko nukeen liburuki bat ai-
patuko dizut: 

[...] Borroka politikoko hogeita hamar urte (1894-1922), De Viti 
De Marco irakaslearena, Hegoaldeko Bilduma argitaletxea, Erro-
ma.

...Besarkada goxoa. 
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko abuztuak 17

Tatiana maitea:
Aurreko batean, erasaten ninduen ondoez bat aipatu ni-

zun. Gaur ahal bezain objektiboen eta funtsezkoak iruditzen 
zaizkidan xehetasun guztiekin deskribatu nahi dizut. Honela 
hasi zen: abuztuaren 3ko goizeko ordu batean, duela hamabost 
egun zehazki, bat-bateko odol-kolpe bat izan nuen. Ez zen izan 
benetako hemorragia etengabea, jario geldiezina, izan dutenek 
deskribatzen duten modukoa. Arnastean borbor bat sentitzen 
nuen, katarroa dugunean bezala, eta eztul-kolpe bat jarraian, 
eta ahoa odolez betetzen zitzaidan. Eztula ez zen bortitza beti, 
ezta indartsua ere: eztarrian gorputz arrotzen bat duzunean 
eragiten dizun eztula zen, zehazki, kolpe bakanekoa, krisi jarrai-
turik gabe eta estutasunik gabe. Ia goizeko lauak arte iraun zidan 
horrek eta, bitarte horretan, berrehun eta berrogeita hamar eta 
hirurehun gramo odol artean kanporatu nuen. Ondoren ez nuen 
odol-ahokada gehiago izan, baina, aldizka, katarroa nuen, odol-
bilduekin. Medikuak, Cisternino doktoreak, «kaltzio kloruroa, 
adrenalina milaren batekin» agindu zidan, eta gaixotasunaren 
ondoko jarraipena zaindu behar zidala esan zuen. 

[...] Abuztuaren 5 asteazkenean, medikuak auskultatu egin 
ninduen eta baztertu egin zuen bronkioetako gaitza izan zitekee-
nik. Azaldu zidan hipotesiaren arabera, sukarra, bitartean agertu 
zitzaidana, heste-jatorrikoa izan zitekeen. Odol-pikorrekiko ka-
tarroak —ez oso ugaria, ezta sarria ere— duela egun gutxi arte 
iraun dit: harrezkero pikorrak desagertu egin zaizkit erabat. Eta 
inoiz edo behin eztulaldi indartsu samarra izan badut ere, ez dut 
karkaxarik bota. Urduritasunezko ustekabeko eztula zen, beraz. 
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[...] Sintoma bat izan nuen, sukarraren hesteetako jatorria 
justifikatzen duela deritzodana. Abuztuaren 5 edo 6 inguruan, 
larruazaleko legen bat izan nuen: ezkerreko besaurrea puntutxo 
arrosakaraz bete zitzaidan guztiz, baita lepoaren eta bularraren 
ezkerraldea ere, baina han gutxiago. Eskuineko besoan ez nuen 
ezer izan... Lehenengo odol-kolpearen aurretik, urtaroaren be-
roa biziki jasan nuen eta inoiz baino gehiago izerditu nintzen, 
gauean zehar batez ere. Gaueko izerdi patsek duela bospasei 
egunera arte iraun zuten, eta geroztik eten egin dira: itzuli ziren, 
lehen gaueko sukarra izatera bueltatu nintzeneko bi arratsalde-
tan, baina intentsitate txikiagoz. 

[...] Uste dut eman dizkizudala funtsezko erreferentzia 
guztiak. Gehitu behar dizut ez nintzela nabarmen ahuldu, eta ez 
nuela kalte psikikorik jasan. Odol-pikorrezko karkaxak botatzen 
nituen bitartean, ahoan gauza melenga desatsegin bat nuelako 
inpresio okaztagarria sentitzen nuen beti, eta eztula egiten nuen 
bakoitzean iruditzen zitzaidan lehen aldiko odola errepikatu 
behar zitzaidala. Baina orain —karkaxa pikortsuak eten zirene-
tik, alegia— inpresio hori ere desagertu da, eta, horregatik, ez 
dut uste psikiko hutsa izan zenik. Orain egoki deritzezun ahol-
ku guztiak eman ahalko dizkidazu. Ikusten duzun legez, ez dago 
ezer kezkagarririk, nahiz eta, medikuak dioen bezala, adi egote-
ko kontua den.

Arreta handiz irakurri dut Cosmo irakaslearen gutuna, 
zuk niretzat kopiatua. Oso inpresio nahasia sortu dit. Asko gai-
tzituko ninduke Cosmo irakasleak pentsatuko balu nik berari 
buruz izan dezakedan iritziak zalantzan jartzen dituela bere 
zintzotasuna, bere izaeraren duintasuna eta bere betebeharra-
ren zentzua, edo horren susmorik txikiena izango balu. Danteren 
bizitzako azken orrietan, badirudi idazlea bera katoliko kartsua 
dela. Iritzi hori berretsi nuen Cosmok eta Gerosak elkarrekin ar-
gitaletxe katoliko batentzat Elizaren lehen mendeetako idazle 
latinoen antologia bat bildu zutenean, Cosmo sinestun bihurtu 
zela pentsatzeraino. Alabaina, ez nuen pentsatu halako konber-
tsio bat ezertan «oportunista» izan zitekeenik, eta are gutxiago 
bere burua saldu duenik, intelektual handi askori gertatu zaion 
bezala. Ondo oroitzen banaiz, Gerosaren katolizismo sutsuak 
berak ñabardura jansenista gehiago zituen, jesuitenak baino. 
Gertaera horrek atsekabetu egiten ninduen oraindik. Cosmoren 
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ikasle izan nintzen bitartean, gauza askotan ez nentorren bat 
harekin, baina iruditzen zitzaidan, bai ni eta bai Cosmo, ordu-
ko beste intelektual ugariren antzera —mende honetako lehen 
hamabost urteetakoak, esan daiteke—, honako eremu komun 
honetan aurkitzen ginela: guztiak, aldez edo moldez, Italian 
Benedetto Crocek sustatzen zuen erreforma moral eta intelek-
tualeko mugimenduan partaide ginen, hark aldezten baitzuen 
gizaki modernoak erlijiorik gabe bizi nahi eta behar duela lehe-
nik, eta erlijio errebelatu edo positibo edo mitologikorik gabe 
moldatu, nahi den bezala izendatu. 

[...] Uste dut puntu hau dela oraindik gaur guk, italiar in-
telektual modernook, munduko kulturari egin diogun ekarpenik 
onena. Galdu behar ez den garaipen zibiko bat dela iruditzen 
zait, eta horregatik nahigabetuko ninduke irakasle zaharrak ni-
gatik bihozminik sentituko balu, batik bat bere gutunetik larriki 
gaixo egon dela ondorioztatzen delako. Guztiarekin ere, oraindik 
berriro ikusi ahalko dudala espero dut eta berarekin aspaldiko 
eztabaida amaiezin haietako bati ekin ahalko diodala, gerra ur-
teetan gauez Turingo kaleetan paseatzen ginenean bezala.

...Ez pentsa hornitzaileari eros diezaiokedan ezeri uko 
egiten diodanik: erosteko salgaia falta da, horra egia. Aurten gu-
txitan izan da frutarik, eta ahal izan dudan guztietan erosi dut. 
Aspaldi ez dute gazta berririk saltzen. Tabernatxoak, nire arazo 
gastrikoak direla eta, jan ezin ditzakedan gauzak baino ez ditu. 
Medikuak esan zidan urdaiazpikoa ere ezin dudala jan. Aginduei 
zorrozki lotzen natzaie, eta arroza gurinarekin besterik ez dut 
jaten. Oraindik esneak eta mahatsak ez didate hestea osatu.

...Ghilarzatik gutunak jaso ditut. Malaria sukarrak gaixo-
turik egon dira guztiak.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko abuztuak 24

Ama maitea:
Jaso ditut Mearen, Francoren eta Teresinaren gutunak, 

guztien osasunari buruzko berriekin. Zergatik uzten nauzue be-
rririk gabe hainbeste denboraz? Malaria sukarra gorabehera, lerro 
batzuk idatz daitezke eta ni edozein postal ilustraturekin kon-
formatuko naiz. Ni ere zahartu naiz, ulertzen?, eta urduri nago 
bada, suminkorrago eta pazientzia gutxiagorekin. Arrazoibide 
hau egin dut: preso bati ezaxolagatik edo imajinazio faltagatik 
ez zaio idazten. Zure kasuan eta etxeko gainerakoen kasuan, ez 
dut uste ezaxolagatik izan daitekeenik. Uste dut, aitzitik, imaji-
nazio faltagatik dela: ez duzue lortzen irudikatzea zehazki zer 
izan daitekeen kartzelako bizitza eta korrespondentziak duen 
guztizko garrantzia, nola betetzen dituen egunak eta zelako 
ahogozoa ematen dion bizitzari. Nik ez dut inoiz nire bizitzaren 
alderdi ezkorrez hitz egiten; lehen buruan, ez dudalako erruki-
rik nahi. Bere bertatik bertarako borrokan zorterik izan ez zuen 
borrokalari bat izan naiz, eta borrokalariek, obligazioz ez baizik 
eurek ohartuki hala erabakita egin badute borrokan, ezin dute 
errukirik jaso eta ez dute errukirik jaso behar. Baina horrek ez du 
esan nahi nire kartzela-bizitzan alderdi ezkorrik ez dagoenik eta 
oso penagarria ez denik; eta maite ditudan pertsonek, gutxienez, 
arindu ezin dutenik. Arrazoibide hau, gainerakoan, ez dizut zuri 
zuzentzen, Teresinari, Graziettari eta Meari baizik, haiek, bide 
batez, postalen batzuk behintzat idatz baitiezazkidakete.

Francoren eskutitzarekin asko gozatu nuen eta pila bat 
estimatu nituen haren zalditxoak, automobilak, bizikletak, etab. 
Ohikoa denez, berari ere opari bat egingo diot ahal bezain las-
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ter, maite dudala eta mutiko adoretsu eta atsegina dela seguru 
nagoela erakusteko, nahiz eta noizean behin bihurrikeriaren 
bat ere egingo duen, seguru. Meari pintura-kaxa albait lasterren 
bidaliko diot, baina ez du gauza handirik espero behar. Tere-
sinak ez zion nire galdera bati erantzun: ea jaso duten Carlok 
martxoan Turindik igorri zien liburu eta aldizkarien paketea. Li-
buru eta aldizkari hauek traba egiten ote dieten jakin behar dut, 
dozenaka kilo baititut oraindik bidaltzeko. Barreiatuta geratuko 
badira, hobe izango dut zati bat bederen kartzelako bibliotekari 
oparitzea. Dena den, lekuaren txikitasunagatik enbarazu egiten 
badiete ere, aurrerago baliagarriak izan daitezke, haurrak han-
ditzen direnean. Funtsezkoa iruditzen zait haientzat etxean 
liburutegi bat antolatzea. Teresinak batez ere oroitu beharko 
luke nola irensten genituen liburuak gure haurtzaroan, eta nola 
sufritzen genuen aski ez genituelako.

Nola esplikatzen duzu malaria hainbeste zabaldu izana 
herrialdearen erdigunean? Ala zuek bakarrik zarete? Uste dut 
egungo buruzagi komunalek estoldak jartzeko agindua eman 
beharko luketela, euren aurrekoek akueduktua eraiki zuten mo-
duan: estoldarik gabeko akueduktuak ezin du malaria hedakorra 
ekidin, malaria dagoeneko aldika aurkitzen den tokian. Labur-
bilduz: lehen Ghilarzako emakumeak zatarrak eta tripaundiak 
ziren, uraren kalitate txarra zela-eta; orain itsusiak izaten ja-
rraitzen dute, malaria dela medio. Gizonezkoek sendabide gisa 
ardoa erabiltzen jarraituko dute, noski.

Besarkada maitekor asko.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko abuztuak 31

Giulia maitea:
Abuztuaren 13ko zure gutunetik gehien interesatu zaidan 

gauzetako bat Delio eta Giuliano igelak ehizatzen dabiltzalako 
berria da. 

[...] Orain dela zenbait egun, aldizkariko artikulu batean, 
Errusian haurrak tratatzen diren moduari buruzko Lady As-
torren iritzi bat ikusi nuen. (Lady Astorrek, berriki egindako 
bidaian, G.B. Shaw eta Lord Lothian izan zituen lagun). Aipatu 
artikuluan esaten denez, Lady Astorrek kritika hauxe eta baka-
rra egiten dio haurrei ematen zaien tratuari: errusiarrak beren 
seme-alabak garbi edukitzeko hain irrikatsu daudela, non ez 
baitiete zikintzeko betarik ere uzten. Ikusten duzunez, andre 
ospetsu hau piperduna eta epigramatikoa da; baina are piperdu-
nagoa da, ezbairik gabe, artikuluaren idazlea, bere beso liberalak, 
etsita, zerura jaso eta oihu egiten baitu: «Zer gertatuko ote da 
haur hauekin, handitu eta bainatzera inork behartu ezin izango 
dituenean!». 

[...] Antza denez, pentsatzen du, behin gurasoen inpo-
siziotik libratuta haurrek ez dutela tarteka lohian iraulkatu 
besterik egingo, biktima diren egungo nagusikeriaren aurrean 
beren matxinadazko erreakzio indibiduala arintzeko. Nolanahi 
ere, atsegin dut Deliok eta Giulianok, igelak harrapatuz, zikintze-
ko aukeraren bat dutelako. Gustatuko litzaidake igel jangarriak 
diren ala ez jakitea. Horrek beren ehiztari jarduerari izaera prak-
tiko eta baliagarria emango lioke, eta hori ere ez da arbuiatzekoa. 
Ez dakit prest egongo ote zaren, seguruenik igelen kontra Lady 
Astorren errezelo aristokratiko bera izango baituzu —ingelesek 
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«igel-jale» deitzen diete frantsesei, mespretxuz—, baina haurrei 
igel jangarriak gainerakoetatik bereizten irakatsi beharko zenie-
ke: jangarriek sabel zuria dute erabat; besteek, aldiz, arrosakara. 
Harian, amuaren ordez, kolore gorriko zapi puska bat ipiniaz 
ehiza daitezke. Ontzi bat behar izaten da, eta han sartu, guraizez 
burua eta hankak moztu ondoren. Larrutu eta gero, bi modutara 
presta daitezke: zopa gozo batean, eta, horrela egitekotan, goza-
garriekin soilik luzaro egosten utzi ondoren, iragazkitik pasatzen 
dira, hezurrak bakarrik gera daitezen; edo, bestela, erregosi 
egiten dira, eta gorrastaturik eta kurruskari jaten. Batera zein 
bestera oso janari zaporetsua da, baina, batez ere, oso elikagarria 
eta digestio errazekoa. Uste dut beraien egungo adin samurrean 
Delio eta Giuliano ager daitezkeela jada errusiar kulturaren his-
torian, elikagai hau herri ohituretan sarraraziz, eta era horretan 
milioika errubloko irabaziak eginaraziz, beleen, bela-miken eta 
sugeen monopoliotik gizakiarentzat aberastasun berri bat ustia-
tuz.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko irailak 7

Tatiana maitea:
Carlok esan dit gutuna idatzi zeniola nire ondoezari bu-

ruz, eta oso hunkituta zaudela antzematen zitzaizula. Cisternino 
doktoreak ere esan zidan, jaso zuela zure gutuna eta bistakoa dela 
zirrara handia eragin dizula honek guztiak. Horrek nahigabetu 
egin nau, iruditzen baitzait ez zegoela beldurtzeko arrazoirik. Ja-
kin beharko zenuke ni behin hil naizela eta gero berpiztu egin 
nintzela, eta horrek erakusten du larru gogorra izan dudala beti. 
Txikitan, lau urterekin, konbultsioak eta odoljarioak izan nituen 
hiru egunez jarraian, ia guztiz odolustutzeraino. Medikuek hil-
tzat eman ninduten, eta amak, 1914. ingurura arte eduki izan 
zuen hilkutxa txiki bat eta hil-jantzitzat balio behar zidan tra-
jetxo berezi bat. Nire izeba batek zioenez, hark Ama Birjinari 
eskainitako botozko lanpara bateko olioz oinak igurtzi zizkida-
nean berpiztu nintzen, eta, horregatik, erritu erlijiosoak bete 
nahi ez nituenean, garrazki aurpegiratzen zidan, bizitza Ama 
Birjinari zor niola gogoratuz; baina horrek, egia esan, ezer gutxi 
eragiten zidan. Geroztik, inoiz oso sendoa ez izan arren, ez dut 
gaixotasun larririk izan, nerbio-akidurak eta dispepsiak salbu. 
Zure gutun artxi-zientifikoarekin ez nintzen sumindu, irriba-
rrea sortu zidalako besterik gabe eta zinez haserretu ez zaitezen 
kontatuko ez dizudan istorio frantses bat oroitarazi zidalako. 
Beti errespetatu izan ditut medikuak eta medikuntza, nahiz eta 
gehiago errespetatu animaliak sendatzen dituzten albaitariak; 
animaliek ezin baitute hitz egin eta ezin baitituzte azaldu beren 
gaitzen sintomak. Horrek oso zehatz-zorrotzak izatera behar-
tzen ditu. (Animaliek dirua balio dute; gizaki batzuk, aldiz, ez 
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dira galera besterik). Medikuek, ordea, ez dute beti gogoan izaten 
hizkuntzak gezurrak esateko edo, gutxienez, iritzi engainaga-
rriak adierazteko ere balio izaten diela gizakiei. 

[...] Bide batez esanda, nahikoa suspertu naiz. (Kontu hau 
dela eta ez dela: ohean ez nintzen geratu ezta ohikoa baino ordu 
erdi gehiago ere, eta beti bezalaxe atera nintzen paseatzera). Su-
karraren batezbestekoa jaitsi egin da eta nekez iristen da 37,2° 
izatera.

Abuztuaren 28ko zure gutunaren zenbait paragrafori 
erantzun nahiko nieke, hartan «italiar intelektualei» buruzko 
nire lanari dagokion zerbait aipatzen baituzu. Nabaritzen zai-
zu Pierorekin hitz egin duzula, gauza batzuk hark beste inork 
ezin esan zizkizulako. Baina egoera desberdina zen. Kazetaritza-
ko hamar urteetan hainbeste lerro idatzi nituen, non laurehun 
orriko 15-20ren bat liburuki ere osa baitzitezkeen; baina egunean 
bertan idazten nituen horiek eta, nire iritziz, eguna amaitzeare-
kin hil behar zuten. Beti egin nion uko bildumak egiteari, denik 
eta laburrenak izanda ere. 1918an, Turingo egunkari batean egu-
nero idazten nituen ohiko artikulu zehatz batzuen aukeraketa 
bat egingo nuela hitz ematea nahi zuen Cosmo irakasleak. Niri 
oso iluna iruditzen zitzaidan hitzaurre batekin argitaratu nahi 
zituen, baina ez nion baimenik eman. 1920ko azaroan Giuseppe 
Prezzoliniri konbentzitzen utzi nion eta haren argitaletxean ar-
tikulu batzuk, plan organiko baten arabera idatziak, inprimatzea 
onartu nuen; baina 1921eko urtarrilean, egindako idazlanaren 
zati baten kostua ordaintzea hobetsi eta eskuizkribua erretira-
tu nuen. 1924. urtean oraindik, Franco Ciarlantini ohoragarriak 
«Ordine Nuovo» mugimenduari buruzko liburu bat idaztea pro-
posatu zidan, bere bildumetako batean argitaratzeko; bilduma 
hartan argitaratuak zituzten dagoeneko Mac Donald, Gomperz 
eta abarren liburuak. Hitz eman zidan nire liburuan hitz bakar 
bat ere ez zuela aldatuko eta inolako hitzaurrerik edo amaierako 
ohar polemikorik ez zuela erantsiko. Honelako baldintzetan li-
buru bat argitaratzea, argitaletxe faxista batean, tentagarria zen 
oso, baina uko egin nion. Pierorentzat oso bestelakoa zen kontua: 
zientzia ekonomikoko bere idazlan guztiak oso preziatuak ziren 
eta aldizkari espezializatuetan eztabaida luzeak pizten zituzten. 
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[...] Einaudi94 senatariaren artikulu batean, Piero David 
Ricardo ekonomialari ingelesaren edizio kritiko bat prestatzen 
ari dela irakurri nuen: Einaudik ekimena txalotzen du eta ni ere 
oso pozik nago. Espero dut ingelesa zuzen irakurtzeko gai izan-
go naizela, edizio hau argitaratzen duenerako, horrela Ricardo 
jatorrizko testuan irakurri ahal izateko. Intelektualei buruz egin 
nuen ikerketa, zirriborro gisa zabala da, eta, egia esan, ez dut 
uste Italian gai honi buruzko libururik badenik. Material erudi-
tu asko dago, bai, baina aldizkari eta tokian tokiko artxibategi 
historiko ugaritan sakabanaturik. Gainerakoan, intelektualen 
nozioa asko zabaltzen dut eta ez naiz intelektual handien ohiko 
ikuskerara mugatzen. Azterketa honek Estatuaren kontzeptua-
ren zehaztapen batzuetara ere eramaten du, gizarte politiko gisa 
ulertzen baita askotan (edo diktadura, edo herri-masa osatzeko 
aparatu hertsatzailea, produkzio moduaren eta une jakin bateko 
ekonomiaren araberakoa), eta ez gizarte politikoaren eta gizarte 
zibilaren arteko oreka moduan (edo talde sozial baten hegemo-
nia, erakunde pribatu direlakoen bidez gizarte nazional guztiaren 
gainean gauzatzen dena, Eliza, sindikatuak eta eskolak bezala). 
Eta, hain zuzen, intelektualek bereziki gizarte zibilean jarduten 
dute (Benedetto Croce, esaterako, aita santu laiko moduko bat 
da, eta hegemoniazko tresna ezin eraginkorragoa, nahiz eta, noi-
zean behin, gobernu honen edo bestearen kontra egon, etab.). 

[...] Uste dut intelektualen zereginaren ikuskera honek 
esplika dezakeela Erdi Aroko Komunen erortzea eragin zuen 
arrazoia, edo arrazoietako bat; hots, intelektualaren katego-
ria propioa sortzen eta, beraz, diktaduraren ordez hegemonia 
gauzatzen jakin ez zuen klase ekonomiko baten gobernuarena. 
Italiako intelektualek ez zuten izaera herritar-nazionala, kos-
mopolita baizik, Elizaren etsenpluarekin bat, eta Leonardori 
berdin-berdin zion Florentziako gotorlekuetako marrazkiak Va-
lentino dukeari saltzea. Komunak, hortaz, fase hau gainditzea 
eta estatu integral bihurtzea lortu ez zuen Estatu sindikalista 
bat izan ziren; halaxe adierazten zien Machiavellik, alfer-alfe-
rrik, gudarostea antolatuz hiriak landaren gainean izan behar 
zuen hegemonia antolatu nahi baitzuen, eta horrexegatik esan 

94 Luigi Einaudi (1874-1961) Italiako ekonomialari ospetsua, Alderdi Liberaleko buruzagia. 
1948-1955 bitartean Errepublikako lehendakaria.
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daiteke lehenbiziko italiar jakobinoa izan zela. (Bigarrena Carlo 
Cattaneo95 izan zen, baina ameskeria gehiegi zerabilen buruan). 
Horregatik, Berpizkundea mugimendu erreakzionario eta erre-
presibotzat hartu behar da, Komunen garapenaren aldean, etab. 

[...] Ohar hauek guztiak egiten dizkizut, buruan sar da-
kizun ikuspegi monografiko honetatik begiratu behar zaiola 
Italian Erromako Inperiotik Risorgimentoraino96 garatutako his-
toriaren aro bakoitzari. Gainontzean, gogorik badut eta agintari 
gorenek uzten badidate, berrogeita hamar orri baino gutxiago ez 
lituzkeen zirriborro bat egingo nuke gai honi buruz, eta bidali 
egingo nizuke. Bistan da lana erraztu eta pentsaraziko lidake-
ten liburuak izateak zoriontsu egingo nindukeela. Horregatik, 
beharbada, hurrengo gutunen batean Danteren «Infernu»ko 
hamargarren kantuari buruzko jakintsu baten iritzia laburtuko 
dizut, Cosmo irakasleari igor diezaiozun; hartara, hark, Danterian 
aditua denez, jakingo dit esaten ea nirea aurkikuntza faltsua den 
ala ez, eta ea benetan merezi duen ekarpen gisa jasotzea, huske-
ria bat, dagoeneko idatzi diren milioika eta milioika ohar mota 
horiei gehitzeko.

Ez pentsa ikasteari utzi edo uko egin diodanik, ez dudala-
ko une jakin batean nire ikerketekin jarraitzerik izan. Oraindik 
ez dut galdu irudimena eta, beraz, irakurtzen dudan gauza ga-
rrantzitsu orok pentsatzera bultzatzen nau: nola osa daiteke 
gai honi buruzko artikulu bat? Gutxi behar dut ezin saihestuz-
ko gaien segida luze eta oso bat irudikatzeko, iruditzen baitzait 
begian jotako ukabilkadak direla denak. Eta horrela dibertitzen 
naiz neure buruarekin. Ez ditut antzeko deabrukeriak idazten, 
jakina: gai filosofiko eta filologikoei buruz idaztera mugatzen 
naiz; Heinek idatzi zuen haietaz: «Hain ziren aspergarriak, non 
lokartu egin bainintzen; baina, hainbestekoa zen asperdura, non 
esnatzera behartu baininduen». 

Besarkada goxoa.
Antonio

95 Carlo Cattaneo (1801-1869), Italiako ekonomista eta historialari ospetsua, XIX. 
mendeko askatasun nazionalaren aldeko mugimenduan buruzagi ezaguna. 1848ko 
Milango altxamenduaren buruzagietako bat.

96 Risorgimento: Italiaren askatasunerako eta batasunerako gatazka (XVIII-XIX mendeak).
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Turiko kartzela, 1931ko irailak 13

Tatiana maitea:
...Zure postaletako batean, zinematografora egindako bisi-

tez eta Bi munduak filmaren kalitateaz mintzo zaren hartan, zure 
baieztapenek harritu egin nautela aitortu behar dizut. Nola sinets 
dezakezu bi mundu horiek benetan existitzen direnik? Hori Cen-
tonerien, Ku-Klux-Klan amerikarraren edo alemaniar svastiken 
dinako pentsaera da. Eta nola baiezta dezakezu zuk, preseski, 
zure etxean bertan adibide bizia izan zenuelarik? Zure aitaren eta 
amaren artean ez zen inoiz mota horretako bereizketarik izan, 
eta ez al dute akaso elkarri estu-estu loturik jarraitzen oraino? 
Filma, ezbairik gabe, austriar jatorrikoa da, gerraosteko antise-
mitismoaren ondorio. Vienan, burges txiki baten etxean hartu 
nuen ostatua; atso sineskeriatsu bat zen, maizter gisa onartu 
baino lehen judua edo erromatar katolikoa ote nintzen galdetu 
zidana. Bi gelaren alokairutik bizi zen hura: 1918an, sobietar aldi 
laburrean, etxejabeei eginiko ordainketetan inflaziorik onartzen 
ez zuen lege batean oinarrituta espekulatuz. Nik hiru milioi eta 
erdi koroa ordaintzen nituen hilean, hau da, hirurehun eta bost 
lira; beste errentariak, aldiz, gehienez ere koroa mota haietako 
mila ordaintzen zizkion etxejabeari. Joan nintzenean, enbaxada-
ko idazkari batek, haren emazteak Vienan geratu behar baitzuen 
semeak elgorria zuelako, gela bere emaztearentzat gordetzeko 
eskatu zidan, eta arratsean andrearekin hitz egin nuen, eta onar-
tu zuen. Biharamunean, goizean goiz, nire atea jo eta esan zidan:

—Atzo ahaztu egin zitzaidan maizter berria judua ote den 
galdetzea, nik ez baitiet juduei alokatzen.
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Halaxe zen: maizter berria ukrainar judua zen. Zer egin? 
Frantses batekin mintzatu nintzen eta konponbide bakarra ze-
goela azaldu zidan: esan behar nion alokatzaileari ezin niola 
maizter berriari judua zenez galdegin, zakarkeriatan erori gabe, 
baina banekiela Enbaxadako idazkaria zela, burges txikiak ju-
duak gorrotatu adina makurtzen baitira diplomatikoen aurrean. 
Eta horrela izan zen, hain zuzen: andreak entzun eta zera eran-
tzun zidan:

—Diplomazialaria bada, jakina gela emango diodala, di-
plomatikoei ezin baitzaie galdetu juduak diren ala ez.

Hara, vienar andre harekin mundu bera partekatzen du-
zula esango al didazu orain?

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko irailak 13

Ama maitea:
Teresinaren gutun bat eta Graziettaren beste bat jaso 

ditut, zure eskuz idatzitako lerro batzuekin. Eskertzen dizut, 
baina idazteak hainbeste neke eragiten badizu, diktatu gutuna 
Graziettari, Meari edo Teresinari, eta jarri gero zure sinadura 
behealdean. Horrela sarriago idatzi ahalko didazu. Bi gutunei 
txukun erantzungo diet. Teresinari: nire liburuei dagokienez, 
Carlori esan nion arrotzei ez mailegatzeko; baina etxekoei, ira-
kurri nahi dutenei, irakurtzera emateko. Nire printzipioa hau da: 
ez nuke nahi nire liburuek zeharka nire kartzelaratzearen erru-
dun diren pertsonen atseginerako balio izaterik. 

[...] Opari pertsonal gisa, Teresinari Lev Tolstoiren nobela-
rik ederrenetako bat bidaliko diot, Gerra eta bakea, zeinetan baden 
pertsonaia bat, Natasha, guztiz atsegina dena. Eskertzen diot 
Francori handitan hegazkinlari egin, ni bahitzera etorri eta ama-
ren ondora eramateko asmo ona. Baliteke ni hamalau urte barru 
kartzelatik irteten naizenerako, Italian hegazkinez gaur autoz 
bidaiatzen den bezalaxe bidaiatu ahal izatea, eta, horrenbestez, 
Francoren promesa orain dirudiena baino dezente eginerrazagoa 
izango da: ordurako, hogei urte izango ditu eta hogei urterekin 
pilotu ona izan daiteke. 

[...] Pena dut Mima mindu izana, ez bainion inolako opa-
ririk agindu. Zuek agindu eta alaitu dezakezue, haurren artean 
bekaizkeriazko eta jelosiazko sentimenduak sortzea gaitzes-
garria den arren. Hala eta guztiz ere, berarentzat ere opari bat 
agintzen diot eta ikusiko duzue ahal bezain laster beteko dudala 
nire hitza. Pazientzia izan behar du, eta zeuek azaldu beharko 
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zeniekete haurrei, hain justu, kartzelan egoteak esan nahi duela 
ezin dela nahi den guztia eta nahi denean egin. Uste dut Ghi-
larzako dorrearen antzeko lekuren batean nagoela iruditzen 
zaizuela. Esaiezu, ordea, ziega handi bat dudala, oso handia, 
agian gure etxeko edozein gela baino handiagoa, baina kontua 
da ezin naizela atera. Irudikatu, ama maitea, uste baitut inoiz ez 
dizudala idatzi, burdinazko ohe bat dudala, metalezko elastikoa-
rekin; lastaira bat eta zurdazko bururdi bat, eta beste lastaira bat 
eta artilezko bururdi bat; eta komoda txiki bat ere badut. Ez da 
kalitate handikoa, baina balio dit.

Bestalde, oso interesgarria iruditu zitzaidan Graziettak 
idatzitako guztia. Egia bada malariak tuberkulosia erraz eragiten 
duela, populazioa eskas elikatuta dagoela esan nahi du horrek. 
Graziettak halako edo holako familia batek astebetean jaten 
duenari buruz informatzea nahi nuke, esaterako: zorronadero,97 
massaio a meitade98 familia batek, une oro lana ematen dieten 
ardiekin beraien artzain-lurrak beren kabuz lantzen dituzten 
jabe txikienak, eta artisauenak —zapatari eta errementariak—. 
Galderak: zenbat aldiz eta zenbat haragi jaten dute astean? Ala 
ez dute jaten, akaso? Zerez egiten dute zopa? Zenbat olio edo 
gantz darabilte, zenbat lekale, pasta, etab.? Zenbat kilo ogi eros-
ten dute? Zenbat kafe edo ordezko; zenbat azukre? Zenbat esne 
haurrentzat, etab.?

Ama bihotzekoa, besarkada bana guztientzat, eta besarka-
da maitekorra zuretzat.

Antonio

97 Eguneko soldatapeko.
98 Lurraren ustiapenean, aziendaren hazkuntzan edo landako beste irabazietan erdibana 

doan pertsona. 
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Turiko kartzela, 1931ko irailak 21

Tatiana maitea:
...Eskema famtua laburtzen saiatuko naiz: Cavalcante99 

eta Farinata. 
[...] 1) De Sanctisek, Farinatari buruzko bere saiakeran, 

Danteren «Infernu»ko hamargarren kantuaren ezaugarria den 
laztasuna nabarmentzen du; izan ere, Farinata, pasartearen 
lehen zatian heroi baten moduan irudikatu ondoren, peda-
gogo bihurtzen da azkenekoan. Croceren hitzetan esateko: 
Farinata, poesia izatetik, egitura bihurtzen da. Tradizionalki, 
hamargarren kantua Farinataren kantua da; horregatik, De 
Sanctisek nabarmendutako laztasuna onargarria iruditu zait 
beti. Nire ustez, hamargarren kantuan bi drama irudikatzen 
dira: Farinatarena eta Cavalcanterena, eta ez Farinataren dra-
ma bakarrik. 

[...] 2) Bitxia da Danteren hermeneutika, hain zehatza eta 
bizantziarra, ohartu ez izana, haatik, Cavalcante dela sutan dau-
den zerraldoetako epikurearren artean egiazki zigortuena; eta 
bertatik eta pertsonalki zigortua diot, eta zigor horretan Farina-
tak zuzenean hartzen duela parte, baina oraingo honetan «zerua 
arras mesprezatuz». Cavalcanterengan eta Farinatarengan kon-
trapausoaren legea hau da100: etorkizuna ikusi nahi izateagatik 

99 Cavalcante Cavalcanti, guelfoen buruzagia, Danteren adiskide Guidoren aita.
100 Gramscik aldatu egiten du pixka bat Infernuko X. Kantuko 36. bertsoa:
 Io avea già il mio viso nel suo fitto
 ed ei s'ergea col petto e con la fronte,
 com'avesse l'inferno in gran dispetto.
 Farinata, gibelino menderakaitzak, behin Florentzia, bere jaioterria, birrindua 

izatetik salbatu zuelako eta Elizaren kontra izandako borroka guztiengatik harro, ez 



245Antonio Gramsci

—teorikoki—, biei ala biei lurreko gauzen ezagutza eragozten zaie 
denbora jakin batez; alegia, itzalezko kono batean bizi dira, ha-
ren erdigunetik iragana muga bateraino baizik ikusten ez dutela 
eta etorkizuna antzeko beste muga bateraino. Dante haiengana 
hurbiltzen denean, Cavalcanteren eta Farinataren egoera hau 
da: Guido bizirik ikusten du iraganean, baina hilik etorkizunean. 
Une zehatz horretan, Guido bizirik ala hilik ote dago? Ulertzen da 
Farinataren eta Cavalcanteren artean dagoen desberdintasuna. 
Farinata, florentziarrez hitz egiten entzunda, gizon borrokalari 
bihurtzen da, heroi gibelino. Cavalcantek, aldiz, Guidorengan 
pentsatzen du soil-soilik eta, florentziarrez hitz egiten entzu-
ten duenean, jaiki egiten da Guido une horretan bizirik ala hilik 
dagoen jakiteko. Iritsi berriek jakinarazi ahal izango diote. Caval-
canteren zuzeneko drama oso bizkorra da, baina esan ezin ahal 
izateko intentsitate batekoa. Guidoz galdegiten du berehala eta 
Danterekin egongo dela espero du, baina, poetaren ahotik, hura 
ez baitago kondenari buruz ongi informatua, «ebbe» aditzaren 
lehenaldia entzuten duenean, atzerantz erortzen da oihu erdira-
garri bat eginda, eta ez da berriro suspertuko. 

[...] 3) Pasartearen lehen zatian «Guidoren erdeinua» hi-
potesia- eta ekarpen-egile guztien ikerketen ardatz bihurtzen 
den bezala, bigarrenean Danteren erbesteari buruzko Farinata-
ren profeziak hartzen du gure arreta guztia. Nire ustez, bigarren 
zatian garrantzi gehien duena, bereziki, Cavalcanteren drama 
argitzea da, irakurleak gogora dezan funtsezko elementu guztiak 
eskainiz. Agian horregatik dateke esanezinaren, adierazezinaren 
poesia bat? Ez dut uste. Dantek ez dio uko egiten drama zuzenean 
irudikatzeari, hori delako, hain zuzen ere, hura irudikatzeko bere 
modua. «Adierazteko modu» bat da eta «adierazteko moduak» 
denborarekin alda daitezkeela uste dut, hizkuntza bera ere alda-
tzen den bezala. (Bertonik beste inork ez du uste hitz ederren eta 
hitz itsusien antzinako teoria Croceren Estetikaren berritasuna 
balitz bezala azaltzeak Croceren jarraitzaile egiten duenik).

Gogoan dut, 1912an, Toesca irakaslearen artearen histo-
riari buruzko ikastarora joaten nintzen garaian, Medea Jasonekin 
izan zituen semeen hilketa ikusten ageri den Ponpeiako koadroa-

ditu onartzen Jainkoaren erabakiak, infernua mespretxatuko balu bezala. Farinata 
epopeiako heroia da Danten.
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ren erreprodukzioa ezagutu nuela. Medea begiak estalita dago, 
eta uste dut Toescak esaten zuela Antzinakoen adierazteko mo-
dua zela hori, eta Lessingek, bere Laocoonten —lezio hartan buruz 
aipatua—, ez zuela gai ez zirenen artifiziotzat jotzen, guraso 
baten oinaze mugagabea erakusteko modurik egokientzat bai-
zik, materialki irudikatuta imintzio hutsa bihurtuko bailitzateke. 
Ugolinoren101 esamoldea bera —«oinazeak baino gehiago dezake 
barauak»— hizkera honi dagokio, eta bere semea irensten duen 
aitaren gainera botatako estalki bat dela interpretatu du herriak 
horretan. Danteren adierazteko modu hauek eta Manzoniren 
zenbaitek ez dute elkarren antzik batere. 

[...] Renzok, Venetoko mugara iritsirik, Luciarengan pen-
tsatzen duenean, Manzonik idazten du: «Ez gara ahaleginduko 
zer sentitu zuen esaten: irakurleak ezagutzen du egoera: imajina 
dezala». Baina Manzonik adierazia zuen lehenago ere, espezie 
beneratua ugaltzeko nahikoa eta gehiago bazela munduan, li-
buruetan ere aipatu behar izateko. Manzonik uko egiten zion 
maitasuna irudikatzeari, arrazoi praktiko eta ideologikoengatik. 

[...] Gainerakoan, Farinataren tratatua Cavalcanteren 
dramari estu-estu lotuta zegoela Dantek berak ere esaten du, 
amaieran dioenean: «Hortaz, esaiozue orain eroritako horri, 
bere semea bizidunen artean dagoela oraindik» (baita Farinata-
ren alabarekin ere; Farinata, ordea, borroka alderdikoiek itsutua 
dago, eta, halere, ez du asaldurarik erakusten Guidoren herio-
tzaren berri jakiten duenean —«ebbe»tik ondorioztatu dugun 
bezala—; Cavalcante zen zigortuena, eta harentzat «ebbe» hitzak 
Guido bizirik ala hilik zegoen zalantzaren larritasuna amaitzea 
esan nahi zuen une hartan). 

[...] 4) Iruditzen zait interpretazio honek Jainko-antzerkia-
ren poesiari eta egiturari buruzko Croceren tesia arras ahultzen 
duela. Egiturarik gabe ez legoke poesiarik, eta egiturak ere poe-
sia-balioa du.

Auzi hori beste honi loturik dago: zein garrantzi artisti-
ko dute didaskaliek antzezlanetan? Ikuskarien artean egin diren 
azken berrikuntzek, ikuskariaren zuzendariari gero eta garrantzi 
handiagoa ematen diotenak, geroz eta mingotsago jartzen dute 

101 Ugolino della Gherardesca, Pisako Errepublikako buruzagia. Errepublika barruan ziren 
gatazkak zirela-eta, bere seme eta bilobekin batera kartzelaratu zuten, eta han hil zen 
goseak 1295ean. Ikus Danteren Infernua, XXXIII. kantua.
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auzia. Dramaren egileak aktoreekin eta zuzendariarekin didas-
kalien bidez borrokatzen du, era horretan pertsonaiak hobeto 
karakteriza baititzake. Egileak bere partiketa errespeta dadila 
nahi du, eta aktoreek, zuzendariek, itzultzaileek zein kritikariek, 
denek, bere dramaz egiten duten interpretazioa bere ikuspegia-
ren isla zehatza izan dadila. 

[...] G.B. Shawren Don Juanen, egileak, eranskinean, John 
Tanner protagonistak idatzitako eskuliburutxo bat ere eskain-
tzen du, obrako protagonistaren irudia hobeto zehazteko eta 
aktoreak bere irudiari zintzoago izan dakizkiola bermatzeko. 
Didaskaliarik gabeko antzezlan bat lirikoa areago da gatazka 
dramatiko etengabe batean dauden pertsonaien erakusgarri bai-
no. Didaskaliak, hein batean, antzinako monologoak barneratu 
ditu, etab. Antzerkian artelana idazlearen eta estetikaren mai-
lan ikuskariaren zuzendariak bateratzen dituen aktoreen arteko 
kolaborazioaren emaitza bada, ohar horiek funtsezko garrantzia 
dute sorkuntza prozesuan, aktorearen eta zuzendariaren eraba-
kimena mugatzen dutelako. Eginkizun goren hori betetzen du 
Jainko-Antzerkiaren egitura osoak, eta, bereizketa egitea zuzena 
bada ere, aldian behin oso zuhur jokatzea komeni da. (Hasi eta 
buka idatzi nuen, eta Hoepliren Dantera baizik ez dut jo). 

[...] Baditut De Sanctisen saiakerak eta Croceren Dante. 
1928ko Leonardon Luigi Russoren azterketaren zati bat irakurri 
nuen, Barbiren102 aldizkarian argitaratua eta, nik irakurritako 
atalean, Croceren tesiak aipatzen dituena. Badut «Kritika»ren 
zenbakia Croceren erantzunarekin, baina aspaldi ez dut ikusi 
artikulu hori, hots, eskema honen muin nagusia bururatu au-
rretik, gordailuan gordeta dagoen kutxa batean baitago. Cosmo 
irakasleak esan diezadala aterkia berriro asmatzea ote den edo 
nire eskeman ba ote dagoen denbora-pasarako ohartxotzat balia 
daitekeen punturen bat.

...Besarkada goxoa.
Antonio

102 Michele Barbie (1867-1941), Danteren sorkuntza-lanak aztertu dituen Italiako ikerlaria. 
Gramscik iritzi eskasa zuen haren lanaz, 1935ean letren Mussolini saria eman zioten.



248 Kartzelako gutunak

Turiko kartzela, 1931ko irailak 28

Tatiana maitea:
...Atsekabetuta nago, oraindik ez didazulako juduei eta 

«bi munduei» buruz duzun ikuspegia eman, eta buruan iritzi 
hori sartu zaizulako, are gehiago Italian aspaldidanik antisemi-
tismorik ez denean. Juduak ministro izatera irits daitezke, are 
Kontseiluko presidente izatera ere, Luzzattiren moduan, edo 
armadako jeneral. Oso ugari dira juduen eta kristauen arteko 
ezkontzak, hiri handietan batez ere, eta ez langile-klasekoen 
artean bakarrik, baizik eta baita aristokraziako neskatxoen eta 
intelektual juduen artean ere. Zertan bereizten da italiar judu bat 
—errabino eta bizardun zahar tradizionalista gutxi batzuk izan 
ezik— klase bereko beste italiar batengandik? Askoz gehiago be-
reizten da maila bereko judu poloniar edo galitziar batengandik. 
Antisemitismo politiko apur bat izan zen Toeplitz, Banku Ko-
mertzialaren zuzendariaren kontra, eta 1919an Revista de Milano 
sortu zen Milanen, antisemita bezainbat gutxi zabaldua. Burura 
datorkit atsotitz italiarra —edo frantsesa—: «Hazkatu errusiarra 
eta aurkituko duzue kosakoa». Kosako askok fedeko egia baili-
tzan sinesten zuten juduek isatsa zutela.

Danteren eskemari dagokionez, ez dut uste dut askorik in-
teresatuko zaizunik, eskematikoegia delako batik bat, eta agian 
ez dituzu ulertuko liburu erudituetatik eginiko aipamen batzuk.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko irailak 28

Carlo maitea:
Jaso dut zure irailaren 12ko gutuna. Ez harritu joan den 

astean erantzun ez nizulako, erantzun niezazukeen arren. Nire 
berriemaile askotarikoen artean banatu behar izaten dut nire 
denbora. 

[...] Aipatzen dizkidazun bi liburuak erosteko modukoak 
dira; ezagutzen ditut eta beren barne eta kanpo hutsuneak 
aipa diezazkizuket. Uste dut Erromako Historia ez dela Hartman-
nena bakarrik, baizik eta Kromayerrena ere badela. Ona da, 
baina zaharkitua, eta ezkerreko hankaz itzulia (lehen edizioa, 
behintzat). Beste hutsune larri bat zera da, lehen dokumentuak 
agertzen diren unean hasten duela historia; eta ez dira aipatzen, 
horrenbestez, «elezaharrekoak» deitu ohi diren lehen mendeak. 
Historiografiarik modernoena oso zorrotza eta mindulina da do-
kumentu materialei dagokienez; gainerakoan, Goethek esana 
zuen beharrezkoa zela Erromako historia guztia irakastea, bai-
ta elezaharrekoa ere, elezahar haiek sortu zituzten gizakiek ere 
merezi baitzuen ezagutuak izatea, eurek asmatutako elezaha-
rren bidez bazen ere. Kontua da, aurkikuntza arkeologiko berriei 
eta dokumentu epigrafikoei esker, etab., elezahar haietako 
asko egiazko gertaerak izan zirela frogatu dela geroago. Well-
sen liburua ere oso gaizki dago itzulita, Laterza argitaletxearen 
seriotasuna gorabehera. Interesgarria da, historia, antzinaroan 
batez ere, Europan baizik ez zela izan pentsatzeko dagoen ohi-
tura finkatua desegitera jotzen baitu. Wellsek, europar historiaz 
ari denean darabilen tonu berean hitz egiten du Txinako, India-
ko antzinako historiaz edota mongolen Erdi Arokoaz. Frogatzen 
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du, mundu mailako ikuspegitik, Europa ezin dela hartu mundu-
ko zibilizazio guztiaren gordailu dela uste duen probintziatzat. 
Wellsek sartutako beste berrikuntza bat, hain begiko ez duda-
na, gizakia agertu aurretiko lurraren historia da, eta desitxuratu 
egiten du, orobat, Eliza Katolikoaren eta hark zibilizazioaren 
garapenean izan duen eraginaren historia. Wells antipapista 
anglikano bat dela antzematen zaio, eta ez aurreiritzirik gabeko 
historialari bat.

Hizkuntzak ikasten hasteko asmoa duzunez, gramatikei 
gehiegi ez lotzeko aholkatzen dizut; aldiz, asko irakurtzeko, hiz-
tegia gramatikak baino gehiago gainbegiratuz. Gramatikak, nire 
ustez, itzulpenari lagundu behar dio, eta ez haren aurretik joan. 
Askok gramatiken ikasketari ekiten diote eta ez dira moldatzen, 
oroimena agortzen dutelako. 

[...] Bukatu egin behar dut. 
[...] Besarkada. Etxekoei idatzi.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko urriak 5

Tania maitea:
...«Bi mundu» deituei buruz azaldu nizun auziari kon-

trajartzen diozun aringarriak ez du zure ikuspegia, funtsean 
okerra, aldatzen eta ez dio nire baieztapenari baliorik kentzen, 
hau da, marjinalki bada ere Centoneriei dagokien ideologia bat 
dela, etab. Ongi ulertzen dut ez zenukeela pogrom batean parte 
hartuko, zeren pogrom bat gertatu ahal izateko oso zabaldurik 
egon beharko baitzukeen «bi mundu», bi arraza elkartu ezinen 
ideologia, etab. Ideologia horrek eratzen du Centoneriek, haur 
bat odolustuta aurkitu arazi eta juduek beren errituko sakrifi-
zioak egiteko hil dutela salatuz baliatzen duten giro lauso hori. 
Mundu gerra lehertzeak argi erakutsi zuen gizartearen buruza-
gitza daramaten klaseek eta taldeek badakitela ideologia itxuraz 
kaltegabe horiez baliatzen, iritzi publikoaren boladak eta joerak 
erabakitzeko. Zure kasuan auzia hain harrigarria iruditzen zait, 
non iruditzen baitzait ez zintuzkedala maiteko, auzi honi buruz-
ko zure edozein kezka guztiz argitzen saiatuko ez banintz. 

[...] Zer esan nahi duzu «bi mundu» esapide horrekin? Hur-
bildu ezin diren eta elkarrekin komunikaziorik ezin izan duten 
bi lurralderen tankerakoak direla? Hori esan nahi ez baduzu eta 
adierazpen metaforiko eta erlatibo bat baldin bada, ez du esan-
gura askorik, zentzu metaforikoan infinituak baitira munduak, 
nekazarien errefrauak dioen bezala: «Emaztea eta idiak, zure 
herrikoak». Zenbat gizartetakoa da gizabanako bakoitza? Akaso 
gutako bakoitza ez al da etengabe ahalegintzen munduaren bere 
ikuskera propioa bateratzen, ikuskera horretan kultur mundu 
fosilizatuen zati heterogeneoek irauten jarraitzen baitute? Eta 
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ez al dago prozesu historiko orokor bat, etengabe gizadi osoa 
batzera jotzen duena? Gu biok, elkarri idatziz, ez al ditugu beti 
desadostasunerako arrazoi berriak aurkitzen eta, aldi berean, 
ez al gara saiatzen edo ez al dugu lortzen zenbait auziri buruz 
ados jartzea? Edozein taldek, alderdik, sektak edo erlijiok, ez al 
du egiazko «konformismo» bat sortzera jotzen (artalde-zentzuan 
edo zentzu pasibo batean ulertu gabe)? 

[...] Gure auzian axola diona zera da, juduak 1848an askatu 
zituztela ghettotik eta nolanahi ere ia bi mila urtez egon zirela 
ghettoetan edo europar gizartetik segregaturik, eta ez beraien 
gogoz, kanpo inposizioagatik baizik. 1848tik aurrera asimilazio 
prozesua hain azkarra eta funtsezkoa izan da mendebaldeko 
herrialdeetan, non pentsarazten baitu inposatutako segrega-
zioak beste ezerk ez zuela eragotzi zein bere herrialdean erabat 
asimilatzea, non eta Frantziako Iraultza arte kristau erlijioak, 
«estatu kultura» bakarra izanik, erlijioz menderatu ezin ziren ju-
duak segregatzea eskatu izan ez balu. (Orain ez dago hori eskatu 
beharrik, deismo hutsera edo ateismora igarotzen baitira judais-
motik). Dena den, aipatzekoa da herrialde bakoitzean bere gisara 
ezartzen zen ghettoko bizitzari zor zaizkiola arrazaren berezko-
tzat hartzen diren ezaugarri asko; izan ere, judu ingeles batek ez 
baitu ia antzik ere Galitziako judu batekin. 

[...] Gure egunetan, badirudi Gandhi dela ideologia hindua-
ren ordezkaria, baina hinduek paria kategoriara gutxitu zituzten 
lehendik Indian bizi ziren dravidak, herri gerrazalea ziren eta 
Gandhiren moduko gizona mongoliar inbasioaren eta konkista 
ingelesaren ondoren baizik ezin izan dute sorrarazi. Juduek ez 
dute lurralde Estaturik, bi mila urtez ez dute izan hizkuntza-, 
kultura- eta administrazio-batasunik. Nola liteke haiengan ol-
darkortasunik, etab. aurkitzea? Baina arabiarrak ere semitak 
dira, juduen odoleko anai-arrebak, eta izan zituzten haiek ere 
aldi bortitzak eta mundu osoko Inperio bat lortzeko saioak. Eta 
juduak bankariak eta kapital handien jabeak direnez gero, nola 
esan dezakezu Estatu Inperialisten oldarkortasunean esku har-
tzen ez dutenik?

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko urriak 12

Tania maitea:
Jaso dut urriaren 10eko zure postala, eta ez dit apurrik ere 

arindu urriaren 2ko zure gutunak eragin zidan zirrara. Hura ez 
zen zakarra, baina bai iraingarria niretzat. Zer esan nahi duzu, 
zurekin «itsumandoka» jolasten eta zu «zokoratzen» saiatzen 
ari naizelako horrekin? Hitz mingarriekin erantzun beharko ni-
zuke, baina uste dut etorkizunean hobe izango dela gertakari 
desatsegin hauek —gogorragoren bat ez esatearren— saihestea. 
Horregatik, bada, nire kazetari ohi izateari egiten diozun aipa-
mena imbelle telum sine ictu103 baino ez da, esamolde hanpurutsu 
bat erabiltzearren. Ni ez naiz inoiz kazetari profesionala izan, 
bere luma eskaintzarik onena egiten dionari saldu eta etengabe 
gezurra esatera behartuta dagoena, profesionaltzat kalifikatzean 
sartzen baita gezurra. Oso kazetari askea izan nintzen, iritzi ba-
karrekoa beti, eta inoiz ez nuen nire sakoneko iritziak ezkutatu 
beharrik izan, nagusiak edo mantentzaileak laketzeko. 

[...] Esaten duzu nahigabetu egin zaituela nik juduen kon-
tzeptua arindu duzula esan izanak. Arrazoi duzu batere arindu 
ez duzula baieztatzean, zure ikuskera horretan denetik baitago 
pixka bat, baina, gauza bakoitza gutun banatan. Hasieran, zuze-
nean antisemitismora zeraman ikuspegi bat zen; ondoren, judu 
nazionalisten eta sionisten kontzeptu bat; eta, azkenik, ghettoen 
suntsipenaren kontra agertu ziren errabino zaharrek partekatu-
ko lituzketen ikuspegi batzuk, haiek aurreikusi baitzuten eremu 
eta komunitate segregatuak gutxitzeak «arraza» desnaturaliza-

103 Aparan jotzen ez duen kolpea. Virgilioren Eneidatik hartua.
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tzea eta berezko nolabaiteko nortasun bati eusten zioten lotura 
erlijiosoak moteltzea ekarriko zuela azkenean. Dena dela, gaizki 
egin nuen eztabaidatuz. Hobe egingo nukeen txantxetan eran-
tzun, eta britainiarren «patxadaren», frantsesez «suminaren», 
germaniarren «leialtasunaren», espainiarren «handitasuna-
ren», italiarren «adosteko espirituaren» eta, azkenik, eslaviarren 
«xarmaren» teoria kontrajarri izan banizu; horiek guztiak oso 
kontzeptu baliagarriak baitira herri xehearentzako foiletoiak 
eta filmak idazteko. Edo galdetu niezazukeen ea zertan da-
tzan «benetako» judua edo judua «orokorrean» izatea; edo 
«gizakia orokorrean» ere bai, ez baitut uste inongo museo antro-
pologikotan edo soziologikotan aurki daitekeenik hori. Galdetu 
niezazukeen, halaber, zer esan nahi duen gaur egun juduentzat 
behinola zuten Jainkoaren ikusmoldeak «armaden Jainko» gisa, 
eta «herri hautatuari» eta herri juduaren misioari buruzko Bi-
bliaren lengoaia guztiak, Prusiako Wilhelm II.aren gerra aurreko 
hizkera dirudienak. 

[...] Marxek idatzi zuen juduen auzia ez dela existitzen 
jada, kristau guztiak judu bihurtu zirelako eta judaismoaren 
esentzia izandakoa, espekulazioa, berenganatu zutelako; edo, 
bestela, Europa osoa espekulaziotik, hots, judaismotik oroko-
rrean, libratzen denean konponduko dela hebrearren auzia. 
Auzia planteatzeko modu bakarra dela iruditzen zait, judu ko-
munitateei kultura autonomia (hizkuntza, eskola eta abar) 
izateko eskubidea aitortzeaz gain; eta baita autonomia nazionala 
ere, judu komunitateren batek, aldez edo moldez, lurralde jakin 
batean bizitzea lortuko balu.

Gainerako guztia mistizismo makurra iruditzen zait, sio-
nismoaren hebrear intelektual kaskarrentzako egokia; berdin 
gertatzen da «arraza»ren auziarekin, zentzu antropologiko hu-
tsean heltzen ez bazaio behintzat. Kristoren garairako, juduek 
ez zuten beren hizkuntzaz hitz egiten; hizkuntza liturgiko gisara 
baztertua zuten, eta arameeraz egiten zuten. 

[...] Bere jaioterriko hizkuntza ahazten duen «arraza» 
batek, dagoeneko galdua du bere iraganeko herentziaren eta 
munduaren jatorrizko ikuskeraren zati handi bat, eta xurgatuak 
ditu herri konkistatzaile baten kultura eta hizkuntza. Zer esan 
nahi du, beraz, «arrazak» kasu honetan? Bistan da komunitate 
berri bat dela, modernoa, ghettoaren eragin pasiboa eta egiaz ne-
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gatiboa jaso duena, eta egoera sozial berri horretan «izaera» berri 
bat berregin duena. 

[...] Bitxia da, auzi orokorrerako zu historizismoaz ez balia-
tzea. Eta gero azalpen historiko bat nahi duzu eman, tribu kosako 
batzuek juduek isatsa dutela uste zutela-eta! 1920ko Errusia eta 
Polonia arteko gerran Orenburgeko eraso-dibisio kosako baten 
komisario politikoa izan zen judu batek kontatu zidan txantxa 
bat da. Kosako hauek ez zuten judurik euren lurretan, eta pro-
paganda ofizialisten eta klerikalen arabera irudikatzen zituzten, 
Jainkoa hil zuten izaki beldurgarriak balira bezala. Ez zuten ko-
misario politikoa judua zenik sinetsi nahi izan:

—Zu gure artekoa zara —esaten zioten—. Ez zara judua. 
Poloniarrekin izaniko borroketan jasotako zaurien orbainez jo-
sita zaude. Gurekin borrokatzen duzu. Hebrearrak beste upel 
bateko ardoa dira...

Sardinian ere modu askotan irudikatzen da judua. Bada 
«arbeu» hitza, itsustasun eta gaiztakeriazko munstro bat, ele-
zaharrekoa, esan nahi duena. Bada halaber «giudeo» hitza, Jesus 
hil duena; baina badira, halere, «giudeo» ona edo txarra dena, Ni-
kodemo errukitsuak lagundu baitzion Mariari Semea Gurutzetik 
jaisten. Sardiniarrarentzat, ordea, «giudei»ak ez daude oraingo 
garaiari lotuak. Norbait judua dela esaten baldin bazaio, Niko-
demoren gisakoa ote den galdetzen du, baina, oro har, «giudeo» 
kristau txar baten baliokide dela uste du, Jesukristoren herio-
tza nahi duten horien gisakoa. Eta «marranu» hitza ere badago, 
kristautzen ziren juduei Espainian aspaldi emandako «marra-
no» izendapenetik datorrena eta sardinieraz oro har laidogarria 
dena. Kosakoek ez bezala, sardiniarrek ez dituzte hebrearrak 
gainerako gizakiengatik bereizten, ez baitute utzi propagandak 
eragin diezaien.

Honekin, nire aldetik, amaitutzat jotzen dut auzia, eta 
ez dut auzi berririk irekiko, horretan saiatzen bazara ere. Arra-
zen auzia ez zait interesatzen zentzu antropologikoan ez bada, 
edo historiaurrearen ikerlanerako. (Honela, bada, hilobien ga-
rrantziaz egiten duzun aipamena baliogabea da, zibilizazioari 
dagokionez. Antzinako garaietarako baizik ez da baliagarria, den-
borak suntsitzen ez duen monumentu bakarra hilobiak zirelako 
eta haien barnean, hildakoaren ondoan, eguneroko bizitzako 
objektuak ezartzen zirelako. Nolanahi ere, eraiki ziren garaiaren 
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oso ispilu mugatua baizik ez dute eskaintzen hilobi horiek, jan-
tziaren eta erritu erlijiosoen historiaren zati bat, gehienez ere; 
eta, ororen gainetik, goi klaseari eta aberatsei dagozkie, eta sarri-
tan herrialdearen menderatzaile arrotzei eta ez herriari). 

[...] Nik neuk ez dut arrazarik: nire aita jatorri albaniar 
berrikoa da. Familiak 1821eko gerran zehar edo haren ondoren 
ihes egin zuen Epirotik, eta bizkor italiartu zen, baina amona 
gonzalesa zen, Italia hegoaldeko familia italiar-hispaniar baten 
ondorengoa, espainiar dominazioa amaitu ostean geratu ziren 
beste hainbat eta hainbat bezala. Nire ama sardiniarra da ai-
taren eta amaren aldetik, eta Sardinia 1847an anexionatu zen 
Piemontera, Piemonteko printzeen feudo pertsonal eta onda-
re izan ondoren; haiek Siziliaren truke eskuratu zuten, Sizilia 
urrunegi zegoelako eta defendatzen zaila zelako. Nire kultura, 
funtsean, italiarra da oraindik, eta hau da nire mundua. Ez naiz 
bi munduren artean nagoenik inoiz ohartu, nahiz eta hori esan 
1920ko martxoko Giornale d'Italian, non, besteak beste, bi zuta-
beko artikulu batean, piemontetarra edo siziliarra eta abar gabe, 
sardiniarra naizelako esplikatu nahi baitzen Turingo nire jar-
duera politikoa. Nire jatorri albaniarra aipatu ere ez zen egiten, 
Crispi104 ere albaniarra zelako, albaniar eskola batean ikasia eta 
albanieraz hitz egiten zuena. 

[...] Gainerakoan, Italian inoiz ez dira formulatu auziok, 
eta Ligurian inor ez da harritzen marinel batek herrira emakume 
beltz bat dakarrelako. Ez dute listuz bustitako hatzaz ukituko, 
kolorea joaten ote zaion ikusteko, eta ez dute pentsatuko izarak 
beltzez tindatuta geratuko direnik.

Besarkada goxoa.
Antonio

104 Francesco Crispi (1819-1901) Italiako politikaria. 1887-1891 eta 1893-1896 bitarteetan 
lehen ministro izan zen. Gogorki erreprimitu zituen langileen eta nekazarien 
mugimenduak. Monarkia-zalea. Alemaniarekin aliantza sendo bat egitearen aldekoa. 
Abisiniako kolonizazio megalomanoaren bultzatzailea izan zen.
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Turiko kartzela, 1931ko urriak 19

Tania maitea:
...Hurrengoan Giuliari idatzi nahi nioke, seguru asko, gu-

tun osoa: beharrezkoa bada, ohar laburren bat idatziko dizut 
zuri. Horregatik, ez iezadazu gai konplexurik proposatu. 

[...] Ikusi nuen, Croceren Kritikan, De Ruggierok horren-
beste laudatzen duen Salvador de Madariagaren liburua: Anglais, 
Français, Espagnols; Nouvelle Revue Françaiseren edizioa. Madaria-
ga Nazioen Ligako espainiar funtzionario bat da, eta aldi batez 
Ingalaterrako Unibertsitate batean izan zuen katedra. Hori dela 
eta, badirudi gaitasun berezia duela hiru herri horien ezaugarri 
desberdinak zehazteko, obra hauetan ohiko diren aurreiritzietan 
erori gabe. Zergatik ez duzu irakurtzen, eta gero niri bidaltzen? 
Plazer emango zenidake horrekin. Ez dut esan nahi De Ruggierok 
gizadia intelektual talde nazionalak balira bezala ulertzeko joera 
duenik. Ikuspegi honetatik —behin kritikoki aztertuta—, inte-
resgarria izan daiteke liburua, ingelesentzat eta frantsesentzat 
batez ere. Ez hainbeste espainiarrentzat, Madariaga espainiarra 
baita, baina espainiar inteligentea, eta, Vicok105 Scienza Nuovako 
«egia» —edo axioma— batean idazten duenez, «nazioen hantus-
tea» baita historia idazteko oztoporik handienetakoa. Crispirekin 
batera, frantziar publizista batek —uste dut Ballet zuela izena 
— liburu bat idatzi zuen, L'Italie qu'on voit et l'Italie qu'on ne voit 
pas. Izenburu hori jar dakioke nazio izaerei buruzko liburu orori, 
eta ikusten direnak intelektualak izaten dira maiz, eta ikusten ez 
direnak nekazariak, biztanleriaren gehiengoa, batik bat, berez, 

105 Giambattista Vico (1668-1744) Italiako filosofo, soziologo eta abokatua.



258 Kartzelako gutunak

«nazioa» osatzen dutenak, nahiz eta Estatuaren zuzendaritzan 
pisu gutxi izan eta intelektualek ahantzi, edozein bereizgarri 
xelebrek pizten duen jakin-mina salbu. Horrela sortzen dira 
«beldur handien» gertakariak gero, Frantzian 1789-1790 urtean 
bezala, nekazariak matxinatu zirenean. Indar misteriotsu eta 
ezezagunek bezala jarduten dute; naturaren indar funtsezkoen 
gisan, eta lurrikaren edo zikloien izu-ikara sortzen dute.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko urriak 19

Ama maitea:
Jaso dut 14ko zure gutuna, eta asko poztu nau osatu zarela 

eta, egun batez bada ere, San Serafinoko festara joango zarela 
jakiteak. Nola gustatzen zitzaidan txikitan Tirsoko harana, San 
Serafinoren magalean! Orduak eta orduak ematen nituen arro-
kapean eserita, elizaren azpian lurrunak bailaran beherago 
eraikitako neserzurantz106 eratzen zuen aintzira moduko hura 
miretsiz. Kanaberadien artetik aintziraren erdirantz igerian ir-
teten ziren ahatetxoei eta eltxoak ehizatzen zituzten arrainen 
jauziei begira egoten nintzen. Agian dena aldatuta egongo da 
orain, Fluminedduko urak biltzeko asmoz pentsatutako urtegia 
eraikitzen hasi badira. Oraindik gogoan dut behin suge handi bat 
ikusi nuela uretara sartu eta geroxeago ahoan aingira handi bat 
zuela ateratzen; sugea akabatu eta aingira atera nion, baina gero 
bota egin behar izan nuen, ez bainekien nola eraman saltegira. 
Zurrundu egin zen, makila baten moduan, eta kirats handiegia 
uzten zidan eskuetan.

Nola pentsa dezakezu gaixo nagoenik eta ezkutatzen ari 
natzaizunik? Egia da ezin dudala oin bakarraren gainean dantza 
egin, baina, batzuetan, ni neu ere harritu egiten naiz nire inda-
rraz. Orain ez dut hortzik mastekatzeko eta, horregatik, gauza 
jakin batzuk jan behar ditut eta ez beste batzuk. Nahigabetzen 
nau, batik bat, gutxi barru bildoskia jarriko dutelako salgai, eta 
ezingo dudalako jan, asko gustatzen zaidan arren.

106 Urtegitxoa. 
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Ez naiz oroitzen Maria Porcuz; ezagutu behar izan dut, or-
dea, laurogeita hamazazpi urtez bizi izan bada. Idatz iezadazu 
noizbait izeba Margaritaren familiari buruz: zertan dira Giovan-
no, Ignazio, Natalia eta bestea — izenaz ez naiz oroitzen orain 
—? Giovanninoren semeek koskortuak behar dute honezkero.

Eta Nenetta Cuba, etab., etab.? Aspaldiko ezagun guz-
tiei buruz berritu behar zenizkidake kontuak. Gogoratzen duzu 
Tanielle harakinaren seme nagusia? Behin, Milango kafetegi 
batean topatu nuen, kasualitatez. Kaleratu egin zuten Farinac-
cik107 Cremonan zuzentzen zuen egunkaritik —egiaz ez dakit zer 
egin zezakeen egunkari batean, bere haurtzaroko ergel eta inozo 
aire bera baitzuen—, eta adeitasunez hitz egin zidan, nire alder-
diaren egunkarian koka nezala eskatuz. Oso egoera ekonomiko 
txarrean zegoela iruditu zitzaidan, eta bere eskari arduragabeaz 
irribarrea ere eragin zidan.

Teresinak agindutako gutunaren zain nago.
Besarkadak guztientzat, bereziki haurrentzat; eta zure-

tzat, ama bihotzekoa, denik eta maitekorrena.
Antonio

107 Italiako mugimendu faxistaren buruzagietako bat.
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Turiko kartzela, 1931ko azaroak 2

Tania maitea
...Beti ahaztu egiten zait Umbertok108 auzia berrikustearen 

alde aurkeztutako helegiteei buruz idaztea, baina jaso nituen 
bere garaian eta arretaz aztertu nituen. Ikusi dut Umbertok ere 
ezagutzen zituela, eta erabili dituela, baliagarriak izan dakizki-
dakeen helegite-arrazoiak. Hala ere, ez du behar bezala garatu 
akaso baliagarri izan dakiokeen beste arrazoi bat, epaia eman 
ondoren neronek iradoki nion arren. Agian nik neuk gara nezake 
arrazoi hori, abokatuaren bitartez egin ahal izango banu —baina, 
zein abokatu arduratuko da gaiaz?—, eta azalpenerako eta hele-
gitea alegatzeko datu zehatzak izango banitu. 

[...] Kontua zera da: Gerra Zibileko Araudi Unibertsala izeneko 
opuskulu bat izan zen Alderdi Komunistaren Batzorde Zentraleko 
ustezko kideen kontrako eta, beraz, Lyongo Biltzarreko delibe-
razioen ondorio gisa, 1926ko matxinada armaturako ahaleginak 
egozteko akusazio-arrazoi nagusietako bat. Umbertok gogoan 
du, hain zuzen, idazki hori Grazia eta Justiziako ministroak be-
rak eta Francesco Coppola akademikoak zuzentzen zuten Politica 
aldizkarian argitaratu zela osorik, eta leporatzen zaien opusku-
lua argitalpen haren kopia literal bat baino ez dela esaten du. 
Nik ez dut inoiz opuskulua ikusi eta, hortaz, ezin ziur jakin egiaz 
kopia bat ote den; dena den, munta gutxi du horrek errealitate 
zehatz eta dokumentatuarekin alderatuta. Gerra zibileko araudi 
unibertsala, Politica aldizkari italiarrak baino lehen, Revue de Pa-
ris frantsesak argitaratu zuen, 1925 amaieran edo 1926ko urte 

108 Umberto Terracini.
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hasieran. Baina Revue de Paris ez zen hori argitaratzera mugatu: 
1926an, zein zenbakitan oroitzen ez badut ere, editorial bat ar-
gitaratu zuen —izartxoekin sinatua, anonimoki, alegia—, «Gerra 
Zibila eta Boltxebismoa» izenekoa. Lehenengo orrialdeko idaz-
puruak «Gerra eta Boltxebismoa» ageri zuen, eta honela labur 
daiteke istorioa: 

[...] Araudi unibertsala deitua aldizkariko artikulu soil bat 
da, Pentsamendu militarra (Voiennaia Mysl) aldizkariko artikulu 
bat; aldizkari horrek ez du izaera ofizialik, edo alderdi komunis-
tekin inolako loturarik. Areago, errusiar idazle militar batzuek 
gogorki kritikatu zuten artikulua, bere izaera pedantea, abstrak-
tua, etab. agerian jarriaz. 

[...] Revue de Pariseko bigarren argitalpenak, preseski ez-
tabaida hau guztia laburtzen duenak, frogatzen du, hain zuzen, 
ezein alderdi komunistak (eta are gutxiago italiarrak) ezin izan 
zuela idazki hori zabaldu, eta, beraz, ez dugula konpromisorik 
horren edukia errespetatzeko, Alderdiaren agiria balitz izan-
go genukeen bezala, haren ardura afiliatuona bailitzateke. Hori 
dela-eta, italiar liburuxka argitaratzearen ardura ezin da Batzor-
de Zentraleko kideei egokitu beharko litzaiekeen Alderdiaren 
agiritzat hartu; haiek, izan ere, gaia ezagutu behar dutela uste 
baitut, eta ezin dute horrelako idatzi bat benaz hartu, pertsona 
arduragabe batzuek beren kabuz egindako argitalpen gisa baizik. 
Niri neuri dagokidanez, badago inprimaki bat, Alderdi Komunista-
ren buletin bat, 1926ko lehen hilabeteetan agertua, bere bigarren 
zatian nik Lyongo Biltzarreko batzorde politikoari zuzendutako 
diskurtso baten laburpena —nahiko txarra, egia esan— daka-
rrena; hartan nik, kargua uztera zihoan Batzorde Zentralaren 
izenean eta Biltzarrak onartu behar zuen zuzentarau gisa —eta 
hala egin zuen, egin ere—, behin betiko esaten nuen Italian ez 
zegoela halako egoerarik, egin beharreko lana «antolamendu po-
litikoa» zela eta ez matxinada saioak. 

[...] Buletin hau ez zen prozesuan zehar aurkeztu, baina 
txostenean egon behar duela iruditzen zait. 

[...] Orobat iruditzen zait elementu hauek helegiteaz ar-
duratu zen abokatuari erakuts diezazkiokezula, eta haren iritzia 
galdetu. Nire balizko helegite batek, jakina, gauzak bere horretan 
utziko ditu, baina baliagarria izango da, agian, aktetan jasotzen 
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bada. La Revue de Pariseko erreferentziak aise aurki daitezke al-
dizkari hartara harpidetutako edozein bibliotekatan. 

[...] Abokatua, beraz, elementu hauez balia daiteke Umber-
toren helegiteak aurrera eramateko, berrikusketako izapideetan 
bakar batek esku hartzea hobe izango baita beharbada.

...Juduen auziak ardura badizu eta horretan zientifikoki 
sakondu nahi baduzu, aldizkari batean aipaturik ikusi ditudan 
bi argitalpen berri gomendatzen dizkizut. Bi kolaborazio dira, 
Erroman berriki egin den biztanleriari buruzko ikerketetarako 
Nazioarteko Biltzarrean aurkeztu dira, eta faszikulu bereizie-
tan argitaratu dituzte: bat, Livio Livi irakaslearena, juduen masa 
osoaz diharduena, eta, bestea, R. Bachi irakaslearena, italiar 
juduei buruzkoa. Laburbilduz, biek dirudite oso interesgarriak 
eta irakasgarriak. Italian, Bachiren iritziz, Erroman baizik ez da 
mantendu hebrear gune trinko samar bat; Italiako gainerakoan, 
etengabe ari da burutzen giro nagusiaren aldetiko xurgatze eta 
sakabanatze fenomenoa. Honela, munduko estatistiken arabera, 
Europa ekialdekoa da juduen gune sendoa. Gune honen inguruan 
inguru-laino moduko bat eratzen dute gainerako hebrear ko-
munitateek, giroak beregana ditzan utziaz, etab. Erroman 1870. 
urtera arte existitu zen ghettoa, eta Vatikanoaren existentziak 
bazterkeriazko tradizio bat jarraitzen duen lekuan, ekialdeko Eu-
ropa nekazarian orobat bezala, juduen segregazioak, ghettorik 
gabe bada ere, bere hartan jarraitzen du.

Zure gutunen bat espero dut. Ez didazu inoiz zure osasuna 
aipatzen. Besarkada goxoa.

Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko azaroak 9

Tania maitea:
Nire kartzelaratzearen bosgarren urtemugan idazten di-

zut zehazki. Bost urte urte sorta ederra da, aizu, eta nire hauek 
pertsona baten bizitzan urterik emankorrenak eta garrantzitsue-
nak dira, gainera. Igaro dira, ordea, eta ez dut galdu-irabazien 
balantzea egiteko asmorik, ezta malkoak isurtzeko gogorik ere, 
pikutara joan den bizitzaren zati handi batengatik negar min-
gotsak eginez. Nire bizitza fisiologikoaren aldi zehatz batekin 
bete-betean kointziditzen duela iruditzen zait, gainera; organis-
moa kartzela-baldintzetara egokitzeko behar denarekin, alegia. 
Hiru hilabetetik hona sentitzen dudan ondoeza, gainera, aldi ba-
ten hasiera da, eta hemendik aurrera gogorrago sentituko dut 
kartzela-bizitza, beti presente dagoen eta indarrak etengabe 
suntsitzen dizkidan zerbait balitz bezala.

Uste dut igorri didazula diostazun sendagai paketea iritsi 
dela eta egun gutxi barru eskuan izan dezakedala bere edukia. 
Hego-haizea gaiztotu denez, oinaze zorrotzak itzuli zaizkit eta, 
hori kontuan izanik, aringarri izango zaizkidan sendagaiak es-
kura izatea espero dut gutxienez. Idatzi nizunean ahaztu egin 
zitzaidan zigarreta-paper gehiago bidaltzeko eskatzea. Agian 
harritu egingo zaitu nik hainbeste zigarreta-paper gastatzeak, 
tabakoaren kontsumoa asko murriztu dudala idatzi nizunez. Ez 
dago kontraesanik bien artean, zeren lotura estua baitute eta 
bata bestearen mende daude, gainera. Ohartu nintzen papera 
murriztuaz, luzeran eta zabaleran ebakiaz, alegia, zigarreta txiki 
batzuk egin daitezkeela —bakarraren ordez, hiru—, eta, beraz, 
hiru aldiz erre dezakedala pixka bat, baina beharra asetzeko 
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aski, tabako berriko kopuru berarekin behin bakarrik erre ordez. 
Presoek hirutan erretzen dute zigarreta bera —zatika erretzen 
dute— eta gero berriro erabiltzen dituzte zigarreta-muturrak. Nik 
ez dut gustuko sistema hori eta nahiago dut nire konponbidea, 
bide batez esanda, tabako eta pospoloekin eskura daitekeena 
baino askoz paper gehiago eskatzen badu ere. Pospoloentzat, 
orratz batekin pospolo bakoitza bi zatitan mozteko kartzela-ohi-
tura darabilt, horrela kopurua bikoizteko. Egia esan, uztailetik 
gaurdaino ez dut erre lehenago (justu lehenago, zeren eginak 
nituen jada beste murriztapen batzuk) erretzen nuen tabakoa-
ren ehuneko berrogei bat gutxiago soilik, baizik eta iruditzen 
zait are murrizketa gehiago egiteko aukerak ditudala oraindik. 
Uste dut oso gutxi erreko dudala aurki, edo erabat utziko dioda-
la erretzeari. Egia da, gainera, erretzeak ez duela lotura esturik 
lan intelektualaren intentsitatearekin. Ez dut asko irakurtzen eta 
gutxiago pentsatzen dut; ahalegin intelektual gutxi egiten dut 
eta horregatik erre dezaket gutxiago. Ez dut lortzen arreta gai 
jakin batean jartzea; mentalki uzkurtuta sentitzen naiz, fisiko-
ki nagoen bezainbat. Uste dut egoera honek negu osoa iraungo 
duela gutxienez; hau da, aldi honetan, ahaleginak eginda ere ne-
kez eutsiko diodala txarrera egin gabe, eta ez naizela osatuko.

...Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko azaroak 16

Teresina maitea:
Eskertzen dizut idatzi izana. Hilabete baino gehiago zen 

berririk jasotzen ez nuela. Iragartzen didazun amaren gutunaren 
zain nago.

Osaba Zaccaria ni ikustera etorriko balitz, atseginez hartu-
ko nuke, baina ez dut uste etorriko denik. Noiztik ez dut ikusten? 
Ez naiz gogoratzen. Haren oso oroitzapen lausoak ditut, oraindik 
oso gaztea zenekoak eta ni haur bat. Uste dut osaba Achille-
sen antz handia izan behar duela orain, akaso hiriko bizitzak 
adeitsuago eta leunxeago bihurtua, baina ez dakit lehen bezain 
maitagarria izango ote den.

Eta orain nork egin dezake ogia gure etxean? Amak, ez; 
zuk ere ez, bulegoan lan asko izango duzulako. Grazietta ezingo 
da guztiaz arduratu... Ez dut lortzen zuen bizitza nolakoa den 
zehazki irudikatzea.

«Portutik eskoziar pausoz dantzan irteten den itsasontzia, 
hildako bat hartu eta hilabete amaieran ordaintzearen parekoa 
da» esaldia ez da igarkizun bat, ustez gauza ezin sakonagoak eta 
esanahi misteriotsukoak esaten dituztelakoan, hitzak metatzen 
dituzten morroiez iseka egiteko balio duen zentzurik gabeko 
ergelkeria bat baizik. Hori herrietako pertsona askori gertatzen 
zitzaien. Oroitzen zara Camedda jaunaz, kultur erakustaldia 
egiteko nobela herrikoietatik esaldi hanpatuak hartzen zituena, 
gero ero-eroan solasean txertatzeko, nekazariak txunditzeko 
asmoz? Modu berean errepikatzen dituzte andre santujaleek la-
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tinezko otoitzak Filotean.109 Gogoratzen duzu nola sinesten zuen 
izeba Graziak bazela donna Bisodia bat —Bisodia andrea—, oso 
jainkozalea, hainbesteraino, non aitagurean beti errepikatzen 
baitzen haren izena? Dona nobis hodie —emaguzu gaur— zen; 
hark, beste hainbatek bezala, «donna Bisodia» irakurtzen zuen, 
aspaldiko andre bat pertsonifikatuz, «oraindik denak elizara 
joaten zirenekoa eta artean mundu honetan erlijio pixka bat ba-
zenekoa». 

[...] Nobela oso bat idatz daiteke eredutzat hartzen zen 
alegiazko «Bisodia andre» honi buruz. Zenbat aldiz esango zien 
izeba Graziak, Graziettari, Emmari, eta zuri ere bai agian, pazko-
jaunartzerako aitortzera joan nahi ez zenutenean!:

—Ai! Zu ez zara, ez, Bisodia andrea bezalakoa!
Orain istorio hori zure haurrei konta diezaiekezu: eta ez 

ahaztu Mongoroko erromesaren istorioa ere, musca magheddare-
na,110 eta luzaro itxaroten genituen zaldi zuri eta beltzena.

Besarkada maitekorra, Teresina maitea.
Antonio

109 Filotea, Salesko Frantzisko santuaren otoitz-liburua, euskarara hainbatetan itzulia.
110 Izurria dakarren eulia. 
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Turiko kartzela, 1931ko abenduak 10

Julka maitea:
Jaso dut azaroaren 21eko zure orria. Taniak berari igorri 

zenion gutuna ere aipatu zidan eta, hartara, zure gutunak bizi-
tasuna irabazi du, abstrakzio eta lausotasun gutxiago du. Zure 
aurreko gutunetako batean esaten zenidanez, ikasten hasi nahi 
omen zenuen, eta sendagileari iritzia eskatu eta haren iritzia ez 
omen zen aurkakoa izan. 

[...] Utzidazu, pedante airetxo batez, proposamen prak-
tiko bat egiten eta, nolabait esatearren, nire «erreibindikazio» 
batzuk aurkezten. (Uste dut preso baten kasuan «erreibindika-
zioak» esan daitekeela, askatasunaz gozatzen duten pertsonekin 
alderatuz gero, izan ere, presoaren baldintzak historikoki aro 
klasikoko esklabotzara makurtzen dira; «galera» eta «ergasto-
lo» hitzek, Italian kartzelaren baliokidetzat hartu direnak, modu 
ezin nabariagoan erakusten dute lotura hori). Ikasi nahi duzunez, 
zera ulertzen dut: gai espezializaturen bati ekin nahi diozula, 
«zientzia-ohitura» zeureganatu nahi duzula; hau da, metodolo-
gia orokorraz eta epistemologikoaz jabetzeko ikasi (ikusten zein 
hitz pedanteak?). Hortaz, zergatik ezin duzu ikasi niri ere inte-
resatzen zaidan gairen bat eta, horrela, nire berriemaile bihurtu 
Delioren eta Giulianoren egungo bizitza intelektualaren isla di-
renez bioi interesatzen zaizkigun zenbait gaitan? Laburbilduz: 
Delio eta Giuliano joaten diren eskoletako marko zientifikoaz 
sistematikoki informatua izatea gustatuko litzaidake —lehen 
erreibindikazioaren forma orokortua—, zenbaitetan egiten diz-
kidazun aipamen urriak ulertu eta baloratzeko gai izan nadin. 
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[...] Eskolarena izugarri interesatzen zait eta zuri ere asko 
interesatzen zaizu, zuen elkarrizketen ehuneko hirurogei hau-
rren eskolaren ingurukoa dela idazten baitidazu. Gai horri buruz 
dituzun inpresioak koherentziaz eta ordenan adieraztea «ikas-
keta» da: zure gaixotasunaren ostean, horrek zure borondate 
zientifikoaz eta zure azterketa kritikorako gaitasunez baliatze-
ko ahalmena itzuliko dizu berriro. Normala den bezala, egiazko 
lana egin beharko duzu eta ez mugatu gutunak idaztera: inkestak 
egin, oharrak hartu, bildutako materiala sailkatu eta lortutako 
emaitzak ordenan eta koherentziaz azaldu. Ni oso zoriontsu 
sentituko naiz, pedante baten zoriontasunaz, baina ez da zorion 
hori zertan gutxietsirik horrenbestez. 

[...] Asko interesatzen zait, esate baterako, jakitea nola 
egokitzen den lehen hezkuntzan eraso-brigaden eta espezializa-
zio-txokoen metodoak, eta zein diren lortu nahi diren helburu 
pedagogikoak. Ulertzen dut zalantza sor daitekeela honek lan-
biderako orientazioa artifizialki bizkortzen ote duen eta haurren 
joerak faltsutzen ote dituen, eta ez ote duen baztertzen eskola 
bateratuak izan behar duen helburua: haurrak jarduera guztiak 
harmoniaz lantzera eramatea, harik eta haurren nortasun gara-
tuak zein joera dituen, joera horiek, bizi-indar guztien garapen 
maila altuago batean sortu eta sakonagoak eta iraunkorragoak 
direnez, nabarmenago azaltzen diren arte. Deliori, esaterako, 
izaki bizidunekiko nire esperientziak jakinaraz niezazkioke: ala 
agian erbiak ilargi-argitan dantzan ikustea —edo jauzika, baina 
herriak horretan dantza ikusten du— edo trikuen familia —triku 
arra, triku emea eta trikukumeak— udazken gau ilargitsu batez 
sagar bila ateratzea fabulak direla pentsatuko ote du? Zer esan 
nahi du izaki bizien txokoak? Irakurri nuen Ameriketako hiri 
handietako umeen ehuneko hirurogeiak ez dakiela esne-behi 
bat zer den, eta badirela esne-behiak kaiolan sartuta erakusgai 
erabiltzen dituztenak, behinola Italian hartzak eta tximinoak 
erabiltzen ziren bezala. Ameriketako eskoletan izango ote dute 
esne-behien txokorik?

Besarkada sendo-sendoa, zuri eta haurrei, Julka maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1931ko abenduak 21

Ama maitea:
Jaso dut 16ko zure gutuna, antza denez Teresinak nola-

baiteko maleziaz idatzia. Uste dut barre egingo zenutela biek, 
Teresinak harako hura idatzi zuenean: egonean egotea gus-
tatzen zaizula, gauza onak atsegin dituzula, jaki gozoren bat 
dagoenean baizik ez duzula jateko gogorik izaten, etab. Goize-
tan, orain, kafe hutsaren ordez kafesnea hartzen duzunez, jakin 
nahi nuke garagarrik botatzen ote diozun, «freskagarria» denez. 
Teresinak, gainera, ez dit argitu zein izeni dagokion Diddi. Ba-
tzuetan iruditzen zait haren azken haurtxoak Isa duela izena. 
Baina dagoeneko ez dut ezer ulertzen hainbeste ezizenen artean. 
Errazagoa litzateke Cunegunda, Restituta, Ermengarda, etab., 
jartzea, eta semeentzat Baltasar, Napoleon, Nabukodonosor...

Gabonetako zuen oparien zain nago, eta aldez aurretik es-
kertzen diet haurrei, gauza horiek aukeratzen parte hartu dutela 
idatzi baitidazu. Besarkada, zuri eta etxeko guztiei.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urtarrilak 18

Tania maitea:
Denbora honetan guztian ez dut ondoez gogorrik edo go-

gor samarrik izan. Honela, nahiko ongi bizi naizela iruditzen zait. 
Egia da gogogabe nagoela beti, oso urduri batzuetan, eta apatia-
ren zein erabateko makalaldiaren ertzean, bestetan; baina uste 
dut erdi-sorgortze egoera hau organismoaren defentsa moduko 
bat dela, kartzelak, gauza eta atsekabe txiki guztien ondorioz, 
eragiten duen akidura etengabearen aurka. Azkenerako mikro-
mano bihurtzen da bat —eta akaso banaiz dagoeneko, nik neuk 
uste dudana baino gehiago—, beti ditugulako kirioak airean, zer 
eta huskeriengatik, edo pentsamendu eta kezka ñimiñoengatik. 
Gainerakoan, ikusten duzu zer gertatzen den: 

[...] Prometeok, Olinpoko jainkoekin borrokan, Titan tra-
gikoa dirudi; liliputarrek lotutako Gulliverrek, aldiz, irribarrea 
eragiten digu. Prometeok ere barre eginaraziko liguke, baldin eta 
arranoak egunero gibela jan ordez, inurriek marraskatuko balu-
te. Jupiter ez zen oso adimentsua izan bere garaian. Aurkariak 
birrintzeko teknika ez zuen oraindik oso garatua. Eleberrigile mo-
derno batek —ez naiz gogoratzen nork, baina Guelfo Civinni dela 
esango nuke— irudikatu zuen nola senar batek, bere emaztea 
maitemintzen hasia zen gizon txolin bat suntsitzeko, gau batez 
arkakuso gosetiz betetako etxola abandonatu batean giltzapetu 
zuen: imajinatzekoa da andrearen ahotxoa, arkakuso ziztadez 
jositako miresleak eskainiko zuen ikuskizunaren aurrean.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urtarrilak 18

Teresina maitea:
Jaso dut 14ko zure gutuna, Francoren eskutitzarekin, 

haren kolorezko marrazkiekin, eta Diddiren eta Mimaren gutun-
txoarekin. Eskertzen diet zure haur guztiei, eta ez dakit zer egin 
dezakedan benetan nire maitasuna erakusteko. Pentsatuko dut, 
eta saiatuko naiz nire aldetik jasotzeko zerbait asmatzen; bestela 
ez bailegoke atseginik horretan, eta ez luke inolako esangurarik 
izango. Agian zera egingo dut: 

[...] Alemanetik, neure burua trebatzeko, txikitan hainbes-
te gustatzen zitzaizkigun haien antzeko ipuin herrikoi batzuk 
itzuli nituen; nahiko antzekoak dira, jatorri berekoak direlako. 
Garai bateko kontuen tankera dute, nekazari kutsukoak dira, 
baina bizitza modernoak ez du oraindik Ghilarza nahikoa inba-
ditu bere irratiarekin, hegazkinarekin, zinema soinudunarekin, 
Carnerarekin,111 etab., etab., eta egungo haurren gustua ez da 
izango gure aspaldiko haren hain desberdina. Saiatuko naiz 
koaderno batean kopiatzen eta bidaltzen, hori egiten uzten ba-
didate behintzat, txikien fantasiaren garapenerako nire ekarpen 
moduan. Agian irakurleak, modernismoari omenaldi gisa, ironia 
eta barkaberatasun pittin bat ipini beharko du bere entzuleen 
aurrean aurkeztean. Baina, eta horiek, nola agertuko dira? Iru-
ditzen zait ileak garçonne erara moztuak eramango dituztela, eta 
«Valentzia» eta Madrilgo emakumeen mantelinei abestuko die-
tela; baina antzinako moduko batzuek ere iraungo dute bizirik, 

111 Primo Carnera (1906-1967), Italiako boxeolari famatua, 1933an munduko pisu astuneko 
boxeolarien txapelketa irabazi zuen.
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izeba Alene eta Corroncu adibidez, eta ipuin horiek giro egoki bat 
aurkitu ahal izango dute oraindik. Gainera, ez dakit gogoratzen 
zaren: izeba Alene bizikleta batera igota ikustea gustatuko litzai-
dakeela esaten nuen txikitan; horrexek erakusten du trogloditak 
garai hartako modernismo erlatiboari aurrez aurre jarriz nola di-
bertitzen ginen. Horrek, ordea, gure girotik harago egon arren, ez 
zuen eragozten maitagarria izatea, eta sentipen atseginak sor-
tzen zizkigun. 

[...] Amaren berri gehiago emadazu, eta besarka itzazu 
hura eta etxeko guztiak.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urtarrilak 25

Tania maitea:
...Ez duzu ulertu oraindik zein den preso baten egiazko psi-

kologia. Gehien sufriarazten didana ziurgabetasuna da; alegia, 
ez jakitea zer egin dezaketen zaindari ez diren pertsonek pre-
soaren berezko egoera emozionalari ziurgabetasuna eta zalantza 
gehitzeko —era batera edo bestera—. Sufrimendu eta eragozpen 
askoren ondoren, ohitu egiten zara makineria administratiboa-
ren aurrean borondaterik eta subjektibotasunik gabeko gauza 
bat izatera, hark edonoiz bidal baitzaitzake mutur batetik beste-
ra, eta errotuen dituzun ohiturak aldarazi, etab., etab. Makineria 
honi eta eragiten dituen izu-ikarei zeure senideen jokaera irra-
zional eta kaotikoa gehitzen bazaie, zinez hautsita eta suntsituta 
sentitzen da presoa. 

[...] Ez dira inoiz egin behar ez proiektu ez promes zehaztu-
gabe eta lausoak, ez dira nerbioak asaldatu behar; osterantzean, 
niri ere gerta dakidakeelako, egonarritsuenetako bat eta edozein 
eragozpen jasateko gai naizen arren, «nahi dudanean» tematzea 
eta, merezi ez badu ere, hura lortzea, neure buruari oraindik bi-
zirik nagoela frogatzeko besterako ez bada ere.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko otsailak 1

Ama maitea:
Jaso dut Graziettaren urtarrilaren 15eko gutuna. Ez dit berri 

asko-askorik eta zehatz-zehatzik ematen, baina, zure osasunaz 
nobedade desatseginik ez dela ziurtatzen didate gutxienez. 

[...] Ez dakit nola egongo den antolatua Ghilarzako lan-
bide-eskola eta zein diren zehazki hango ikastaroetan ikasten 
diren gaiak. Irakurri nuen Corriere della Seran eskola mota honi 
buruz Parlamentuan izan zen eztabaida, baina eztabaidatu ziren 
gaiak orokorregiak eta lausoegiak ziren, ideia zehatz bat osatu 
ahal izateko ere. 

[...] Ondorio gisa atera zitekeen gauza garrantzitsu baka-
rra, zera: aipatu eskolak ez duela prestatzeko baino balio, eta 
ondoren ikasketak jarraitzeko aukera eskaintzen duela. Alegia, 
horrekin Mearentzat ere ez daudela gauzak erabakita, eta bertan 
pasako dituen urteak ez direla guztiz alferrik izango. 

[...] Bere kasuan funtsezkoa iruditzen zaidana, eta zuei guz-
tiei Mearekiko jokabidea erabakitzeko balio beharko lizuekeena, 
zera da: eskola-programak gorabehera, denbora hau bere ka-
buz ikasteko baliatzen jakitea bere esku eta bere borondatearen 
mende dagoela ulertarazi behar zaiola; hartara, bizi-baldintzak 
aldatuko balira, aurreranzko jauzi bat egiteko eta ikasketa bi-
kainago bati ekiteko egoeran legoke. Gogoa eta anbizioa izatean 
datza dena, hitzaren zentzurik nobleenean. Gainontzean, gauza 
hobe eta bikainago bat egiten saiatu nahi izan ez duelako bere 
bizitza Ghilarzan, puntua eginez, amaitzen badu, mundua ez da 
amilduko, horrenbestez. 
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[...] Ez dakit italiar gaztedian afiliaturik dagoen. Baiezkoan 
nago, nahiz eta ez didan inoiz halakorik idatzi, eta itxura-gauza 
hauetarako anbizio dezente izan behar duela susmatu. 

[...] Honela, beste italiar neskato askoren patuari jarrai-
tuko dio: familiako ama ona bihurtuko da, esan ohi den legez, 
berarekin ezkonduko den ergela aurkitzen duenean, baina hori 
ere ez da gauza segurua, ergelek oilo tankerako emakumeak 
nahi izaten dituztelako, baina lursail eguzkitsuak eta kutxan au-
rrezkiak dituzten oiloak nahiago.

Eskertu izeba Maria Domenicaren semeari gogoratzen 
nauelako eta goraintziak bidaltzen dizkidalako.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko otsailak 8

Tania maitea:
...Arretaz irakurri nuen, «Bi Munduak» deritzenei buruz 

izan genuen eztabaida koherentziarik gabe eta garratz samarraz 
ziharduen Pieroren pasartea («Bi munduetako heroia» eta XIX. 
mendeko aldi erromantikoko antzeko hurbilpenak gogoratzen 
dizkit. Bi Munduen aldizkaria ere 1830ean sortu zen!). Nire gutunak 
erakutsi dizkiozunez eta, beraz, gure eztabaidaren berri eman 
diozunez oro har, eskertuko nizuke bere iritzia jakinaraziko ba-
zenit. Ez dut uste Pierok errabino zaharrekin bat egiten duenik, 
ezta gazte sionistekin ere, baina iduri luke onartuko lukeela «Bi 
Mundu» famatu horiek badirela, neurri bateraino bederen. Bere 
oharrak, objektiboki interesgarriak izan arren, ez zaizkit guztiz 
zehatzak iruditzen. 

[...] Ez dut uste justifikatzen denik «juduez komunitate 
bereizi bat osatzera itzultzeko» joera «begi-bistakoa» delako de-
dukzioa. Joera horrek areago dirudi errabino zaharren eta gazte 
sionisten joera «subjektiboa». Objektiboki, protestanteak kon-
kordatuaren ostean zeuden baldintza beretan aurkitzen dira 
hebrearrak, baina existitzen da, edo existituko da, juduekin eta 
protestanteekin alderatuz gero aski egoera tristeagoan aurkitzen 
den kategoria sozial bat: apaiz sekularizatuena eta ordenatatik 
egotzitako fraideena izango da —edo bada jada—; horiek, izan 
ere, kargu ofizialetatik baztertuko dituzte, hiritar gisa behera-
tuak izango dira, alegia. Halako paria kategoria zibil bat legez 
eratu ahal izatea, juduen eta protestanteen egoera legala baino 
dezente garrantzitsuagoa iruditzen zait, protestanteei umilia-
garriak eta askoz gutxiago ere ez diren pribilegioak aitortzen 
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zaizkielako. Oraindik joera antisemita bat sor daitekeenik ez dut 
ukatzen, baina uneotan badenik ez dut ikusten. Zantzuak, ordea, 
beste arrazoi batzuekin azal daitezke, eta orekatu ere egin dai-
tezke, garrantzia gutxiagokoak ez diren gertaerekin. 

[...] Baina zinez garrantzitsua deritzodana, juduen erdiek 
beste erdien kontrako neurri zehatzak onestea da. Erromako 
Unibertsitateko Levi-Civita irakasleak oztopoak izan zituen ze-
remonia erlijioso ofizialetara ez joateagatik, baina eragozpen 
horiek errektoreak eragin zizkion, Del Vecchiok, judua hura ere. 
Alegia, ez da arrazagatiko auzi bat, politikoa baizik. Klase men-
deratzaileko kide batek katolizismoari egin behar dio gorazarre, 
instrumentum regni: ez du axola bere sinesbidea zein den. Honela, 
Akademiak eta Parlamentuak hartutako jarrera ez da erabaki-
garria. Juduak ez diren mundu mailako zientzialari ospetsuak 
baztertu egin dira, eta kanpoan jarraituko dute. Esanguratsua 
iruditu zitzaidan Teodoro Mayerrek Higiezinen Kredituan har-
tutako jarrera ere. 

[...] Uste dut kasu askotan ez dela judaismoa axola duena, 
baina bai judaismo masonikoa, masoneria judu asko zituen ins-
tituzioa izatea, hain zuzen.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko otsailak 15

Tania maitea:
Jaso dut otsailaren 12ko zure postala, baina aipatzen 

duzun beste postala ez. Aste honetan ere ez diot Giuliari ida-
tziko, zenbait arrazoirengatik: ez naizelako oso ongi sentitzen; 
ez dudalako nire pentsamenduen jarioan gogoa nahiko nu-
keen bezala lotzea lortzen; eta ez dudalako egoerarik egokiena 
eta komenigarriena aurkitzen haren jarrerari eta haren egoera 
psikologikoari aurre egiteko. Hau guztia izugarri zaila eta ko-
rapilatsua iruditzen zait. Matazaren hari-muturra bilatzen dut, 
baina ez dut aurkitzen, eta ez nago seguru inoiz aurkituko dudan 
ere. Zurekin gauza hauei buruz hausnartu nahi dut pixka bat, 
laguntzen saia zaitezen. Egia esan, liburuki oso bat idatzi behar-
ko nizuke premiazko elementu guztiak biltzeko, denak nire iritzi 
eta esperientzia soiletatik atereak, eta partzialak baino izan ezin 
daitezkeenak. Alabaina, saiatuko naiz.

Nire iritzia hauxe da, funtsean: Giuliaren desoreka psi-
kikoaren sintomarik larrienak ez dira berak aipatzen dituen 
gertaerak, oso lausoak, gainera, eta tratamendu psikoanalitikoa 
justifikatzen dutenak; baizik eta bera dela tratamendu horretara 
jotzen duena eta hartan hainbesteko fedea duena. Nik, egiazki, 
ez daukat psikoanalisiari buruzko ezagutza aski zabal eta zeha-
tzik; halere, ikasitako urriagatik, iruditzen zait iritzia behintzat 
eman dezakedala agian teoria psikoanalitikoaren lorpentzat 
hartzea merezi duten puntu batzuen inguruan, teoria hori ego-
tzi izan zaizkion naturaz gaindiko eta are sorginkeriazko osagai 
guztietatik askatuta. 
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[...] Iruditzen zait punturik garrantzitsuena hau dela: 
sendabide psikoanalitikoa literatura erromantikoak «apalduak 
eta irainduak» deitzen zituen eta tradizionalki uste dena baino 
ugariago eta askotarikoagoak diren gizarteko kideentzat baizik 
ezin izan daitekeela onuragarria. Pertsona hauez ari naiz: bizitza 
modernoaren kontraste zurrunek hertsaturik —gaur egungoaz 
bakarrik hitz egiteko, nahiz eta garai guztietan izan den iraga-
nari aurre egiten zion modernismoren bat—, kontraste horiek 
beraien kabuz ulertzea lortzen ez eta, horrenbestez, lasaitasun 
eta sosegu moral berri bat, hau da, borondatearen bulkadaren eta 
iritsi beharreko helburuen arteko oreka perfektu bat berengana-
tuz gainditzea lortzen ez dutenak. Egoera dramatikoa bilakatzen 
da une historiko eta ingurune jakin batzuetan, giroa ezin gehia-
goraino berotuta zegoenean, pertsona bakanak espasmoraino 
presionatzen dituzten indar kolektibo erraldoiak askatzen zi-
renean, sorkuntzarako borondatezko bulkadaren ahalik eta 
etekinik handiena lortzearren. Egoera horiek guztiz gaiztoak 
bihurtzen dira oso izaera sentibera eta fineko pertsonentzat; 
beharrezkoak eta ezinbestekoak dira, alderantziz, gizarteko ele-
mentu atzeratuentzat, hala nola nekazarientzat, haien nerbio 
sendoak tentsio bortitzagora iritsi eta diapasoi altuagoan darda-
raraz daitezkeelako, kalterik nozitu gabe. 

[...] Horregatik iruditzen zait pertsona jantzi batek —hitz 
honen alemaniar zentzuan—, gizarteko elementu aktibo batek 
(Giuliak, kasu, ez bakarrik arrazoi ofizialengatik, bere poltsan so-
zialki aktiboa dela dioen txartel bat duelako) izan behar duela 
bere buruaren mediku psikoanalistarik onena eta halaxe dela, 
izatez. Zer esan nahi du, adibidez, ikasi egin behar duela idazten 
didanean, etab.? Denok ikasi behar dugu eta gure burua hobetu, 
bai teoriaz, bai profesionalki, jarduera produktibo batean dihar-
dugunez. Zergatik pentsatu orduan arazo pertsonal bat dela, 
geure gutxiagotasunaren adierazgarri? Egunero lantzen eta gara-
tzen dugu guztiok gure nortasuna eta gure izaera, gure instintu, 
bulkada, joera oker eta antisozialekin, eta bizi-maila kolektibo 
altuago batera moldatzen gara beti. Horretan ez dago ezer sal-
buespenezkorik, ezta indibidualki tragikorik ere. Norberak bere 
hurko eta ahaideengandik ikasten du, amore ematen eta eskura-
tzen du, galdu eta irabazi, ideiak, portaerak eta ohiturak ahaztu 
eta metatu egiten ditu. 
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[...] Giuliak idazten du gaur jada ez litzatekeela defenda-
tuko nire eragin intelektual eta moraletik, halakorik balitz, eta 
horregatik niregana lotuago sentitzen dela. Baina ez dut uste ira-
ganean defendatu izan denik ere, ez behintzat berak uste duen 
neurrian eta hain modu dramatikoan. Eta, gainontzean, ez al 
naiz ni ere defendatu haren eraginetik, eta aldi berean ez al dut 
neure burua aldatu haren nortasunarekin harremanetan? Horri 
buruz ez dut inoiz teorizatu, eta ez nau kezkatu neure burua-
ren bilakaera horrek, baina horrek ez du esan nahi prozesua nire 
mesederako izan ez denik.

Tania maitea, honaino gaurko digresioak. 
[...] Berriki jaso dut otsailaren 12ko zure gutuna, Delioren 

eskutitzaren transkripzioarekin. Hurrengo astelehenean eran-
tzungo dut. Gustatzen zait eskutitza.

Besarkada.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko otsailak 22

Tania maitea:
Jaso nituen otsailaren 12ko eta 16ko zure bi gutunak. Ikus-

ten duzun bezala, Deliori ere erantzun diot. Larregi luzatu naiz 
agian. Idazkera berezi bat beharko dut, nekatuko ez badut.

...Farinataren Kantuari buruzko nire eskemaz idazten 
duzunak, hain zuzen, oroitarazi dit horri buruz azken urteo-
tan norbaitekin hitz egin ahal izan dudala. Orain gogoratzen 
dudanez, interpretazio horretan pentsatu Dino Compagniren112 
Florentziar kronikak-i buruz Isidoro Del Lungoren lan galanta —
Del Lungok zehaztu zuen lehenengo aldiz Guido Cavalcanteren 
heriotza-data— irakurtzean pentsatu nuela lehenengo aldiz. Be-
rrikiago, eta beste ikuspuntu batetik, Danteren poesiari buruzko 
Croceren liburua irakurtzean hausnartu nuen berriro gai honi 
buruz; hartan, Cavalcanteren pasartea halako moldez tratatzen 
da non Farinataren kontrapuntua ez dela aintzat hartzen ematen 
baitzaigu aditzera. Oraindik gogoan dut Calossok «Infernua»ren 
hamargarren kantuari buruzko azterketa bat idatzi zuela, eta 
Giornale Dantescon argitaratu, baina ez naiz haren edukiaz oroi-
tzen. Hala ere, ez dut uste hark nik zirriborratutako ikuspuntua 
aipatzen duenik. Gogoan dut, hala ere, zure gutunak gogorara-
zi dizkidan hainbat gauza ahaztu nituela. Gainerakoan, horrek 
ez du halako garrantzirik, nik ez baitut inoiz pentsatu «dantis-
ta» bihurtzerik eta alor honetan aurkikuntza handiak egiterik. 
Horrek, haatik, kontrol gisa balio dit: bistan dago ez dudala nire 

112 Dino Compagni XVIII. mendeko florentziar politikaria, Cronaca delle cose occurenti nei 
tempi suoi (Historia fiorentina)liburuaren egilea.
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oroimenaz gehiegi fidatu behar, hainbeste hutsune agertu zaiz-
kidanez. 

[...] Italiako intelektualei buruz hartu nituen oharrei da-
gokienez, ez dakit nondik hasi, egiazki: hainbat koadernotan 
barreiaturik daude, beste era askotako oharrekin nahasirik, eta 
berrikusi egin beharko nituzke, lehenik, eta guztiak bildu, on-
doren ordenatzeko. Lan hori asko kostatzen zait, sarri izaten 
baititut behar dudan kontzentrazioa eragozten didaten buruko 
minak. Praktikoki ere, oso kontu nekagarria da, lan egiteko mo-
duagatik eta ditudan mugengatik. 

[...] Ahal baduzu, bidali koadernoak, baina ez daitezela 
izan duela puska bat igorri zenizkidanak bezalakoak, deserosoak 
eta handiegiak baitziren: formatu arrunteko koadernoak auke-
ratu beharko zenituzke, eskoletan erabiltzen diren horietakoak 
eta ez orri askokoak; berrogei edo berrogeita hamar orrikoak 
gehienez ere, hartara ez daitezen nahastu eta nahaste-borras-
te bat bihurtu. Koaderno horiek aipatutako oharrak berriro 
ordenatzeko nahiko nituzke, gaika sailkatu eta modu horretan 
sistematizatzeko. Horrek denbora eramaten lagunduko lidake, 
eta nolabaiteko diziplina intelektuala berreskuratzeko baliagarri 
izango zait.

Azken bolada honetan hesteetako oinaze biziak izan ditut, 
baina ez zait inolako hanturarik sortu, eta sukarrik ere ez dut 
izan. Hemen elur handia egin du —40 cm—, eta hotz handia, bai-
na, hala ere, lortu dut eragozpenak ongi samar saihestea.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko otsailak 22

Delio maitea:
Gogoko dut zure txoko txikia, txontek eta arraintxoek alai-

tua. Txontek inoiz ihes egingo balizute, ez dituzu hegoetatik edo 
hanketatik harrapatu behar, ahulegiak baitira, eta hautsi edo 
dislokatu egin daitezke. Esku osoaz hartzea komeni da, gorputz 
osoa eskuaz babestuz, estutu gabe. Nik, txikitan, txori asko hezi 
nituen, baita bestelako animaliak ere: belatzak, hontzak, kukuak, 
koartzak, beleak, karnabak, kanarioak, txontak, hegatxabalak eta 
beste asko. Suge txiki bat ere hezi nuen, eta baita erbinude bat, tri-
ku bat eta dortoka batzuk ere. Trikuak sagarrak biltzen nola ikusi 
nituen kontatuko dizut...

Udazken arrats batez, iluntzen hasita, baina ilargia oraindik 
ere argi eta distiratsu zela, beste mutiko lagun batekin, fruta-arbo-
lez eta bereziki sagarrondoz betetako soro bateraino joan nintzen. 
Bedaxka baten atzean ezkutatu ginen, haize kontra. Denbora gu-
txiren buruan, agindu bati obeditzen ariko balira bezala, trikuak 
agertu ziren: bost, bi handi eta hiru txikitxo. Banakako ilaran, sa-
garrondoetara hurbildu ziren, belarretan hara-hona ibili eta, gero, 
lanean hasi ziren: euren mutur eta hanka txikiez baliatuz, haizeak 
adarretatik askatutako sagarrak pirritan eramaten zituzten, denak 
soilgune batean bildu zituzten arte, pilatuta. Baina badirudi lurrera 
eroritako sagarrak ez zirela aski: trikurik handienak, muturra jaso-
ta, ingurura begiratu zuen, zuhaitz makur bat aukeratu eta hartan 
gora egin zuen, emea lagun zuela. Biak, fruituz zamatutako adar 
batean eseri eta kulunkatzen hasi ziren, erritmikoki; haien mugi-
menduak adarrera zabaldu ziren, eta astindu zakarrez zabuka hasi, 
eta sagar asko erori ziren lurrera. Horiek gainerako sagarren ondo-
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ra eraman zituztenean, triku guztiak kiribildu egin ziren, arantzak 
atera eta fruituak sastatzen hasi ziren: trikutxoek gutxi ziztatu zi-
tuzten, baina aita-amek zazpi-zortzina sagar jasotzea lortu zuten. 

[...] Beren gordelekura itzultzen ari zirela, gure ezkutale-
kutik atera ginen, zaku batean sartu eta etxera eraman genituen. 
Niri triku-aita eta trikukumeetako bi egokitu zitzaizkidan. Hila-
bete luzez eskortan eduki nituen, aske. Askotariko zomorroak 
ehizatzen zituzten: sitsak, koleopteroak, etab., eta fruituak eta 
letxuga-orriak jaten zituzten. Oso gustuko zituzten orri freskoak, 
eta horrela hezi ahal izan nituen apur bat. Ez ziren kiribiltzen ja-
danik jendea ikusi orduko. Zakurrei beldur izugarria zieten. Ni 
dibertitu egiten nintzen eskortara sugegorriak bizirik eramanda, 
nola ehizatzen zituzten ikusteko. Sugegorriarengana hurbildu be-
zain laster, trikuak bat-batean egiten zuen jauzi bere hankatxoen 
gainean, eta eraso egiten zion suhartasun handiz. Sugegorriak, 
miztoa kanpoan zuela, burua jaso eta txistu egiten zuen. Trikuak 
kirrinka arin bat zuen, aurreko hankatxoez sugegorriari heldu, 
garondoan kosk egin eta lasai-lasai jaten zuen gero, zatika-zati-
ka. Halako batez, desagertu egin ziren trikuok: norbaitek, seguru 
asko, jateko eraman zituen.

Tatianixkak teontzi handi eder bat erosi zuen, portzelana 
zurikoa, eta heldulekua ipini zion. Orain bere lepoa xal beroaz bil-
tzen du, hotz handia egiten ari delako. Italian ere gogotik egin du 
elurra. Gehiago jan dezala idatzi beharko zenioke, niri ez baitit 
jaramonik egin nahi. Uste dut zure txontek gehiago jaten dutela 
Tatianixkak baino. Oso pozik nago postalak gustatu zaizkizulako. 
Beste batean, erbien dantzez eta beste animaliez idatziko dizut. 
Haurra nintzela ikusi eta entzundako beste gauza batzuk kontatu 
nahi dizkizut-eta: txitaren istorioa, azeriarena, eta isatsa jaiegune-
tan baino ez zeukan zaldiarena, baina baita txolarrearen istorioa, 
kulakarena, astotxoarena, txori ehulearena, hartzarena, eta beste 
asko. Ezagutzen dituzu Kimen istorioa, Oihaneko ipuinak eta, be-
reziki, itsas txakur zuriarena eta Rikki-Tikki-Tawirena? Giuliano 
ere udarnik bat al da? Zertan?

Muxu.
Eman muxuak nire partez Giulianori eta amatxo Juliari 

ere bai.
Aita
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Turiko kartzela, 1932ko otsailak 29

Ama maitea:
Teresinak, 11ko gutun batean, Graziettaren eskutitz bat 

eta Mearen beste bat iragarri zizkidan, baina ez dut bakar bat ere 
jaso. Iruditzen zait Sardinian ere eguraldi txarra nagusitu dela, 
eta horrek kendu dizkiela idazteko gogoak. Hemen elur handia 
egin du, 1928-1929ko neguan baino gehiago, ordukoa ohiz kan-
pokoa iruditzen zitzaigun arren. 

[...] Eman eskerrak Teresinari bidali dizkidan berriengatik. 
Egia esan, gustatuko litzaidake izeba Deloguren berriketa luzeak 
entzutea, eta imajinatzen dut agortezina izan behar duela bere 
gaztaroko istoriotxo eta oroitzapenetan. Segitzen al du oraindik 
tomate handi eta hazirik gabeak hautatzen?... Nork daki zenbat 
kostatu ote zaion Urumareko nekeak alde batera uztea!... 

[...] Esaiozu Teresinari, baita ere, berari eta bere seme-ala-
bei eskerrak ematen dizkiedala Chenaleko bioletak eta basoko 
ziklamenen erraboilak bidaltzeko asmoa izan zutelako, baina 
haien opariak ezin izan nituen jaso. Araudiaren kontra legoke, 
kartzela-zigorrak izaera samingarria izan behar baitu. Alegia, ni 
atsekabeturik egotea beharrezkoa da eta, horregatik, ez bioleta-
rik ez ziklamenik, ezta naturako deabrutxorik ere, ez dezadan 
beren usain perfumatuekin nire usaimena kitzika eta loreen ko-
loreekin nire ikusmena gozarazi.

Besarkada goxoa, zuri eta denei. Agurtu izeba Delogu, bi-
sitan doakizunean.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko martxoak 7

Teresina maitea:
...Hobeto zehaztu nahi dut psikoanalisiari buruz egin nuen 

eta behar bezala azaldu ez nuen baieztapen bat, gaizkiulertu bat 
eragin duelako, zure otsailaren 23ko gutunetik ondoriozta daite-
keenez. 

[...] Nik ez nuen esan sendabide psikoanalitikoa «apalduak 
eta irainduak» deritzen elementuen kasuan bakarrik dela ego-
kia; nik ez dakit ezer horri buruz, eta ez dakit orain arte inork 
gaia termino horietan planteatu ote duen ere. Psikoanalisiaren 
kritikarik onargarrienari eta zientifikoki kontzeptualizatuenari 
buruzko nire hausnarketa pertsonal batzuk dira, egiaztatu ga-
beak, Giuliaren eritasunari buruz dudan ikuspuntua agertzeko 
azaldu nizkizunak: ikuspuntu hau, gainera, ez da dirudizun be-
zain ezkorra eta, batez ere, ez da hain maila landugabeko eta 
baxuko fenomenoetan oinarritzen, laburtzeko eta aipu orokor 
gisa erabili nuen «apalduak eta irainduak» esamoldeak sinetsa-
razi zizun bezala. Hona nire ikuspuntua: 

[...] Uste dut échafaudage psikoanalitikotik salba daitekeen 
alderdi erreal eta konkretu oro honetara murriztu daitekeela 
eta murriztu behar dela: kategorikoki egin beharrezkoa dirudie-
naren eta pentsamolde eta ohitura zaharren sedimentazioan 
oinarritutako joera errealen arteko kontraesanak kontzientzia 
askotan eragiten duen hondamena behatzera. Kontraesan hori 
mila modutan agertzen da, gizabanako bakoitzarengan izaera 
guztiz berezia hartzeraino. Historiako edozein unetan, zuzenbide 
publikoak finkatzen duen eredu morala ez ezik herritar «mota» 
ere altuagoa izaten da estatu batean bizi diren herritarren batez-
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bestekoa baino. Alde hori askoz nabarmenago ikusten da krisi 
garaietan, gerraostean adibidez, dela «moraltasun» maila jaitsi 
egiten delako, dela lortu beharreko helburua gehiago jasotzen 
delako eta lege berri batean bidez eta moraltasun berri batean 
adierazten delako. Kasu batean zein bestean, estatuak are gehia-
go hertsatzen du gizabanakoa; areagotu egiten da zati batek 
osotasunaren gain eragiten duen presioa eta kontrola, eta oro-
bat osotasunak bere osagai molekular bakoitzarengan eragiten 
duena. Askok erraz konpontzen dute arazo hori: eszeptizismo 
arruntaz gainditzen dute kontraesana. Beste batzuk itxuraz lo-
tzen zaizkio legearen testuari. Baina askorentzat katastrofe bat 
bilakatzen da arazoa, nahitaezko «hipokresia» sozialak —legea-
ren letra zurrunari men egiteak, alegia— are gehiago oztopatu 
eta nahasi baino ezin egin ditzakeen ordu arte bridaturik egon-
dako grinen leherketa morbosoak eragiten dituelako. 

[...] Hori da nire hausnarketen muina, eta nik ere ulertzen 
dut oso abstraktua eta lausoa dela, hitzez hitz hartzen bada. Bai-
na hau eskema bat besterik ez da, ohar orokor bat, eta horrela 
ulertuta aski argia eta gardena iruditzen zait. Esan izan dudan 
bezala, bai gizabanako bakoitzarengan bai kultura maila bakoi-
tzean oso mailaketa konplexu eta ugariak behar dira bereizi. 
Dostoievskiren nobeletan «apalduak eta irainduak» deitzen den 
hori da kategoriarik apalena, estatuaren presioa eta presio soziala 
mekanikoenetakoa eta kanpotikakoenetakoa den, eta Mende-
baldean intelektualek Estatuarekiko mendekotasunari eman 
izan diotena bezalako bitartekaritzarik ez dagoelako, estatuko 
zuzenbidearen eta «zuzenbide naturalaren» —hitz nahasgarri 
hau erabiltzearren— arteko desberdintasuna handienetakoa den 
gizarte baten emaitza. Dostoievski, noski, ez da estatuko zuzen-
bidearen bitarteko, bera ere «apaldu eta iraindua» zen. 

[...] Ikuspegi horretatik ulertu behar duzu «arazo faltsuak» 
etab. aipatzean esan nahi dudana. Uste dut, eszeptizismo arrun-
tean erori gabe eta «hipokresia» eroso batean bermatu gabe, 
aurki daitekeela sosegua, nahiz eta kontraesanik absurdoenak 
piztu eta premiarik gogorrenaren presiopean egon, baldin eta gai 
bagara «historikoki», dialektikoki pentsatzeko, eta nork bere egi-
tekoa edo ongi definitu eta mugatutako egiteko bat neurritasun 
intelektualez identifikatzeko. Zentzu honetan, era horretako gai-
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xotasun psikikoei dagokienez, «nor bere buruaren mediku» izan 
daiteke eta hala behar du izan, beharbada. 

[...] Ez dakit ondo azaldu dudan. Niretzat ezin argiago 
dago kontua. Ulertzen dut azalpen zehatzago eta analitikoago 
bat beharko litzatekeela argitasun hau ulertarazteko, baina hori 
ezinezkoa zait batzuetan, idazteko denbora eta leku gutxi dau-
kadalako. Edozein kasutan, jakin beharko zenuke ez dituzula 
gutunen testuak gehiegi interpretatu behar. 

[...] Beste ohar bat ere egin nahi dizut gisa honetako ger-
taera psikikoen kontzeptu zientifikoari buruz, eta zera da, oso 
zaila iruditzen zaidala, zentzu honetan, natur zientzien eta 
zientzia esperimentalen kontzeptu zurrunegi bat onartzea. 
Horregatik, garrantzi gehiago eman beharko litzaioke atabis-
mo deituari, «mneme»ari, materia organikoaren memoria gisa, 
etab. Uste dut atabismoari eta «mneme»ari egotzi ohi zaizkiola 
historikoa baino ez den eta bizitza sozialean dagoeneko lortuta 
dauden gauza asko, ez baita ahaztu behar amaren altzoa utzi 
orduko, begiak eta zentzumenak zabaldu orduko hasten dela bi-
zitza sozial hori. Nork esan lezake non hasten den kontzientzian 
eta subkontzientzian, dagoeneko ikusten eta entzuten duena 
gogoratzeko prest dagoen gizaki-haurraren lehen pertzepzioak 
lantzeko jarduera psikikoa? Eta, nola bereizi eta zehaztu atabis-
moari eta «mneme»ari egozten zaiona zer den?

Nire maitea, ez pentsa oso gaizki sentitu naizenik edo 
sentitzen naizenik: egia esan, negu honetan dezente zaindu dut 
nire burua. Ez dut behin ere giltzurrunetako minik izan, esate 
baterako, eta aurreko neguetan asko sufritu nuen horien erruz.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko martxoak 14

Tania maitea:
...Pierori idazteko aukerarik baduzu, esaiozu, nire partez, 

gustatuko litzaidakeela jakitea ea baden argitalpenik Machiave-
llik ekonomiaz eta ekonomiaren politikaz zituen iritziei buruz, 
eta ea lor diezadakeen, berarentzat eragozpen handirik ez bada, 
duela zenbait urte gai horri buruz Gino Arias irakasleak Boc-
coniko Unibertsitateko Ekonomiako urtekarian argitaratutako 
memoria. Esan ote daiteke Machiavelli «merkantilista» izan 
zela, jakinaren gainean merkantilista moduan pentsatu zuelako 
zentzuan ez bada ere, baina bai haren pentsamendu politikoa 
merkantilismoari zegokion zentzuan behintzat, hau da, merkan-
tilistek politika ekonomiko bezala esaten zutena hark lengoaia 
politikoan esaten zuelako zentzuan? Ala akaso ezin al da 
esan, horri dagokionez, Machiavelliren hizkuntza politikoan 
—Arte Militarrean, batez ere— agertzen dela Estatuaren ikuske-
ra fisiokratikoaren ideiaren lehenengo ernamuina, eta —eta ez 
Ferrariren113 kanpo-zentzuan eta agian Foscolorenean114 ere— 
frantziar jakobinoen aitzindaritzat jo daitekeela horrexegatik?

...Besarkada goxoa.
Antonio

113 Giuseppe Ferrari (1811-1876) Italiako historialari eta filosofoa. Italiaren askatasunerako 
mugimenduan garrantzia handia izan zuen pertsonaia.

114 Hugo Foscolo (1778-1827) Italiako olerkari eta iraultzailea, Austriak eta Frantziako 
Italian zuten aginpidearen kontra borrokatu zen, Italiaren batasunaren alde.
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Turiko kartzela, 1932ko martxoak 14

Ama maitea:
Jaso dut martxoaren 3ko Graziettaren gutuna. Oraindik 

aspaldi ez dela Tatianaren bidez idatzi nizun: ez naiz gogoratzen 
noiz zehazki, baina iruditzen zait ez dela hainbeste denbora joan 
harrez gero. Ez nuke nahi nire gutun hura galtzerik.

Nire egoera betiberdina da. Negua oso hotza izan da he-
men; elur handia egin du, baina nahiko ongi igaro dut. Orain dela 
gutxi Giuliaren eta haurren berriak jaso ditut eta, zentzu hone-
tan ere, ez dago garrantzi handiko nobedaderik. Nik ez dizuet 
Giuliaz eta txikiez maiz idazten, Teresinak behin esan zidalako 
Tatianaren bidez bazenutela haien berri. 

[...] Ulertzen dut Grazietta oso lanpeturik ibiltzea, eta baita 
agian ezingo didala beti idatzi ere, baina uste dut borondate on 
pittin batez sarriago idatzi diezadakeela. Jakin nahi dut zehazki 
zein den Mearen eskolako irakaskuntza-programa. Ahal izango 
balitz —eta uste dut lor daitekeela maisuren batengana joz, dela 
gizonezko zein emakumezko— promozio-eskolak irauten duen 
hiru urteei dagokien ikasketa-programaren kopia nahi nuke. 
Esaiozu Francori idatz diezadala, bere meccanoaz eta egiten di-
tuen eraikuntzez zerbait kontatuz. Sinetsita nago matematikari 
eta ingeniari handia izango dela. Espero dezagun denborale hau, 
benetan ezohikoa, guztiz pasatzea eta zu pixka bat indartzea.

Besarkada goxoa, zuri eta etxeko guztiei.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko martxoak 21

Tania maitea:
...Irakurri nituen Cosmo irakasleak Danteren «Infernua»-

ren hamargarren kantuari buruz idatzitako oharrak. Eskertzen 
dizkiot iradokizun eta aholku bibliografikoak. Hala ere, ez dut uste 
merezi duenik berak aholkatzen dituen aldizkari-faszikuluak es-
kuratzea. Zertarako? Argitaratzeko saiakera bat idatzi nahiko 
banu, idazki horiek ez lirateke aski izango —edo gutxienez ez 
litzaizkidake aski irudituko, eta hoztasun eta desadostasunez-
ko aldarte bat eragingo lidakete—; eta nire kabuz edozer gauza 
idazteko, ez du merezi Michele Barbiren Studi Danteschi bezalako 
monumentu hain solemneak, akaso behin irakurrita iradokizun 
beharrezkorik edo zeharbidez baliagarririk ere eskaintzen ez du-
tenak, asaldatzea. Danteri buruzko literatura hain da oparoa eta 
ugaria, non iruditzen baitzait hari buruz zerbait idazteko arra-
zoi bakarra zerbait zinez berria esan beharra izan behar duela, 
zehaztasunik handienaz eta ahalik eta hitz gutxienez azalduz. 
Iruditzen zait Cosmo irakasleak berak dantisten gaixotasun pro-
fesional bera nozitzen duela pixka bat: bere ohar guztiak hitzez 
hitz bete nahiko balira, liburuki oso bat idatzi beharko litzateke. 
Pozten nau nik zirriborratutako kantuaren interpretazioa berri 
samarra eta aintzat hartzeko modukoa dela jakiteak. Preso nai-
zen gizaki honentzat aski da hori, gero alferrikako errepikapena 
irudituko ez zaidan ohar orriren bat isurtzeko.

Irakurri nituen, merezi zuten interesaz, «Bi Mundu»en 
auziari, hau da «Leone di Caprera»ri buruzko azken oharrak. 
Kontua haietan ageri den bezala jarrita, hau da, bere muga doien 
barruan eta erromantizismo arrazista eta sionista gutxi-asko 
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ilunen bazilo orotatik libre hartuta, kontuan hartzeko moduko 
gaia da. Eta ematen dizkidaten datuak interesgarriak dira, batere 
ezagutzen ez nituelako. Egiaztatu nahi nuena zera zen, Italian 
herritarren artean aspaldidanik ez dagoela antisemitismorik —
hori baita antisemitismo klasikoa, tragediak eragin dituena eta 
eragiten dituena, eta zibilizazioaren historian nolabaiteko ga-
rrantzia duena— eta judu izateak ez duela kultura berezi bat 
esan nahi, juduek ez dutela eginkizun historiko berezirik mundu 
modernoan eta ez direla berez prozesu historikoaren eboluzio-
eragile. Hori zen gure eztabaidaren abiapuntua eta gogoratzea 
komeni da, orain beste gauza batzuez ari garelako. Ez zait irudi-
tzen «kristauekin» alderatuta neurri bateraino sakrifikatu izan 
diren italiar juduen kasu partikularrak «auzi» garrantzitsutzat 
har daitezkeenik. Antzeko kasuak aipa litezke beste bereiz-
kuntza historiko-sozialengatik ere: 1920ko irailean, esaterako, 
Piemonteko metalurgiako industrialarien elkarteak zirkular se-
kretu bat argitaratu zuen, gerran zehar fabriketan «Florentziatik 
behera» jaiotako langilerik, hots, Italia hegoalde eta erdi aldeko-
rik ez onartzeko proposatuz. Baina ez zait iruditzen «judaismo 
masonikoa» Polonian juduak merkatari eta lukurreru izatearekin 
edo nekazariak ez izatearekin berdindu daitekeenik. Georgian 
lukurreruak armeniarrak ziren eta armeniarrak ziren Georgiako 
«juduak». Napolin, matxinada-haizeak jotzen duenean, poliziak 
bahitetxe publikoak zaintzen ditu, haien kontra zuzentzen de-
lako herriaren amorrua: bahitetxe hauek juduenak balira, eta ez 
San Genaroko fededunenak, antisemitismoa egongo litzateke 
Napolin, Casalese della Lomellinako eta Alejandrinoko zati ba-
tean dagoen bezala, han hebrearrak baitira lur salerosleak eta 
beti agertzen baitira familiaren batean «ezbeharren» bat gertatu 
eta zerbait saldu eta galduan saldu behar denean. Baina hemen 
ere, inori ez baitzaio xaxatzea interesatzen, sentipen hauek ez 
dira oso-oso biziak...

Badakizu ez nizkiola nire zorion-agurrak bidali amari, ez 
bere egunerako ez Pazko egunerako? Aurten ez dut egutegirik, 
eta seguruenik ez nuen garaiz ikusi San Jose eguna ziztu bizian 
gerturatzen ari zenik. Gainerakoan, aurten ez dut jada Pazko 
asteko gutun apartekorako eskubiderik, eta horregatik aurkitu 
naiz ezinean. Idazten diodan hurrengoan desenkusatzen saia-
tuko naiz. 
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[...] Giuliari ere hurrengo batean idatziko diot. Agian hobe 
izango dut berak idatzi arte itxarotea, edo Deliok erantzun arte.

Goraintzi asko bidaltzen dizkizut, eta besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko martxoak 28

Tania maitea:
Ikusten duzun bezala, Giuliari erantzun diot, baina burura 

etorri ahala idatzi dut eta agian ez dut lortu —leku faltagatik, 
seguruenik— nahiko nukeen bezala eta nahiko nukeen guztia 
idaztea. Zure aitaren postala asko interesatu zitzaidan: bizitza 
konkretu bat islatzen du, erreala, esango nuke fisikoki «ikus» 
daitekeena...

Aldizkarietan ikusi dut Kanpo Harremanetarako Ministe-
rioak argitalpen handi bat iragarri duela L'Opera del genio italiano 
all’esterori buruz; landuko diren gaien aurkibidearekin agertu da. 
Lor zeniezadake programa hori, eta bidali? Ez dago salgai, baina 
uste dut senatari edo diputaturen baten bidez eskura daitekee-
la. Mesede handia egingo zenidake bilatuko bazenu, baina lan 
gehiegi hartu gabe, jakina, horrek buruhauste handia eragiten 
badizu. Gaiak badu lotura italiar intelektualen historiarekin; gai 
hori interesatzen zait eta horren inguruko oharrak eta iruzkinak 
idazten ari naiz, nire irakurketek edo nire hausnarketek horreta-
rako gaiak eskaini ahala.

Amaitzera egin behar dut, maitea, ordua igaro baita.
Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko martxoak 28

Julka maitea:
Bere garaian jaso nuen urtarrileko zure gutuna eta mar-

txoaren 16koa, berriz, duela zenbait egun. Ez dizut lehenago 
idatzi, izan ere, beste batzuetan esan dizudan bezala, halako 
nahasmendu bat, inhibizio moduko bat sentitzen dut zurekin 
harremanetan jartzen saiatzen naizenean. 

[...] Era askotako arrazoiek eragin izan didate aldarte 
hori. Garrantzitsuenetarikoa, beharbada, zera da: luzaz kar-
tzelan egoteak, alegia norbere izaerarekin ondo egokitzen 
den edozein gizarte modutatik bakartuta egoteak, sortzen 
duen psikologia berezi hori. Baina egia da beste bi osagai ere 
nagusitu direla: 1) Zure sendaketa metodoan modu desego-
kian interferituz, zuri kalte egitea. 2) Ni neu, urte hauetan 
zehar, «liburu-mundukoago» bihurtu naizen kontzientzia; 
hau da, prediku kutsua eta oinarrizko maisuaren hizkera 
hartu dudala agian, niri ere neure buruaz barre eginarazterai-
no, halako autokritika batek ergelkeriak esatera naramalako 
ondorio desatseginarekin. Honek, halako nahasmendu bat 
dudala konturatzen naizela esan nahi du, eta deseroso sen-
titzen naiz. 

[...] Bestalde, zure gutunetatik ondorioztatzen denez 
nire oharretako batzuk aparaz kanpo jo eta «gehiegizko efek-
tua» izan zuten, eragin hilgarria izan zuten, alegia. Gehiegi 
tematzen zara nire ohar batzuk gogoratzen, besteak beste, 
oraindik garatu gabeko zure nortasunari, zure egiazko izae-
ra argitu beharrari buruzkoak, etab. Nire oharrak hitzez 
hitz hartu dituzu, gainera, eta ez dituzu dagokien eremuan 
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kokatu. Ihes egin dizun osagai bat, sarritan azpimarratu di-
zudana, zure denboraren zati bat musikari eskainarazteko 
nire ahalegina da. Beti pentsatu izan dut zure nortasuna hein 
handi batean jarduera artistikoaren inguruan garatu zela, eta 
anputazio moduko bat jasan zuela zure bizitza auzi prakti-
koetara eta berehalako interesetara bideratu zenuenean. 
Esango nuke akats «metafisiko» bat izan zela zure bizitzan, 
eta harmoniarik eza eta desoreka psikofisikoak izan direla 
horren ondorioak. 

[...] Noizbait defendatu nuen, zu apur bat eskandalizatu 
zinen arren, zientzialariak «desinteresatuak» direla beren jar-
dueran. Zuk beti «interesatuak» direla erantzun zenidan, labur 
eta motz. Ni «italiar» terminotan mintzo nintzen, noski, eta 
italiar kulturan Loria irakaslearen teoriak nituen gogoan, hark 
halako zentzu dekadente batean interpretatu baitzituen «in-
teres» terminoa eta nozioa, Feuerbachi buruzko tesiak idazkian 
schmutzig jüdish, judu zikina kalifikatzen den zentzuan. Ongi 
bada: zentzu horretan, iruditzen zait «judu zikina» dei daitekeen 
zentzua eman zeniola zure bizitzari, zure baitan horretan sinetsi 
gabe, ezin baitzenuen sinetsi, arrazoiz. Niretzat zure nortasunak 
oinarrizko «fase» horretatik atera beharra zuen, mataza desegin 
beharra, zure aurreko artista bizitza «desinteresatuko» —txo-
ritan egotearen baliokide ez dena, bidez batez— osagai asko 
askatzekoa, hau da, «interesatuta» egotekoa, hitz horren zentzu 
ez berehalako eta mekanikoan. Ez dut prediku literario batera 
lerratu nahi. 

[...] Maitea: espero dut gero eta askeago eta gaituago senti-
tuko zarela, zure pentsamendu eta sentimendu guztiak niri argi 
eta zintzo adierazteko. Aspaldi ez dut jaso zure argazkirik. Uste 
dut oso baliagarria izango zaidala —eta halaber gogokoa— zure 
egoera fisikoaz iritzi bat osatzeko. Zenbat pisatzen duzun ere 
idatzi beharko zenidake. Eta bidali beharko zenizkidake Delio-
ren eta Giulianoren argazkiak ere, zure pisuaren eta altueraren 
datuekin jaso nituen azken haiek baino hobeak izango dira-eta.

Besarkada goxoa.
Antonio

P.D.: Espero dut ez duzula gorago erabiltzen dudan «judu 
zikina» terminoaren interpretazio okerra egingo. Oharpen hau 
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egiten dizut, duela gutxi sionismoari buruzko eztabaida bat izan 
dudalako Taniarekin gutun bidez, eta ez nukeelako nahi bi hitz 
horiengatik ni «antisemitatzat» jo nazazuen. Baina horien egilea 
ez al zen judua bada?
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 4

Ama maitea:
Jaso dut Mearen gutuna eta asko dibertitu nau oiloen gu-

tunak hiztegiez baliatuz interpretatzen dituen Sias jaunaren 
istorioak. Arrautzen argazkiak egin, handitu, eta gero argazki 
handitu horiek Cagliariko Museoko Taramelli irakasleari igor 
diezazkiola aholkatu beharko litzaioke. Baliteke oiloak bere 
mezua idazteko erabilitako hizkuntza punikoa izatea, oiloa kar-
tagotarren garaiko oiloen ondorengoa bada eta «antigoriu» aroko 
txanponen altxorren bat —nork jakin zein baliotsua— gorderik 
dagoen lekuren bat ezagutarazten badu. 

[...] Meak oso informazio gutxi ematen dit promozio-es-
kolaz. Gehiago jakin nahi nuke: testuliburuei buruzko zerbait, 
italierazko idazlanei buruz, programaren edukiari buruz, ordu-
tegiei buruz, etab. Francoren gutunaren zain nago, pentsatzen 
baitut izango duela zerbait Meccanoarekin dituen lanen ingu-
ruan kontatzeko.

Nire bizitzak beti bezain aspergarri jarraitzen du. Nahiko 
nuke norbaiti eskatuko bazenio bilatzeko ea apalategi ospetsuko 
liburuen artean baden Hegoaldeko auzia izenburua duen opusku-
luren bat.

Besarkada goxoa, zuri eta guztiei.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 4

Tania maitea:
...Ez dut tabakorik nahi, ez Macedoniarik, ez bestelako-

rik. Besteren batean idatzi nizun bezala, kontsumoa nabarmen 
murriztea lortu dut: bost egunean behingo Macedonia pakete ba-
tean gelditu naiz, baina behin kuota hori finkaturik, poliki-poliki 
areago gutxitzen saiatuko naiz. Kafeinarik gabeko kafeak ere ez 
dit balio: ezin dut erabili. Ur beroa lor dezaket inoiz edo behin, 
baina ur honek oinak bustitzeko beste ezertarako ez du balio: ez 
da edatekoa, lehenago eltze handiak Maria bainuan berotzeko 
erabili delako, eta ez dator irakite-egoeran preseski, hirurogei 
edo hirurogeita hamar graduko tenperaturan baizik. 

[...] Zuk, lehen ere esana dizut, joera errazegia duzu zure 
baitan mila dorre eta gaztelu egiteko.

Giacomoren115 heriotzak asko samindu eta nahigabetu 
nau. Gure adiskidetasuna zuk gogora dezakezuna baino askoz 
handiagoa eta intimoagoa izan zen, batez ere Giacomo itxuraz 
ez zelako oso-oso irekia eta hitz gutxiko gizona zelako. Pertso-
na arraroa zen, hori bai, asko aldatu zen ere azken urteetan, eta 
izugarri gainbeheratu. Ezagutu nuenean, gerraostean, sekulako 
mutil indartsua zen —mendiko artilleriaren sarjentua zen eta 
bizkarrean pisu handiko kanoi piezak eramaten zituen— eta 
suhartasun ausartegikoa, harroputza ez izan arren. Eta, hala 
eta guztiz ere, sentiberatasun sentimental sinestezinekoa zen, 

115 Giacomo Bernolfo Turingo langilea, L'Ordine Nuovoko zaintza eta defentsa zerbitzuetako 
burua. Gramsciren lagun handia zen: hura eskoltatu zuen Turingo kaleetan faxistak 
mehatxu larriagoa bilakatu zirenean, haren segurtasunaren arduraduntzat har daiteke. 
Erromarako Martxaren ondoren, Moskura emigratu zuen. 
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adierazpen melodramatikoenak egiteraino iristen zen, baina 
zintzoak ziren harengan, ez itxurazkoak. Bertso ugari zekizkien 
buruz, baina herriko jendeari hainbeste gustatzen zaion literatu-
ra erromantiko dekadente horretakoak ziren guztiak —operako 
libretoen gisakoak, gehienbat estilo barroko ezin xelebreagoan 
eta milikeria nazkagarri samarrez idatziak, baina hala ere 
harrigarriro gustuko direnak— eta gustatzen zitzaion haiek erre-
zitatzea, baina bihurrikeria batean harrapatutako haur baten 
gisa gorritzen zen, entzuleen artean entzutera sartzen nintzen 
bakoitzean. 

[...] Hauxe da bizikien gogoratzen dudan bere izaeraren 
xehetasuna: gizon erraldoi bat, suhartasun zintzoz gustu txa-
rreko bertsoak (baina grina oinarrizko, sendo eta oldartsuak 
adierazten dituztenak) deklamatzen, baina «intelektual» batek 
entzuten diola ohartu orduko, hura bere laguna izan arren, eten 
eta lotsatu egiten zena.

Besarkada.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 11

Tania maitea:
Aste honetan zure postal bakarra jaso dut, 6koa. Ziur aski 

duela zortzi eguneko nire gutuna ere jasoko zenuen, eta haren 
bidez jakingo duzu zure sendagaiak garaiz jaso nituela. Espero 
dut kontuan hartuko dituzula egin nizkizun oharrak. 

[...] Baliteke jarraitzen dudan elikadura-dieta ez izatea oso 
egokia, baina niretzat hoberena da. Duela egun batzuk pastaren 
ordez arroza aldatu dut eta hobera egin dudala iruditzen zait. 
Gauza ona litzateke egunero zopatxo bat, zure aholkuei jarrai-
tuz, baina ezin daitekeenez egin, alferrik da horretan pentsatzea. 
Hamabostean behin eskura dezaket gehienez ere, idatzi izan di-
zudan bezala, izapide ofizial bat jarraitu behar delako aldiko. 
Oraindik, inoiz idatzi izan dizudan bezala, kontzentratu pepto-
nizatua erabiltzen dut, arrozarekin ere ona geratzen baita.

...Besarkada goxoa, Tania maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 11

Julka maitea:
Beste ohar batzuk egin nahi dizkiot nire aurreko gutuna-

ri, ulergaitz samarra eta ez oso biribila irudituko zitzaizun-eta 
agian. Litekeena dela uste dut, niri ere inpresio hori eragiten 
baitidate nire gutunek idatzi bezain laster. Ordu jakinetan 
idatzi behar dut, egun jakinetan: garaiz ez amaitzearen obse-
sioak, nahi dudan guztia ez idaztekoak, elipsiz amaitzea du 
ondorioa, zeharkako aipamenez, gutunaren zirriborroa idatzi 
ahala bururatzen zaizkidan gogoetak bururatu ahala txerta-
tuz; horrela, nahasi-mahasi bat ateratzen zait, hala iruditzen 
zait behintzat. 

Esan nahi dizudana zera da: 
[...] Zure kezkak bidegabeak iruditzen zaizkit alderdi as-

kotatik eta, niri egiten didazun erreferentzia funtsik gabea dela, 
batez ere, nik esandakoak gaizki interpretatu dituzulako. Horri 
buruz, nire iritzia hauxe da. Zure buruaren eta bizitzara egin 
duzun ekarpenaren balorazioa egiterakoan, ez duzu kontuan 
hartzen une jakin batzuetan orientabide berri bat eman zeniola 
zure nortasunari, eta jarduera praktikoago baten alde baztertu 
zenuela jarduera artistikoa. Beste alde batetik, iruditzen zait 
«baliagarritasuna»ren eta «praktikotasuna»ren kontzeptuari eta 
gertaerari —«judu zikina» esamoldearekin definitu nuen akats 
teorikoa— eduki estuegi eta urriegi bat aitortu izan diozula beti, 
eta hortik datorkizula hain «baliagarria» ez zarelako ondorio ob-
sesiboa, «baliagarria» izan beharrean «ezgai» zarelakoa, halakoa 
izan behar dela iruditzen baitzaizu, oker iruditu ere. Nire ustez, 
azken sei urteotako gertaerek are gehiago zorroztu dizun, baina 
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lehendik ere inon denik eta zorrotzena zenuen sentiberatasuna 
ahitzen dizun «gutxiagotasun-konplexu» horretan datza zure 
eritasunaren hazia.

...Estutu sendo-sendoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 18

Tania maitea:
Eskerrik asko Giuliaren gutuna, Delioren osasun-egoera 

xehe azaltzen dizuna, niretzat kopiatzeagatik.
...Croceren liburua irakurtzen dudanean idatziko dut ohar 

kritikoren bat zuretzat, oso pozik baliagarri izango natzaizulako, 
nahiz eta ez den izango iruzkin osatu bat, zuk nahiko zenukeen 
bezala, nekez lortuko bainuke horrenbeste egitea, horrela, bat-
batean. Gainerakoan, liburuaren hitzaurreko kapituluak irakurri 
ditut dagoeneko eta gaur bertatik has naiteke ikerketak egiteko 
eta hobeto informatzeko baliagarriak izan dakizkizukeen pun-
tu batzuk zehazten, zure lanari halako joskera eta zabaltasuna 
eman nahi badiozu. 

[...] Uste dut azaldu beharreko lehen auzia hau izan dai-
tekeela: zein diren gaur egun Croceren jarduera literario eta 
filosofikoan nagusi diren interes kulturalak; ea berehalako kon-
tuetara mugatzen diren ala orokorragoak diren eta unean uneko 
grinetatik sortuak ez diren eskakizun sakonagoei erantzuten 
dieten. Erantzunak ez du zalantzarik: Croceren jarduera urruti-
tik dator, gerra garaitik, hain zuzen. Haren azken lanak ulertzeko 
nahitaezkoa da gerrari buruz idatzi zituenak berriro aztertzea; bi 
liburukitan daude jasota: Pagine sulla guerra, 2. edizio osatua. Bi 
liburuki horiek ez dauzkat, baina irakurri nituen saiakerak, ar-
gitaratu ahala. Haien funtsezko edukia honela laburbil daiteke: 
propaganda frantsesaren eta masonikoaren eraginpean gerraz 
emandako ikuspegiaren kontra borrokatzen du, propaganda 
horren arabera gerra hori zibilizazio gerra bat bilakatzen baita, 
«Gurutzaden» antzeko gerra bat, herriaren grinak fanatismo er-
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lijioso baten modura xaxatuz. Gerraren ostean bakea dator, hau 
da, gatazkaren ondoren herrien arteko elkarlanak etorri behar 
du, baina ez hori bakarrik, gerrarako elkartasunen lekua bake-
rako elkartasunek hartuko dute; horrek ez du esan nahi biek bat 
etorri behar dutenik; baina, nola liteke elkarlan orokor eta par-
tikular berri hori, politika utilitariozko irizpide berehalako bat 
printzipio unibertsal eta kategoriko bihurtzen bada? 

[...] Nahitaezkoa da, horrenbestez, intelektualek propa-
ganda modu irrazional horiei kontra egitea eta, beren herria 
gerran ahuldu ez bada ere, demagogiari aurre egin eta etorkizu-
na salbatzea. Crocek bake garaian gerra garaia ikusten du beti, 
eta gerra garaian bakearena, eta bi garai horien arteko bitarteka-
ritza eta konpromiso aukera oro honda dadin eragozteko egiten 
du bere ahalegin guztia. 

[...] Praktikan, Croceren jarrerak alemaniar intelek-
tualekin berriro harremanak lotzeko aukera eman zien 
italiar intelektualei; hori ez da gauza erraza izan eta ez da 
oraindik ere frantsesentzat eta germaniarrentzat. Beraz, haren 
jarduera baliagarria izan zitzaion Italiako Estatuari gerraostean, 
historia nazionalaren arrazoirik sakonenek franko-italiar alian-
tza militarra eten eta politika Frantziaren kontra zein berriro 
Alemaniarekin hurbiltzearen alde jartzera eraman zutenean. 
Horrela Croce, alderdiko militantziaren zentzuan politikaz inoiz 
arduratu ez zena, Instrukzio Publikoaren ministro bihurtu zen 
1920-1921eko Giolittiren116 gobernuan. 

[...] Baina amaitu al da akaso gerra? Eta amaitu al da be-
rehalako politikako irizpide partikularrak printzipio orokor 
bihurtzeko akatsa, ideologiak filosofia eta erlijio bihurtzeraino 
zabaltzekoa? Egiazki, ez. Beraz, borroka intelektualak eta mo-
ralak jarraitu egiten du, interesek erne eta bizi jarraitzen dute 
oraindik, eta ez da gatazka eremua abandonatu behar. 

[...] Bigarren auzia da, zein posiziotan dagoen Croce mun-
duko kulturaren eremuan. Gerra baino lehen ere Croce oso 
estimatua zen herrialde guztietako intelektual taldeetan. Inte-
resgarria dena beste hau da, eskuarki uste denaren kontra, ospea 

116 Giovanni Giolitti (1842-1928) Italiako politikaria. 1903-1914 bitartean politikaren 
buruzagi nagusietakoa izan zen. 1924an Italiako Parlamentutik alde egin zuen, 
faxismoa nagusitu zelako; 1928an Korporazioko Parlamentua eratzen zuen legearen 
kontra protesta egin zuen.



307Antonio Gramsci

handiagoa zuela herrialde anglosaxoietan germaniarretan bai-
no: ingelesera itzulitako bere liburuen edizioak oso handiak dira, 
alemanerazkoak eta are italierazkoak baino handiagoak. Crocek, 
haren idatzietan agertzen denez, oso iritzi ona du munduko kul-
turan duen leader posizioaz, eta baita lidergo horrek dakartzan 
ardura eta betebeharrez ere. Bistakoa da bere idazlanek mundu 
osoko publiko bat, elite bat eskatzen dutela. 

[...] Komeni da kontuan edukitzea joan den mendeko 
azken urteetan zehar bere garaiko «errebisionismoaren» bi mu-
gimendu nagusiei eskaini zizkietela arma intelektualak Croceren 
historiaren teoriari buruz idazkiek: Eduard Bernsteinen117 mugi-
menduari, Alemanian, eta Sorelenari,118 Frantzian. Bernsteinek 
berak idatzi zuenez, bere pentsamendu filosofiko eta ekonomi-
ko guztia berrikusi eta berregin behar izan omen zuen Croceren 
saiakerak irakurri ostean. Ezagunak ziren Sorel eta Croceren 
arteko lotura estuak, baina Sorelen gutunak argitaratu zirenean 
ikusi zen batez ere zein sakonak eta sendoak ziren, hura sarri-
tan eta modu harrigarrian agertzen baita intelektualki Croceren 
mendeko. 

[...] Hark, ordea, aurrerago eraman zuen bere jarduera erre-
bisionista, gerran zehar batez ere, eta 1917tik aurrera gehienbat. 
Historiaren teoriari buruzko saiakera sail berria 1910en ondoren 
hasten da, Cronache, storie e false storie memoriekin, eta Storia 
della storiografia italiana nel secolo XIXko azken kapituluetaraino 
eta zientzia politikoari eta azken adierazpen literarioei buruzko 
saiakeretaraino iristen da; horien artean dago Storia d'Europa, ira-
kurri ditudan kapituluetatik ondoriozta daitekeenez. Iruditzen 
zait Crocek errebisionismoan duen leader posizio horri eusten 
diola batez ere, eta jarduera hori nahi duela bihurtu bere gaur 
egungo jarduera nagusia. Corrado Barbagallo irakasleari idatzi 
eta 1928 edo 1929ko —ez naiz gogoratzen zehazki— Nuova Rivista 
Storican argitaratutako gutun labur batean, argi eta garbi esaten 
du bere historiaren teoria historia etiko-politiko modura pres-

117 Eduard Bernstein (1850-1892) Alemaniako idazle sozial-demokrata. Marxismoaren 
oinarriak «berrikustea» eskatzen zuen. Materialismo dialektikoaren kontra azaldu zen 
eta iraultzaren aldeko ondorioak ukatu zituen.

118 Albert Sorel (1847-1922) Frantziako idazlea, anarko-sindikalismoaren teorizatzaileetako 
bat, Marx, Proudhon, Bergson eta Nietszcheren eraginez sortutako nahaste bat 
aldezten zuen. Gerora katoliko monarkikoen aldera igaro zen eta eragin pixka bat izan 
zuen intelektual galdu samar batzuen artean.
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tatzeko lan guztia —eta honetan datza, orain dela hogei urtetik 
hona, bere pentsalari jarduera guztia edo ia guztia—, azken be-
rrogei urteotako bere errebisionismoa sakontzeko izan dela.

Tania maitea, gisa honetako datuak zure lanerako ba-
liagarriak izan badakizkizuke, idatz iezadazu eta saiatuko naiz 
gehiago ematen...

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 25

Tania maitea:
...Oraindik ez dakit Croceri buruz idatzi nizkizun oharrak 

interesatzen zaizkizun eta zure lanaren beharretara egokitzen 
diren: esango didazula uste dut eta horrela hobeto egokituko 
naiz neroni. Gainerakoan, kontuan izan zuk garatu eta osatu 
beharreko argibideak eta gaiak direla. Oraingoan ere paragrafo 
bat idatziko dizut: gero zuk ordenatuko duzu egokien deritzozun 
moduan. 

[...] Iruditzen zait Croceren obrak hainbeste ospe izateko 
arrazoiak aletzea oso gai interesgarria dela. Bizirik dauden fi-
losofoei normalean ez zaie hori gertatzen eta, batik bat, muga 
akademikoez harago ez da halakorik maiz egokitzen. Arrazoie-
tako bat estiloan datza, nik uste. Manzoniren ostean, esan izan 
da Croce dela italiar prosalaririk handiena. Baieztapen hori zu-
zena iruditzen zait, baina ohartarazi behar da, hala ere, Croceren 
prosa ez dela Manzonirenetik eratorria, prosa zientifikoaren 
idazle handietatik baizik, Galileorengandik, batez ere. Croceren 
berritasuna, estilista gisa, prosa zientifikoaren eremuan datza, 
ederki dakielako bere alorreko gainerako idazleen artean maiz 
modu nahasian, ilunean, neketsuan eta luzeegian aurkezten den 
gai bat aldi berean soiltasun eta nerbio handiz azaltzen. Litera-
tur estiloak bizitza moralera egokitutako estilo bat adierazten 
du, Goetherena dei daitekeen jarrera sosegatu bat, neurritasu-
na, segurtasun izukaitza. Jende askok, izu-ikara intelektualeko 
sentimendu apokaliptikoekin borrokan burua galdu eta itsuman-
doka jokatzen du; Croce, aldiz, erreferentzia-puntu bihurtzen da, 
eta gaizkia metafisikoki gailendu ezin daitekeelako eta historia 
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arrazionaltasuna delako bere uste irmoari barne-kemenez eus-
ten saiatzen da. 

[...] Kontuan hartu behar da, halaber, askorentzat Croce-
ren pentsamendua ez dela sistema filosofiko trinkoa eta, hortaz, 
ezta asimilatzeko zaila ere. Iruditzen zait Croceren dohainik 
handiena hauxe izan dela beti: bere mundu-ikuskera pedanteke-
riarik gabe zabaldu du idatzi labur sail batean, eta, horrenbestez, 
bitartekorik gabe aurkeztu du filosofia, eta zentzu on eta zentzu 
komun gisa hartzen eta jasotzen da. 

[...] Horrela, gai asko eta asko anonimoak bihurtzen dira 
hedatzen direnean, egunkarietan, eguneroko bizitzan sartzen 
dira, eta Croceren jarraitzaileak direnik edota Croce existitzen 
denik ere ez dakiten «crocetar» asko daude. Idazle katolikoen 
artean ere sartu da hainbat elementu idealista, idazle horiek 
baztertu nahi dituztenak, baina lortzen ez dutenak, tomismoa 
beregaina dela eta mundu modernoaren eskakizun intelektualei 
erantzuteko aski den ikuskera gisa adierazi nahiz...

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko apirilak 25

Ama maitea:
Hilabete doi daramat berririk jaso gabe. Mearen eta 

Graziettaren gutuna martxoaren 24an atera zen, zehazki, Ghi-
larzatik. Nahi nuke, atsotitzak dioen moduan, «berririk eza, 
berri ona» izatea, edo gutxienez gertaera garrantzitsurik egon ez 
izana. Duela zenbait egun Teresinaren postal bat jaso nuen, Did-
diren muxuekin. 

[...] Esaiozu Teresinari jan nuela azkenean Gabonetako pa-
ketean igorri zidan ehizakia oliotan, eta aparta iruditu zitzaidala. 
Ezin hobeto prestatu zuen, eta oliotan bustitako haragia gurina 
bezain samurra zegoen; hainbesteraino non inolako arazorik 
gabe jan bainuen, nahiz eta ez zaizkidan hortz erabilgarri asko 
geratzen. Aipatzekoa da, halaber, ongi aukeratutako hegaztiak 
zirela, beren gizentasunagatik eta tamainagatik zinez bikainak. 
Paolok ehizatuko zituen, nik uste, eta, beraz, hari ere luzatzen 
dizkiot nire zorionak eta nire esker ona. Nire bizitzan ere ez da 
inolako nobedaderik izan. Eta, osterantzean, nola izango da ba 
berririk? Beti gauza bera, arrosario berbera: agurmariak, betiber-
din eta gogaikarri gertatzen diren egunak dira.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko maiatzak 2

Tania maitea:
Jaso ditut apirilaren 23ko, 25eko eta 27ko zure gutunak. 
[...] Ez dakit inoiz bidaliko dizudan agindu nizun «italiar 

intelektualei» buruzko eskema. Asko aldatzen da gaia aztertzeko 
dudan ikuspegia, eta agian goizegi da oraindik gai hori guztia bildu 
eta sintetizatzeko. Mugimenduan dagoen gaia da oraino eta berri-
ro landu beharko da aurrerago. Ez zaitez tematu Italiarrak kanpoan 
gaiari buruzko «programa» argitaratzeko kopiatzearekin: ez dut 
uste merezi duenik; hainbat gutxiago, Marzoccok laburpen zehatz 
samarra eman zuenean. Ale bat eskura badezakezu, ongi legoke; 
bestela, pazientzia. Honela, bada, ez dut Machiavelliren ideia eko-
nomikoen gaineko William Pettyren obren beharrik ere. Iragarkia 
interesgarria da, baina iragarkia aski. Aldiz, hemendik denbora 
batera, beharbada, Machiavelli beraren lan guztiak eskatuko ditut; 
agian oroituko zara artean Milanen nindukatelarik eskatu nituela, 
baina orduan argitalpena atera gabe zegoen oraindik.

...Oraindik liburuan irakurri ez badut ere, eman diezaz-
kizuket Croceren liburukiari buruzko lan baterako orientabide 
batzuk: ohar hauek pobre samarrak izango diren arren, hala ere 
erabili ahal izango dituzula uste dut. Ordenatuko dituzu zerorrek 
gero, zure lanaren helburuen arabera. 

[...] Aipatu nizun lehen ere Crocek bere jarduera teoriko 
errebisionistari ematen dion garrantzi itzela. Haren baieztapen 
esplizitutik ondorioztatzen denaren arabera, azken hogei ur-
teotan pentsalari gisa egin duen lan guztia errebisioa osatzeari 
eskaini dio, likidazio bihurtzeraino. Crocek, errebisionista gisan, 
historia ekonomiko-juridikoaren korrontea sortzen lagundu du 
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—gaur bertan, arindu samar, Gioachino Volpe119 akademikoak 
ordezkatzen jarraitzen duena—, gure egunetan forma literarioa 
emanez berak etiko-politikoa deritzon historia horri, eta ho-
rretan Europako historiak paradigma bihurtu beharko lukeena. 
Zertan datza Crocek ekarritako berrikuntza? Ba al du berak ema-
ten dion adina garrantzi eta, batez ere, berak nahi adina balio 
«likidatzaile»? 

[...] Esan daiteke Crocek, jarduera historiko-politikoan, po-
litikan, indarkeriaren unetik, hertsaduratik, esku-hartze legegile 
estatal eta polizialetik desberdintzeko, «hegemoniarena», ones-
penarena, zuzendaritza kulturalarena deitzen duen une hori 
azpimarratzen duela soilik. Egia esan, ez da ulertzen zergatik 
sinesten duen Crocek historiaren teoriaren bere ikuspegi honek 
praxiaren filosofia oro behin betiko likidatzeko ahalmena izango 
duenik. 

[...] Gertatu dena da, Croce bere ustezko mailu hori lan-
tzen ari zen bitartean, praxiaren filosofia zentzu berean ari zela 
garatzen bere teorialari moderno nagusien eskutik; eta «hegemo-
niaren» unea edo zuzendaritza kulturalarena ere sistematikoki 
birbalioztatzen ari zen, ekonomiaren ikuskera mekanizista eta 
fatalisten aurkako norabidean. Orobat baiezta daiteke «hege-
moniaren» kontzeptu historiko-politiko horixe dela, hain zuzen, 
praxiaren filosofia120 modernoenaren ezaugarririk funtsezkoena. 
Horregatik iruditzen zait Croce ez dagoela up to date bere azterlan 
kutunenen ikerketekin eta bibliografiarekin, edo, bestela, galdu 
egin duela orientazio kritikorako gaitasuna. Dirudienez, Fülöp-
Miller vienatar kazetariaren liburu ospetsu batean121 oinarritzen 
dira batez ere bere informazioak. Puntu hau luze eta analitikoki 
landu beharko litzateke, baina oso saiakera luze bat beharko li-
tzateke horretarako. Iruditzen zait interesatzen zaizunerako aski 
dituzula argibideok, orain xehe-xehe garatzea ez baitzait erraza.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio

119 Gioachino Volpe (1876-1971) Italiako historialari eta politikari faxista.
120 Gramscik filosofia marxista izendatzeko erabiltzen du praktikaren filosofia esapidea, 

kartzelako zentsura saihesteko.
121 Rene Fulop-Millerren liburu hori Geist und Gesicht des Bolschewismus (1926) da 

nonbait, Giuseppe Vaccaren Vita e pensieri di Antonio Gramsci liburuan (253 or.) 
azaltzen denez.
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Turiko kartzela, 1932ko maiatzak 9

Tania maitea:
...Hemendik aurrera zorrotz bete behar duzue arau hau: 

libururen bat behar badut, neronek eskatuko dut. Azken denbora 
honetan ez dizkidate entregatu bidalitako liburuak. Bakoitzaren-
gatik eskaera bana aurkeztu behar dut Ministeriora; desatsegina 
izatez gainera, absurdua. Ez zaizu iruditzen? Culturaren harpide 
egiteko idatzi nizun, harpidetzarako baimena lortu baitut jada. 
Ez dakit egin duzun. Orain urteko lau faszikulutan datorrela iku-
si dut, eta 1932ko lehena honezkero atera dela.

Hilabete eta erdi baino gehiago da etxeko berririk jaso ez 
dudala: orain dela hamabost egun Teresinaren postal bat jaso 
nuen eta bere agurra baizik ez zekarren.

...Europako historia oraindik irakurri ez dudanez, ezin dizut 
haren benetako edukiari buruz inolako argibiderik eman. Hala 
ere, eman diezazuket daturen bat, ohartuko zarenez azalekoa 
itxuraz baizik ez dena. Esan nizun Croceren azken 20 urteotako 
lan historiografiko guztia historia ekonomiko-juridikoa historia 
etiko-politiko bezala aurkezten duen teoria bat lantzeko izan 
dela, Crocek berak abiarazitako prozesu errebisionistaren ostean 
materialismo historikotik eratorritako teoria aldarrikatzen zuen 
historia ekonomiko-juridikoaren aurka. Baina etiko-politikoa 
al da Croceren historia? Iruditzen zait, Croceren historia, his-
toria «espekulatibo» edo «filosofiko» baino ezin dei daitekeela, 
eta ez «etiko-politiko»; eta izaera horretan datza materialismo 
historikoarekiko bere aurkaritza, ezen ez etiko-politikoa izatean. 
Historia etiko-politikoa ez da materialismo historikoarekin ba-
teraezina, une «hegemonikoaren» historia den heinean; aldiz, 
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historia «espekulatiboa» bateraezina da, baita filosofia «espeku-
latibo» oro ere. 

[...] Crocek, bere lan filosofikoan, esaten du ezaugarri 
transzendental teologikotik eta baita, agian, zentzu arraziona-
lean, metafisiko orotatik askatu nahi izan duela pentsamendu 
modernoa. Ildo horri jarraituz, filosofia sistema gisa ukatzera 
ere iritsi zen; sistemaren ideian, izan ere, hondar teologiko bat 
dagoelako. Baina bere filosofia, filosofia «espekulatiboa» da, eta 
horregatik bete-betean jarraitzen dio bai transzendentziari, bai 
teologiari, hizkera historizista bat erabiliz. Croce hain dago bere 
metodoan eta bere hizkera espekulatiboan murgilduta, non ho-
rien arabera baizik ezin baitu epaitu. Praxiaren filosofian egitura 
jainko ezkutu baten gisakoa dela idazten duenean, hori egia 
izango litzateke praxiaren filosofia filosofia espekulatiboa izan-
go balitz eta ez historizismo absolutu bat, geldikin transzendente 
eta teologiko guztietatik egiaz, eta ez hitzez soilik, askaturik. 

[...] Gai honi buruz bada beste ohar bat, Europako histo-
riaren ikuskerari eta osaerari gertuagotik dagokiona. Irudika 
daiteke 1815ean, hots, errestaurazioarekin, hasten den Euro-
paren historia bateratu bat? Europaren historia bloke historiko 
baten eraketa gisa idatz badaiteke, ezin dira baztertu Frantziako 
Iraultza eta gerra napoleonikoak, horiek baitira europar bloke 
historikoaren premisa «ekonomiko-juridikoa», indarkeriaren 
eta borrokaren unea. Crocek hurrengo unea hartzen du aintzat: 
lehenago piztutako indarrak orekatu direnekoa, «purgatu» dire-
nekoa, nolabait esateko. Une hori gertaera bakan bihurtzen du, 
eta bere paradigma historikoa eraikitzen du. Hori bera egin zuen 
Italiako historiarekin: hasiera 1870ean jarriz, aipatu gabe utzi 
zuen borrokaren unea, une ekonomikoa, soil-soilik une etiko-
politikoaren apologia bihurtzeko, hori zerutik etorri izan balitz 
bezala. Crocek, ohikoa den bezala, hizkuntza kritiko-modernoa-
ren trebetasun eta maltzurkeria guztiarekin, beste era bateko 
historia erretoriko bat sortu zuen; eta horren egungo forma da, 
hain zuzen, historia espekulatiboa. 

[...] Hori are eta argiago ikusten da Croceren liburuaren 
ardatza den «kontzeptu historikoa», alegia, «askatasunaren» 
kontzeptua aztertzen bada. Crocek, bere burua kontraesanean 
ipiniz, nahastu egiten ditu «askatasuna» printzipio filosofiko edo 
kontzeptu espekulatibo gisa, eta «askatasuna» ideologia gisa, 
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hau da, gobernuaren tresna praktiko, batasun moral hegemoni-
koaren osagai gisa. Historia guztia askatasunaren historia baldin 
bada, hots, bere burua sortzen duen espirituaren historia bada 
—eta hizkuntza honetan «askatasuna» espirituaren baliokide 
da, espiritua historiaren baliokide, eta historia askatasunaren 
baliokide—, zergatik izan beharko luke XIX. mendeko europar 
historiak askatasunaren historia soilik? Ez da, beraz, askatasu-
naren historia izango zentzu filosofikoan, baina bai askatasun 
honen autokontzientziarena eta autokontzientzia horren za-
balkundearena; erlijio baten modura intelektualen artean eta 
sineskeria modura era horretan intelektualei atxikirik sentitzen 
diren eta aipatu intelektual horiek bere banderadun eta apaiz 
dituen bloke politiko baten kide direla sentitzen duten herrita-
rren mailan. Ideologia bat gobernuaren baliabide praktiko bat da, 
hortaz, eta aztertu egin beharko da zein lotura praktikotan oina-
rritzen den. «Askatasuna», kontzeptu historiko gisa, historiaren 
dialektika bera da, eta ez du «ordezkari» praktiko bereizi eta 
indibidualizaturik. Historia askatasuna zen ekialdeko satrape-
rrietan ere; hainbesteraino, non orduan ere bazen «mugimendu» 
historiko bat, eta satraperriak suntsitu egin ziren. Laburbilduz, 
iruditzen zait hitzak aldatu egiten direla, agian ongi esanak dau-
dela, baina gauzak ez daudela zirrimarratuta ere. 

[...] Uste dut Kritika faxistak, bere artikuluetako batean, 
zehazki ez bada ere kritika zuzen bat egin zuela, esanez hogei 
urte barru Crocek, oraina perspektiban ikusiz, bere justifikazio 
historikoa askatasun-prozesutzat aurkeztu ahalko duela. 

[...] Gainerakoan, aipatu nuen lehen puntua gogoan baduzu, 
hau da, Crocek gerran zehar hartutako jarrerari buruzko oharrak 
oroitzen badituzu, hobeto ulertuko duzu haren ikuspegia. Erlijio 
historizista modernoaren «apaiz» gisa, prozesu historikoaren te-
sia eta antitesia bizi ditu, eta «arrazoi praktikoengatik» tematzen 
da batean zein bestean, orainean etorkizuna ikusten duelako eta 
orainaz adina kezkatzen delako etorkizunaz. 

[...] Bakoitzari berea: «apaizei» geroa zaintzea. Ikuskera 
etiko-politiko honen bihotzean zinismo moraleko dosi polit bat 
dago. Horixe da makiavelismoaren egungo forma...

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko maiatzak 22

Tania maitea:
Jaso ditut 17ko zure postala eta 19ko gutuna. Carlok nire 

osasunari buruz eman zizkizun berriak ez dira oso argiak. Ez dut 
azido urikoko krisi larririk izan, baina hesteetako katarroaren 
jarraipenak badu zerikusia gehiegizko bihotzerrearekin. Aldiz, 
azken aldi honetan insomnioa dut, horrela dei badaiteke: zeha-
tzago esateko, ez dut lorik egiten, baina ez logura faltagatik, nire 
kontrolpetik kanpo dauden arrazoiek loa eteten didatelako bai-
zik; eta horrek neke eta akidura itzelezko egoera eragiten dit, eta 
aurpegian ere arrastoak uzten dizkit, Carlok ere nabaritu due-
nez. Gai korapilatsua da eta mintzategira etortzen zarenean hitz 
egingo dizut honetaz. Zure etortzeko egunari buruz ez dut gurari 
berezirik. Zuk aukeratu behar duzu edozein modutan gehien ko-
meni zaizun momentua.

...Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko maiatzak 23

Ama maitea:
Jaso dut maiatzaren 13ko Graziettaren gutuna. Lehen-

go astelehenean, Carlok zure osasuna zerbait hobetu dela esan 
zidan. Gure solasari buruzko bere iritziak jasoko zenituzten, 
gainera, berehala idatziko zizula hitz eman baitzidan. Esaiozu 
Meari laster jasoko dituela pastel-kolore ospetsuak, duela ia 
urtebete agindu nizkionak. Carlok eraman zituen, eta segituan 
bidaliko zituela agindu zidan. Hartara, Teresinak ere jasoko du 
Gerra eta Bakea, Tolstoirena, agindua niona. Carlok eraman zuen 
prestatua neukan liburu-paketea, eta igorriko zuela agindu zi-
dan; berak irakurri ondoren, pentsatzen dut. 

[...] Pakete mota hauek bidaltzeko zailtasuna zera da, Turi-
ko geltokian ez dituztela Sardiniarako tren-mandatuak jasotzen: 
Bariraino eraman behar ditu norbaitek, eta handik bidali. Hauxe 
da, beraz, Meari agindutako hitza orain arte ezin bete izanaren 
arrazoia.

Irakurri dut Graziettak Gianpietro Sannaren heriotzari bu-
ruz igorri zidan albistea. Eta Titino, zertan dabil, non dago orain? 
Pentsatzen dut guztiz ergelduko zela honezkero: horretarako bi-
dean zen Turinen zegoenean. Garai hartan bazirudien eritasun 
oso larriren bat zuela, epilepsia modukoren bat. Bere diru-bal-
dintzak zirela-eta, eta nik ezin nuenez hura betiko elikatzen 
jarraitu, Ghilarzara itzuli behar zuela esaten nion bakoitzean, lu-
rrean iraulkatzen zen ezpainak bitsez beteta eta gorputz-ikarak 
harturik. 

[...] Batzuetan, niri gupida emateko plantak egiten ari 
ote zen bururatzen zitzaidan bat-batean; baina burutazio hori 
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ez zetorren bat nire usteekin, iruditzen baitzait itxurak egiteko 
adimen eta borondate pixka bat behar dela, eta ez zitzaidan iru-
ditzen Titinok ez bata ez bestea zuenik. Sendatuko zen agian, eta 
gogo biziz ariko da lanean akaso, izatez oso ona baitzen, eta garai 
hartan bere burua txikituko zukeen ni defendatzeagatik. Eskolta 
ematen zidan kaleetan, ordu-orduan etortzen zen ni esnatzera, 
eta horrekin gauza handia egiten zuela uste zuen. Bere krisiekin, 
edozein unetan burua hautsi zezakeela iruditzen zitzaidan beti.

Ama maitea: ea lortzen duzun horko horiek niri maizago 
idaztea.

Besarkada goxoa, zuri eta etxeko guztiei.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko maiatzak 30

Tania maitea:
25eko zure postal bat eta 28ko posta bidezko igorpena 

jaso ditut. Bihotzez eskertzen dizut, baina inolako presarik ez 
zegoela ere ziurtatzen dizut. Duela zenbait hilabete idatzi nizun 
bezala, nire gastuak nahiko txikiak dira, eta, gainera, desiratze-
ko ezer erosi ezin denez, hobe dut dieta zorrotz baten mugak 
ez gainditzea, okerrago egon nahi ez badut. Nahasmendu han-
diak eragiten dizkit irensten dudan elikagai kopurua handitzen 
saiatzen naizen bakoitzeko, eta orain nahiago dut saiook ere 
saihestu. Hala ere, honek ez nau kezkatzen oraingoz, eta ez naiz 
ahul sentitzen maiz. 

[...] Ez duzu uste izan behar fatalista bihurtu naizenik, 
ezta chien crevé122 baten gisan arduragabetu naizenik ere. Alde-
rantziz: konponbide arrazionalagoen bila hausnartzen aritzen 
naiz etengabe, baina aukera-eremua nahiko murritza da, eta are 
eta gehiago murrizten da alferrik dela ikusten dudan saio bakoi-
tzaren ostean. Baina hitz egin dezagun gauza interesgarriagoez, 
eta kateatuko dizkizut lau bat iruzkin horiei buruz, bai baitaukat 
hori egiteko ohitura txarrik.

Hainbat ohar aipatu nahi dizkizut, hartara, harira baletoz, 
Pierori kopia diezazkiozun, nire gogoeten alorra zabaltzea eta 
hobeto bideratzea ahalbidetuko didaten argibide bibliografiko 
batzuk eskatuz. 

[...] Jakin nahi dut ea existitzen den argitalpen berezi-
rik, ingelesez bada ere, Ricardo beraren zientzia ekonomikoen 

122 Lehertutako, hildako txakurra.



321Antonio Gramsci

ikerketa-metodoaz eta hark kritika metodologikora ekarri zi-
tuen berrikuntzez. Iruditzen zait duela hamar urte ospatu zen 
haren heriotzaren mendeurrenaren inguruan batez ere, biblio-
grafia joria argitaratuko zela eta izan daitekeela aukeraren bat 
interesatzen zaidana aurkitzeko. Hau da nire hausnarketen 
nondik norakoa: baiezta al daiteke Ricardok izan duela eragina 
filosofiaren historian, zientzia ekonomikoetan izan zuenaz gain, 
haietan garrantzi handia izan baitzuen? Eta esan al daiteke Ri-
cardok praxiaren filosofiaren lehen teorialariei Hegelen filosofia 
gainditzen eta logika espekulatiboaren arrasto oroz garbitutako 
historizismo berria eraikitzen lagundu zienik? Iruditzen zait gai 
hau egiaztatzen saia daitekeela eta mereziko lukeela hori egitea. 

[...] Zientzia ekonomikoarentzat funtsezkoak diren bi 
kontzeptuetatik abiatzen naiz: «merkatu determinatua» eta 
«joera-legea», Ricardori zor zaizkiola iruditzen baitzait, eta ho-
nela arrazoitzen dut: ez al da, bada, bi kontzeptu hauetatik 
hartu, historiaren ikuskera «immanentista» —alemaniar filosofia 
klasikoaren hizkera idealista eta espekulatiboan adierazita— 
«immanentzia» errealista historiko soil batera murrizteko bidea, 
horretan natur zientzien kausalitate legeari bere mekanizismoa 
kendu eta hegelianismoaren arrazoibide dialektikoarekin siste-
matikoki berdinduz? 

[...] Agian pentsamenduen lotura honek guztiak ilun sama-
rra dirudi orain, baina ez da zertan bere osotasunean ulerturik, 
gutxi-asko ulertzea nahikoa baita Ricardoren obraren adituren 
batek arazoa sumatu eta aztertu ote duen jakiteko. Komeni da 
oroitzea nola Hegelek berak ikusi zituen beste kasu batzuetan, 
jarduera zientifiko eta politiko desberdinen arteko nahitaezko 
lotura hauek. Hala, Filosofiaren historiari buruzko lezioak idazla-
nean lotura bat aurkitu zuen Frantziako Iraultzaren eta Kanten, 
Fichteren eta Schellingen filosofiaren artean, eta zera esan zuen: 
«bi herrik bakarrik, alemaniarrak eta frantsesak, oso desberdinak 
izanagatik eta desberdintasun horrexegatik beharbada, hartu 
zuten parte XVIII. mendearen hondarreko eta XIX. mende ha-
sierako historia unibertsalaren aro handian; izan ere, printzipio 
berria espiritu eta kontzeptu gisa sartu zen Alemanian, eta Fran-
tzian, aldiz, egiazko errealitate gisa». Marx eta Engelsen Familia 
santuan ikusten da Hegelek planteatutako Frantziako jarduera 
politikoaren eta Alemaniako filosofiaren arteko lotura hori nola 
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bilakatu zen praxiaren filosofiaren teorialarien ondare. Kontua 
da ikustea nola, eta teoria berriaren ondoko garapenean zein 
neurritan lagundu zuen ekonomia klasiko ingelesak Ricardok 
landutako forma metodologikoan. Eskuarki onartzen den zerbait 
da ekonomia klasiko ingelesak filosofia berriaren garapenean la-
gundu duela, baina Ricardoren balioaren teorian pentsatzen da 
gehienetan. 

[...] Uste dut harago begiratu behar dela eta, nik sinteti-
koa deituko nukeen ekarpen bat, hau da, munduaren intuizioari 
eta pentsamoldeari dagokiona, eta funtsezkoa bada ere doktrina 
partikular bati dagokion ekarpen analitiko hutsa ez dena behar 
dela identifikatu. Pierok, Ricardoren obren edizio kritikorako 
egin duen lanean, material preziatua bildu ahalko luke gai honi 
buruz. Nolanahi ere, erreparatu ea baden gai hauez diharduen 
eta nire preso-egoeran lagungarri izan dakidakeen argitalpenik, 
ez baitut liburutegian ikerketa sistematikorik egiteko aukerarik.

Besarkada goxoa, Tania maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko ekainak 6

Tania maitea:
...Saiatuko naiz Croce dela-eta planteatzen dizkidazun 

beste auziei erantzuten, nahiz eta ez dudan guztiz ulertzen ho-
rien garrantzia, eta uste dudan erantzun niela, segur aski, nire 
aurreko oharretan. 

[...] Irakurri berriro Crocek gerran zehar bere gain har-
tutako jarduera aipatzen dudan pasartea eta begiratu ez ote 
daukan inplizituki zure egungo galdera batzuentzako erantzu-
nik. Gentilerekiko123 haustura 1912an gertatu zen: hura aldendu 
zen Crocerengandik, Croce filosofikoki harengandik aske izaten 
saiatu baitzen. Ez dut uste geroztik Crocek bere bidea aldatu 
duenik, baina hobeto definitu ditu bere doktrinak. Nabarmena-
goa da 1900etik 1910era gertaturiko aldaketa. «Askatasunaren 
erlijioa» deitutakoa ez da urte horien emaitza, katolizismoa baz-
tertu zuen momentutik aurrerako bere betiko pentsamenduaren 
adierazpen drastiko bat baizik, hark bere autobiografia intelek-
tualean (Contributo alla critica di me stesso) idatzi zuen bezala. Ez 
zait iruditzen honetan Gentile Crocerekin bat ez zetorrenik. Uste 
dut «askatasunaren erlijioa» formulari interpretazio okerra ema-
ten diozula, eduki mistiko bat esleitzen diozulako hari —hori 
ondoriozta daiteke delako erlijioan «babes hartzea» aipatzen du-
zulako eta, beraz, mundutik «ihes» moduko bat, etab.—. Ez dago 
horrelakorik. 

123 Giovanni Gentile (1875-1944) Italiako filosofo neoidealista nagustia Benedeto 
Crocerekin batera, hegeliarra. Faxismoaren filosofoa deitzen zuten. 1944an PCIk 
sortutako hirietako GAP partisanoen talde batek fusilatu zuen.
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[...] «Askatasunaren erlijioak» zibilizazio modernoan fedea 
izatea esan nahi du soilik, ez duela behar transzendentziarik eta 
agerkunderik, baizik eta bere baitan duela bere berezko arrazoia 
eta jatorria. Formula anti-mistiko bat da hortaz, eta, nahiago 
bada, anti-erlijiosoa. Crocerentzat munduaren edozein ikus-
kera, edozein filosofia, bizi-arau, moral bihurtzen den unetik 
«erlijioa» da. Erlijioak zentzu konfesionalean ere «erlijioak» dira, 
baina «erlijio mitologikoak», esan nahi baita «erlijio apalagoak» 
direla hein batean, «primitiboak», ia gizadiaren haurtzaro histo-
riko bati dagozkionak. Dotrina honen jatorriak Hegelengan eta 
Vicorengan aurkitzen dira dagoeneko, eta italiar filosofia idealis-
ta ororen ondare komuna dira, hala Crocerena nola Gentilerena. 
Doktrina honetan oinarritzen da Gentileren hezkuntza-errefor-
ma, eskoletako irakaskuntza erlijiosoari dagokionez, Gentilek 
berak ere lehen mailako hezkuntzara —benetako haurtzarora— 
mugatu nahi zuena eta, edozeinetara ere, gobernuak berak ere 
goi irakaskuntzan sartu nahi izan ez zuena. 

[...] Horregatik iruditzen zait esajeratu egiten duzu-
la, beharbada, Crocek orain duen posizioa, eta dagoena baino 
isolatuagotzat hartzen duzula. Ez da utzi behar idazle gutxi go-
rabehera funsgabe eta arduragabeen eferbeszentzia polemikoak 
engaina gaitzan. Coppolak eta Rocco ministroak zuzentzen du-
ten Política aldizkarian azaldu zuen, nik uste, Crocek bere egungo 
irizpideen parte handi bat, eta uste dut ez Coppola soilik baizik 
eta beste asko ere konbentzituta daudela Crocek hartutako jarre-
ra baliagarria dela, gerraostean sortutako buruzagi talde berriak 
estatu bizitzarako egiazki heztea posible egiten duelako. 1815etik 
aurrerako Italiako historia guztia aztertzen baduzu, ikusiko duzu 
jatorri subertsiboko masa mugimenduek agerian ipinitako ele-
mentu politiko oro metodikoki bere inguruan atxikitzea lortu 
duela buruzagi talde txiki batek. Ekintza Alderdia, Mazzini eta 
Garibaldirena, Monarkiak beretu zuen 60tik 76ra, alderdi errepu-
blikano gisa jarraitu zuen hutsaren hurrengo hondar bat utzirik, 
baina hondar honen esanahia folklorikoa gehiago zen historiko-
politikoa baino. 

[...] Gertaera horri «transformismo» deitu zitzaion, baina 
ez zen gertaera isolatu bat: klase gidaria eratzerakoan Frantzian 
Iraultza bitartean eta Napoleonen Inperiopean, eta Ingalaterran 
Cromwellekin gertatuaren parekoa zen prozesu organiko bat izan 
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zen. Hain zuzen, 1876tik aurrera ere, prozesuak aurrera jarraitu 
zuen, aleka-aleka. Gerraostean berebiziko garrantzia hartu zuen, 
talde gidari tradizionala gertakariek agerian ipinitako indar be-
rriak asimilatzeko eta digeritzeko gai ez zela zirudienean. Baina 
talde gidari hau uste baino maltzurragoa eta trebeagoa zen: xur-
gapena zaila eta neketsua zen, baina, edonola ere, burutu egin 
zen bide eta metodo askoz baliatuz. 

[...] Croceren jarduera bide eta metodo horietako bat da. 
Haren irakaspenak eskaini zuen, beharbada, digestio-prozesura-
ko behar ziren «urin gastriko» gehiena. Perspektiba historikoan, 
italiar historiaren perspektiban, kokaturik noski, Croceren jar-
duera agertzen da indar berriak egungo talde nagusiak dituen 
eta, nire iritzian, axalkeriaren bat gorabehera, arrazoiz esti-
matzen zituen bizi-interesen arabera —ez orain berehalakoen 
arabera soilik, baizik eta baita etorkizunekoen arabera ere— 
«egokitzeko». Makinarik ahaltsuena bezala. Aleazio batean batu 
nahi diren gai ezberdinak urtzen direnean, gainazaleko eferbes-
zentziak aleazio hori sortzen ari dela adierazten du, hain zuzen, 
eta ez alderantziz. Gainontzean, giza gertaera hauetan adosta-
suna desadostasun bezala agertzen da beti, borroka eta liskar 
baten moduan, eta ez besarkada teatral baten moduan. Baina 
beti da adostasuna, denik eta intimoenetakoa eta eraginkorre-
netakoa, gainera... 

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio



326 Kartzelako gutunak

Turiko kartzela, 1932ko ekainak 19

Ama maitea:
Jaso ditut Graziettaren eta Mearen bi gutunak, 15ekoak, 

eta Francori eta Meari nire zorion-agurrak luzatzen dizkiet, az-
terketetan lortutako arrakastarengatik. Francoren gutuna noiz 
iritsiko irrikaz nago; orain, bere lehen eskola-urtearen buruan, 
ikastea zenbat gustatzen zaion azaldu nahiko didala espero dut. 
Lehenbiziko azterketa garrantzi handiko kontua izaten da bizi-
tzan. Orain esan daiteke Franco gizartean sartu dela, herritar 
bihurtu dela, bere adinerako zer balio duen frogatu nahi izan 
dielako beste gizon batzuei, eta haiek epaitu dute, eta ongi dela 
baieztatu dute. Hori lehen jaunartzea baino askoz inportantea-
goa dela iruditzen zait. Era berean, Meak ere bere iritzia emango 
didala espero dut. Ez dakit Carlok dagoeneko pastel-koloreak 
bidali ote dizkion. Edonola ere, hari eskatu besterik ez du eta be-
rehala igorriko dizkio. 

[...] Eskerrak eman nahi dizkiot Graziettari, helarazi 
zizkidan berriengatik. Banuen Emilio eta Patricio Cartaren herio-
tzaren berri, baina ez Angelicorenarenik. Sentitzen dut, bereziki 
bere amarengatik, andre ezin onagoa zela oroitzen dut eta.

...Hemen, zaharrak berri.
Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko ekainak 27

Tania maitea:
Jaso ditut 20ko zure postala eta gutun ziurtatua, Giulia eta 

Deliorenaren gutunekin. 
[...] Delioren eskutitzak interesgarriak dira, ezta? Baina zer 

esan nahi dute, niri zuzendutako gutunaren amaieran, udabe-
rriko urari buruzko bertsoek? Zein helbururekin kopiatu ditu? 
Zergatik nahi zuen nik ezagutzea? 

[...] Egoki iruditzen zaizu Pinotxoren italierazko edizio 
ilustratua bidaltzea? Badago Atilio Mussino margolariak ilus-
tratutako argitalpen bat (Bemporadek argitaratua, Florentzian), 
baina, oker ez banago, ilustrazioak ez daude ongi eginak, edo, 
gutxienez, ez zitzaizkidan asko-asko gustatu. Haurra nintzelarik, 
Pinotxoren irudi bat egin nuen, neurea, eta, gero, nire fanta-
siak eratutakoaz bestelako irudi bat ikusten nuenean, gaitzitu 
eta haserretu egiten nintzen. Horregatik, uste dut Florentzian 
asmatu egin zutela Pinotxoren oroitarririk eraikitzen ez utzita. 
Florentziako haurrentzat hautazko edozein ameskeria galarazi-
ko zukeen irudi estandar bat inposatzea esan nahiko luke. Eta 
akaso ez datza ameskeriaren hautatze honetan, preseski, Pi-
notxoren gisako liburuak irakurtzen dituzten haurren plazerik 
handiena?

...Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko ekainak 27

Julka maitea:
Jaso ditut hilabete eta egun desberdinetan datatutako 

zure orriak. Zure gutunek Parisko udaleko bulego batean lan 
egiten zuen frantses idazle ez oso ezagun baten, Lucien Jeanen 
eleberritxo bat ekarri didate gogora. Eleberriak Gizona zulo batean 
zuen izenburua. 

[...] Ea gogoratzen dudan. 
[...] Gizon batek gau eder bat igaro zuen. Gehiegitxo edan 

zuen beharbada, han-hemen emakume ederrak ikusteak txun-
ditu samar utzi zuen, nonbait. Parrandatik etxerakoan, kaleetan 
barrena sigi-sagan ibili ostean, zulo batera jausi zen. Ilun zegoen 
oso, gorputza trabatu egin zitzaion harkaitzen eta sasien artean. 
Ikaratu samar zegoen eta ez zen mugitu, zuloan are beherago 
amiltzeko beldurrez. Sasiek burua inguratu zioten, bareak ere 
gainean pausatu zitzaizkion, eta erabat zilarreztatu zuten.

Akaso apo bat pausatu zitzaion bihotz gainean, taupadak 
aditzeko, egia esan, artean bizirik zirauela iritzita! Igaro ziren or-
duak; heldu zen goiza eta egunsentiaren lehen argiekin jendea 
pasatzen hasi zen. Gizonak garrasika ekin zion laguntza eske. 
Jaun betaurrekodun bat hurbildu zitzaion. Bere esperimentazio-
bulegoan lan egin ondoren, etxera bidean zihoan jakintsu bat 
zen.

—Zer duzu? —galdetu zion.
—Zulotik atera nahi nuke —erantzun zion gizonak.
—Ai! Ai! Zulotik atera nahi nuke! Eta zer dakizu zuk 

nahiaz, aukera-askatasunaz, nire aukeramenaz? Nahi zenuke, 
nahi zenuke! Ezjakintasun bera beti! Zuk gauza bakarra dakizu: 
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zutik zeundela estatikaren legeei esker eta zulora jausi zarela 
zinematikaren legeengatik. Hau ezjakintasuna, hau ezjakintasu-
na!...

Eta aldendu egin zen, burua haserre mugituz.
Beste urrats batzuk entzun ziren. Gizonaren garrasiak 

berriro. Baserritar bat gerturatu zen, soka muturrean txerri bat 
zeraman eta pipa erretzen zihoan.

—Ai! Ai! Zulora erori zara, e? Mozkortu zara, dibertitu 
eta zulora erori... Eta zergatik ez zinen lotaratu, nik egin nuen 
bezala? —Eta urrundu egin zen, urratsak txerriaren kurrinka 
erritmikora doituz.

Eta gero artista bat igaro zen, intzirika, gizonak zulotik 
atera nahi zuelako: «Hain zaude eder, bareek guztiz zilarreztatu-
rik, eta buruan basa-belar eta lorezko argi-koroa horrekin! Hain 
patetikoa!». 

[...] Eta jainkoaren zerbitzari bat pasa zen ondoren, eta bi-
raoka hasi zen hiriaren galdukeriaren kontra, anaia bat zuloan 
amilduta zegoen bitartean dibertitzen edo lo zegoelako. Asalda-
tu eta korrika alde egin zuen, hurrengo mezan sermoi gogor bat 
egiteko.

Gizonak zuloan jarraitu zuen honela, harik eta azkenean 
ingurura begiratu, non erori zen argi ikusi, oztopoez libratu, lu-
zatu, besoak eta oinak palanka gisa erabili, jauzi egin eta bere 
kasa atera zen arte.

Ez dakit kontakizunaren kutsua transmititu dizudan, eta 
aproposa den. Hein batean, bederen, baiezkoan nago: zuk zero-
rrek idatzi didazu berriki kontsultatutako bi medikuetako bakar 
bati ere ez diozula arrazoia eman, eta, gaurdaino besteek zure 
lekuan erabaki zezaten utzi baduzu ere, orain indartsuagoa nahi 
duzula izan. Ez dut uste sentimenduotan etsipen arrastorik da-
goenik: oso zentzudunak iruditzen zaizkit. Iragan guztia erre 
eta bizitza berri bat berreraiki behar da oso-osorik: ez du merezi 
orain arte bizi izandako bizitzak lotu gaitzan; edo, bederik, onu-
ragarria eta ederra dena gorde behar da. 

[...] Zulotik atera eta bihotzean pausatutako apoa urrutira 
jaurti behar da.

Besarkada goxoa, Julka maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko uztailak 12

Tania maitea:
Aste honetan ezin izan dut irakurri zure idatzi bakar bat 

ere. Gutun ziurtatu bat iritsi zen eta nire aurrean zabaldu zu-
ten barruan balorerik ote zen ikusteko, baina oraindik ez didate 
eman. Laztana, hainbatetan idatzi dizut ez zarela ohartzen nire 
bizi-baldintzak zehazki zein diren eta, egiazki, preso bat zer den 
ahaztu egiten zaizula. Beste batzuetan ere idatzi dizut gehiegiz-
ko prestasunak mesede baino kalte gehiago egiten duela. Agian 
gehixeago tematu behar nuen, baina gogogabetu egiten nintzen 
nire seta ez zenuela ulertzen ikusten nuen bakoitzean. Horrega-
tik, beharrezkoa iruditzen zait berriro tematzea: 

[...] 1) Zure gutunetan hobe izango da familiari buruzko 
gaiak ez diren bestelako gauzez ez hitz egitea, eta horiek ahalik 
eta modurik argienean eta gardenenean azaltzea. Jakina, gogoan 
izan argitasuna ez duzula zuk bakarrik ulertu behar, baizik eta 
zuk aipatzen dituzun gertaerak ezagutzen ez dituen beste edo-
nork ere izan behar duela gutuna irakurtzeko gai: argiak esan 
nahi du, zehatz-mehatz, hala ageri ez den ezer ez dela idatzi 
behar. 

[...] 2) Janzteko arropak besterik ez didazu bidali behar. 
Ohartarazpen orokor bat da: kanpotik ezin da ezer jaso, ez ja-
tekorik, ez tabakorik eta erretzeko paperik, ez sendagairik edo 
bestelakorik.

Maitea, sekulako buruko mina daukat eta kosta egiten zait 
idaztea. Datorren astean, zure gutuna irakurrita, eta baita Giulia-
ren eskutitza ere, luzeago idatziko dizut eta Giuliari ere idatziko 
diot. Gutun hau jaso orduko, arren eskatzen dizut postal ilus-
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tratu bat bidaltzeko agur eginez; besterik ez. Gorago aipatutako 
oharrak kontuan hartu, eta idazterakoan, aukeran, esajeratu 
pixka bat albisteen soiltasuna eta urritasuna, edozein ustekabe-
ko eta atzerapen saihesteko.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko uztailak 18

Julka maitea:
Zure bi gutun dauzkat, ekainaren 24koa eta uztailaren 

3koa. 
[...] Azken aldi honetan pattal samar ibili naiz —orain dela 

urtebetetik hona, lehen baino sarrixeago gertatzen zait hori— 
eta ez dut eskutitz luzexeagoak idazteko gogorik. Baina esan 
nahi dizut zure azkeneko gutunek zorion pixka bat ekarri dida-
tela. Iruditzen zait, zehazki, behin betiko indartu zarela eta zeure 
buruaz seguruago sentitzen zarela. Orobat pozten naiz jada ez 
duzulako sendabide psikoanalitiko baten mende ipintzeko as-
morik; izan ere, epaitu dezakedan gutxiagatik eta nire ezagutza 
urriarekin, iruditzen zait hitzontzikeriaz bustiegia dagoela eta 
honek, tratamenduaren ardura duen medikuak denbora labu-
rrean subjektuaren erresistentzia gainditzea lortzen ez badu, 
depresiora eraman dezakeela bere autoritateaz eta, sendatu 
ordez nerbio-gaixotasuna larriagotu, pazienteari kezka gehiago-
tarako arrazoiak iradoki eta haren ahulezia psikikoa bikoiztu. 

[...] Maitea, uste dut amak frogatu duela, zu «elefante» 
bihurtzeko adierazpenarekin, bera dela medikurik seguruena eta 
konfiantzazkoena.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 1

Tania maitea:
Jaso ditut uztailaren 26ko eta 28ko zure eskutitzak, Giulia-

ren gutunarekin eta argazkiekin. Gustatu zaizkit, nabaritu dituzun 
hutsuneak gorabehera. Nabari da Giuliak asko sufritu duela, bai-
na, hala ere, iruditzen zait ez dagoela oraindik nahiko bizkor ezin 
sendatuko dela pentsatzeko baldintza fisiko eskasetan, bere ka-
buz zainduta ere. Amaren gutuna arreta handiz irakurri nuen; 
bertan amonek haurrei buruz amek baino hobeto idazten dutela-
ko irizpide aski zabaldua berretsi egiten dela iruditzen zait.

Azken egunotan suspertu egin naiz zertxobait. Ondoezez 
aldatu dut gutxienez, eta biziago sentitzen naiz. Ez idazten ari 
naizen une zehatz honetan, preseski. Hemen ere hasiak dira bero 
sapak: edozein ahalegin txikik izerdiz blai eta ahulduta uzten nau. 
Egin behar nuen dieta ez zen «likidoa», uste zenuen bezala, «hidri-
koa» baizik; alegia, hiru egunez ez dut ezertxo ere jan, limonadaren 
bat edo beste edatea kenduta, eta hori bi bider errepikatuta. Aldiz, 
oso esne gutxi edan dezaket: hiru litro, ezta pentsatu ere! Egunean 
zehar litro bete pasa edaten badut, oso gaizki sentitzen naiz eta 
ezin izaten dut digeritu. Aitzitik, digestio-funtzioa hobetu egin dut 
oro har; baina gutxi jan behar dut, segituan hesteetako mina izan 
nahi ez badut; eta horrek ahulduta uzten nau, batik bat, beroaga-
tik eta atseden faltaz, lo egiteko zailtasunak direla-eta. Sekulako 
buruhauste higuingarria da, eta argi dago aparteko pazientzia eta 
erresistentzia nuela, orain arte hau jasan ahal izan badut.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 1

Julka maitea:
...Delioz, Giulianoz eta haien joerez idazten didazunak, orain 

dela zenbait urte Deliok ingeniaritza konstruktiborako gaitasun 
handiak zituela nola uste zenuen ekarri dit gogora; orain, aldiz, ba-
dirudi Giulianorena dela joera hori, eta badirudi Delio areago zaletu 
dela literaturara eta eraikuntza... poetikora. Egia esan, ez dut gehie-
gi sinesten hain zaletasun orokor goiztiar horietan, eta konfiantza 
gutxi dut orientazio profesional baterako joerak aurreikusteko 
omen duzun gaitasunean. Haiengan, haur guztiengan bezala, joe-
ra guztiek dirautela uste dut, dela praktikarantz, teoriarantz zein 
fantasiarantz; horregatik, bada, gauza egokia izango litzateke bide 
horretatik bultzatzea beren nortasunaren garapena, beren trebezia 
guztiak —dela intelektualak dela praktikoak— harmoniaz konbi-
natzeko bidetik. Gizaki modernoak nortasun nazionaltzat hartzen 
diren ezaugarrien sintesia izan beharko luke: amerikar ingeniaria, 
alemaniar filosofoa, frantses politikaria, Berpizkundeko italiar gi-
zona, Leonardo da Vinciren tipo modernoa bir-sortuz, nolabait 
esateko, gizon-masa edo gizon kolektibo bihurturik; baina bere nor-
tasun eta originaltasun indibidual indartsua mantenduz, hala ere. 
Ezer ez, ikusten duzun bezala. 

[...] Zuk Deliori Lev jarri nahi zenion izena. Zergatik ez zi-
tzaigun inoiz bururatu Leonardo deitzea? Uste duzu Daltonen 
heziketa-sistemak Leonardoak sor ditzakeela, sintesi kolektibo 
gisa besterik ez bada ere? 

Besarkada.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 9

Tania maitea:
Jaso dut abuztuaren 4ko zure gutuna, Giuliaren gutunekin 

batera. Iruditzen zait orain baiezta daitekeela positiboki... Giulia 
atera dela «zulotik ertzera» eta berarentzat bizitza berri bat has-
ten dela.

Zugandik ez dut espero nire gaitzen urrunetiko eta pos-
tazko diagnostikorik. Zuri idaztean barrua pixka bat arintzen 
dut, eta horixe da dena: ez duzu gehiegi kezkatu behar nire 
erosta jotze hauengatik. Atsekabetu egiten nau, gainera, zuri 
egingarri eta onargarri iruditzen zaizkizun baina gero bete ezin 
diren aholkuak eman diezazkidakezula uste duzunean. Honek 
zera pentsarazten dit beti, zuk ez duzula oraindik iritzi argirik 
kartzela-bizitza zer den eta hemengo benetako baldintzez, eta 
bost urte eta erdiren buruan, egia esan, hau ez da bizitza alai 
fandango bat. Esaterako, zopak hartzeko zure aholku behin eta 
berriro errepikatua, komikoa izan daiteke ala alderantziz, ba-
koitzaren izaeraren arabera. Alabaina, zuk badakizu hori dela 
mediku lanbideari buruzko karikatura umoristikoen arrazoie-
tako bat: zenbat bider ikusi ditugu medikuei buruzko binetak, 
beren gaixoei sendatzeko mendira joan daitezela gomendatuz, 
ardo oparoekin, oilaskoekin, etab., etab.! 

[...] Gai horrek erabateko komikotasuna du beti, baina 
komikotasuna ez da beti erabatekoa pazienteentzat. Aldiz, li-
monaden sendabidea egingarria da, higienikoa, merkea, ez du 
nahasmendurik eragiten, eta, zergatik ez esan, eraginkorra ere 
bada. Eta aspaldikoa ere bai. 
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[...] Ezagutzen duzu Boccaccioren nobela, Ghino del Tac-
co124 bidelapurrak, hark nahi zuen uretako sendabidea alferrik 
zela esanez Clunyko abadea nola sendatu zuen kontatzen 
duena? Bistan da Ghino del Taccoren garairako oso sendabide 
ezaguna zela hura, eta, dirudienez gizon orotan, baita txirota-
sunik urrienean aurkitzen direnengan ere, badela ezkutaturik 
Clunyko abade bat.

Besarkada.
Antonio

124 Dekameroneko hamargarren eguneko bigarren kontakizunean esaten zaigu Ghino del 
Taccok Clunyko abadea, urdailetik gaizki zegoena, egunean bi ogi-xerra txigortu eta 
edalontzi bete ardo gozozko erregimen bat eginaraziz sendatuko zuela.
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 15

Julka maitea:
Lehenago ere idatzi izan dizut azalduaz zergatik ezin di-

zudan lagundu etorkizun hurbil batean izateko asmoa duzun 
jardueran. Arrazoia nuen, abuztuaren 2ko zure gutunak konben-
tzitu nau horretaz. 

[...] Nola nahi duzu aholkatzea Italiako gaur egungo zein 
liburu irakurri? Gaurkotasun oro arrotza zait erabat eta gaur-
kotasunak esan nahi du dagoeneko ia sei urte daramatzadala 
kartzelan. Azken urteotan —gutxienez hiru pasa dira honeta-
tik— ez dut italiar poesia libururik irakurri, ezta italiarra ez denik 
ere. Bi nobela izan dira irakurri ditudan izaera artistikoko azken 
liburuak: bata, Sibila Aleramoren Amo, dunque sono —«Maite dut, 
beraz, banaiz»—; eta, bestea, Riccardo Bacchelliren Il diavolo al 
Pontelungo —«Pontelungoko deabrua»—. 

[...] Ikusten duzunez, nire literatur ezaguera oso urria eta 
eskasa da. Ia zure egoera berean nago edo zu baino okerrago, 
beharbada. Nire irakurketak mugatuta daude oso eta ia beti li-
buru berberetara zedarritzen dira. Hainbat aldizkari irakurtzen 
ditut, eta haietan agertzen dira ipuinak eta nobelaren bat edo 
beste, baina Italian aldizkariek ez diote herrialdeko mugimendu 
intelektualari gertutik jarraitzen, ez dute inondik ere bizitzaren 
koadroa edo etengabe aldatuz doan koadroa eskaintzen. Aitzi-
tik, izaera arkeologikoa dute ia beti, eta ez literaturaz bakarrik. 
Giaccomo Pucciniri buruzko artikuluak, Enrico Panzacchi, Savo-
narola, Machiavelli, Virgilio, eta abarri buruzkoak. Gainerakoan, 
aldizkari batzuetan artea bizitza nazionaletik urruntzeari bu-
ruzko kritikak irakurtzen ditut, gaur egungo bizitza nazionala 
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islatzen ez duen literaturaz, gazteek estilo formal baten, metri-
karen eta hizkuntzaren bila egiten dituzten ahalegin itogarriei 
buruzkoak; berez interes pixka bat izan dezaketen kritikak dira, 
baina giro mortu bat erakusten dute nolabait.

Gainontzean, zure gutunetik eta orobat zure aurreko gu-
tunetatik ikusten da kontzeptu idilikoegia eratu duzula nire 
bizimoduaz, edo eratu dizutela egiazkoak ez diren informazioek; 
nire bizitza hutsik dago, ez du inolako eduki interesgarririk, adi-
men-kitzikigarririk, bizitza bizigarri egiten duen poztasunik. 

[...] Ozta-ozta bizi naiz, gaizki bizi ere, abere-bizitza bege-
tatibo batean. 

[...] Ez zaitut goibeldu nahi, baina, ez dut nahi ezta nire 
denbora pasatzeko moduaz ideia edertu eta okerrik izan de-
zazun ere. Ohitu egin naiz, osterantzean. Eta eusten diot. Eta 
egonarria dut, baina etsipenik ez. Baina ikaragarri amorratzen 
eta asaldatzen nau norbaitek, jarduera baliagarri eta interesga-
rriren batean murgilduta nagoelako ustez, errealitatearekin hain 
zerikusi gutxi duen moduan irudikatzen nauela pentsatzeak. 
Are eta bortitzago sentiarazten dit bizitzatik zein bakarturik eta 
bazterturik nagoen.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 22

Ama maitea:
Bada denbora inork idatzi ez didana, horregatik ez dut 

zure berririk. Duela aste batzuk Teresinaren haurren argazki 
batzuk bidali zizkidan Tatianak, eta asko gustatu zitzaizkidan. 
Egia da Mimik Emma txikia zeneko antz handia duela. Zoraga-
rria da, bestalde, haur hauek nola gordetzen dituzten familiako 
hazpegiak. (Deliok eta Giulianok ere oso nabarmenak dituzte). 
Hainbatetan ikusitako aurpegiak ikusteak eragiten duen zirra-
ra hainbestekoa da, non iragan urteen oroitzapenak itzultzen 
baitira. Iruditzen zait Diddik Teresinaren tankera handia due-
la, Sorgonon bizi eta mojen haur-eskolara joaten ginenean hark 
zuenaren modukoa. Hala ere, ez du bere amak zuen adats kiz-
kur eta horailik. Jaso nuen Delioren azken argazkiak, zortzi urte 
zitueneko Mario atzera ikusten ari nintzelako inpresioa eragin 
zidan. Giulianoren aurpegitxoak ere, bere ezaugarri orokorre-
tan, Nannaro goratzen dit, eta bereziki osaba Alfredo; hau, egia 
esan, inoiz ez zitzaidan oso atsegina iruditu, etxeko guztien antz 
handia duen arren, osaba Cesarerena salbu, hark beste familia 
batekoa baitzirudien. Baina agian hauek guztiak irudipen hutsa-
lak dira, batik bat sugestioari zor zaizkionak. Zergatik ez zenuten 
utzi haurren taldearen argazkian atera zen beste figura? Uste dut 
Paolo izan behar duela. Zure berrien zain nago. Akuilatu Graziet-
ta eta Teresina, eta idatz diezadatela.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 29

Tania maitea:
Jaso dut abuztuaren 24ko zure gutuna, Giuliaren esku-

titzarekin. Asko hausnartu dut konfiantzako mediku on bati 
urgentziazko bisita bat egiteko aukeraz idatzi zenidanari buruz. 
Uste dut oro har zure gogoetak egokiak direla eta proiektua ain-
tzat hartzekoa dela. Hauxe da nire ikuspegia: 

[...] Nire indarrak betiko amore ematear dauden puntu 
batera iritsi naiz. Egunotan inoiz baino okerrago sentitzen naiz: 
zortzi egun baino gehiago daramat gaueko hiru ordu laurden oz-
ta-ozta lo egiten, eta gau osoak ematen ditut begiak bildu gabe. 
Egia da insomnioak ez duela gaixotasun zehatzik eragiten, baina 
larritu bai, egiten ditu, eta egundoko nahasmenduak ekartzen 
ditu, eta bizitzea jasanezina bihurtzen da. Nolanahi ere, irado-
kitzen didazun bidetik jo baino lehen, saio bat egin nahi dut 
kartzelako zuzendariaren aurrean eta, behar izanez gero zain-
tza-epaileen aurrean ere bai, egungo egoera eragiten duten 
baldintzak iker ote daitezkeen ikusteko. Hori ez da inondik ere 
ezinezkoa, eta, aukeran, nahiago dut, konfiantzako mediku bati 
bisita egiteak ezinbestean sortuko lituzkeen gastuak ekiditea. 

[...] Gainera, horrelako mediku batek ere ondorioztatu-
ko luke nire egoera txar hau lo faltari zor zaiola neurri handi 
batean, eta, beraz, termino horietan planteatuko litzateke ara-
zoa; eta zentzu horretan konpondu beharko litzateke, hasieran 
behintzat. Okerrenean ere, zure proiektua irailerako atzeratzea 
da. Zure proposamena kontuan hartzekoa da, horrenbestez: 
beharbada hobetu dezakezu, xehetasunak finkatuz eta agian 
premiazko urratsak emanez, zenbat gastatuko dugun eta medi-
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ku gisa nor aukeratuko dugun ikusteko, uste baitut ikustaldirako 
baimen-eskabidean izenak eta gainerako datu guztiek jarri 
beharko direla.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abuztuak 29

Julka maitea:
Jaso dut abuztuaren 14ko zure eskutitza. Gaur ez dut luze 

idazteko adorerik sentitzen. 
[...] Zure gutunak jakin-min handiz irakurtzen ditut beti, 

eta sosegu eta poz ordu batzuk ematen dizkidate. Pentsatzen dut 
euren festa egunean Deliori eta Giulianori gauza asko esango ze-
nizkiela nire izenean ere! Nik baino hobeto egin dezakezu, haiek 
nitaz duten irudiaren arabera hitz egiteko moduan baitzaude. 
Besarkada goxoa, maitea.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko irailak 5

Tania maitea:
Jaso dut abuztuaren 26ko zure gutuna, Giuliak zuri ida-

tzitako eskutitzaren kopiak ia osorik betetzen duena. Ez didazu 
ezer idazten zure eritasunaz eta jarraitu behar dituzun trata-
menduez. 

[...] Ni Sedobrolaren sendabidera itzuli naiz, eta espero 
dut lagunduko didala izan nuen nerbio-asaldura baretzen. Gogor 
eragin zidan, eta edozein txikikeriak desoreka mingarriak eragi-
ten zizkidan. 

[...] Asko gustatu zait Giuliak idatzi zizun gutuna; uste dut 
orain lasai egon gaitezkeela haren osasun-egoerari dagokionez. 
Jakin nahi dut ea egoki iruditzen zaizun hari liburuak bidaltzea, 
izenburu batzuk iradoki dizkizukedalako, nik berari zuzendutako 
gutunean azaldutako irizpideari jarraituz. Adibidez, nire aburuz, 
lexiko espezializatuen sail oso bat eduki beharko luke eskura. 
Faltan izan beharko ez lukeen hiztegi bat Rezascorena da, Ita-
lierazko Hiztegi (edo lexiko) historiko-administratiboa deitua, italiar 
literatura historiko-politikoa irakurtzeko ezinbestekoa, termino 
juridiko, politiko, administratibo, militar eta abarren erreferen-
tziengatik. Baina hiztegi hau agortuta dago, eta zahar-dendetan 
baizik ez dago, eta garesti, gainera. Erromako zahar-denda-
ren batean informa zaitezke, baina ez fidatu eskatzen dizuten 
prezioaz: antikuarioen salneurriak oso malguak dira eta erosi 
aurretik batzuk konparatzea komeni da. Argitaletxe nagusien 
katalogoak aztertzeko aukera duen konfiantzazko adituren ba-
tengana jotzea izango litzateke hoberena. 
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[...] Bestela, nahi baduzu, igor zeniezaioke Francesco de 
Sanctisen Storia della Letteratura Italiana, egiaz italiar zibiliza-
zioaren historia bat dena —badago Treves edizio merke bat, bi 
liburukitan, zortzi lira-edo balio lezakeena—, baina De Sanctisen 
historiak berezko balioa du eta eskuliburu gisa ez du balio; ai-
tzitik, Vittorio Rossiren Storia della Letteratura Italiana —Vallardi 
argitaletxeak hiru liburukitan inprimatua— gidaliburu zaindu, 
zehatz eta baliotsua da. 

[...] Nik oso gutxi irakurtzen dut; irakurri berri dudana une 
batetik bestera ahazten zait. Bitxia da, zeren xehetasun handiz 
oroitzen ditut aspaldi jazotako gertaerak, baina ez dut gogoratzen 
bezperan gertatutakoa, edo are ordu batzuk lehenago agitutakoa 
ere. Alabaina, interes biziz irakurriko nituzke Ludwigen Mussoli-
nirekin elkarrizketak eta Mori prefetaren mafiari buruzko liburua. 
Irakurri nahiko nukeen beste liburu bat Adolfo Pagani irakas-
learena da, Emiliarako Osservatore di Ecconomia Agrariarena, I 
braccianti della Valle Padana izenekoa —Padana bailarako jornale-
roak—, Laborantza-Ekonomiako Institutu Nazionalak eta Banku 
Komertzialaren urtekariak argitaratua, Italiako mugimendu eko-
nomikoari buruzkoa, azken urteotan beti jaso dudana.

Emadazu zure osasunaren berri, Tania maitea. Besarkada.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko irailak 5

Julka maitea:
Abuztuaren 14ko zure gutunari helduko diot berriro. Leo-

nardo da Vinciri buruz idazten didazuna ez zait iruditzen ez 
zuzena, ez zehatza. Seguru asko, oso aukera gutxi izan duzu 
Leonardo artista gisa ikusteko, eta are gutxiago idazle eta 
zientzialari gisa ezagutzeko. Baina, gainera, okerra da egozten 
didazun iritzia, «idazle edo artistaren bat maitatzea eta hura es-
timutan edukitzea gauza bera ez delakoa». Nik ezingo nukeen 
inoiz halako... huskeriarik idatzi. Gutxienez, «estimurik gabeko 
maitasunaren» eta «maitasunik gabeko estimuaren» gai hauek 
ezkonbizitzarako baliakizun ugari aurkitu zuten filisteismo 
unibertsalean inspiratutako hainbat antzerki-lan gogoratzeak 
eragotziko bailidake. Agian plazer estetikoa edertasun artis-
tikoaren iritzi positibotik bereizi dut; alegia, artelanagatiko 
aldarte kartsua, gogo-berotasun moraletik edo artistaren mun-
du ideologikoan parte-hartzetik bereizi dut; kritikoki zuzena eta 
beharrezkoa iruditzen zait bereizkuntza hori egitea. 

[...] Mirets dezaket estetikoki Tolstoiren Gerra eta Bakea, 
eta liburuaren mami ideologikoarekin bat etorri ez. Bi gauzek bat 
egingo balute, Tolstoi nire vademecuma izango litzateke, le livre de 
chevet. Hori bera esan daiteke Shakespearez, Goethez eta baita 
Dantez ere. Ez litzateke zuzena izango Leopardiz125 gauza bera 
esatea, haren ezkortasuna gorabehera. Leopardirengan gizaki 
modernoranzko trantsizio-krisia arras modu dramatikoan atze-

125 Leopardi, Giacomo (1798-1837), Italiako olerkaria. Abertzaletasunari dagozkion gaiak 
erabili zituen batez ere. 1820tik aurrera pesimismora jo zuen.
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maten da; ikuskera transzendental zaharren baztertze kritikoa 
da, eta oraindik ez da aurkitu abandonatu denak ematen zuen 
ziurtasun bera emango duen ubi consistam126 moral eta intelek-
tual berri bat.

...Besarkada goxoa, Julka maitea.
Antonio

126 Oinarri.
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Turiko kartzela, 1932ko irailak 12

Tania maitea:
Zure bi postal eta bi gutun jaso ditut, 8koak eta 10ekoak. 

Azken honek, bereziki, asko atsekabetu nauela aitortzen dizut. 
Medikuez eta sendagaiez aritzean, urrunegi joaten zara proiek-
tuetan eta ameskerietan, askotan aholkatu baitizut neurritsua 
izateko eta ez tematzeko zure apetetan. 

[...] Institutuan nengoenean —Santu Lussurgiuko herri 
institutu txiki bat, non ustezko hiru irakasle arduratzen baitzi-
ren, lotsaren arrastorik gabe, bost ikasturtetako irakaskuntza 
guztiaz—, emakume nekazari baten etxean bizi nintzen —hilean 
bost lira ordaintzen nituen ostatuagatik, ohe-jantziengatik eta 
jateko urria prestatzeagatik—; haren ama edadetua zen; ez zen 
eroa baina burua nahasi samarra zuen, aldi berean nire sukalda-
ria eta ostatuko andrea zen, eta goizero galdetzen zidan, ikusten 
ninduenean, ea nor nintzen eta nola zitekeen nik inoiz bere 
etxean lo egin izana. Baina hau beste istorio bat da. 

[...] Orain interesatzen zaidana da, alabak bere amaz li-
bratu nahi zuela; udalak beregain eroetxe probintzialera eraman 
zezala nahi zuen, eta horregatik tratatzen zuen hain modu zakar 
eta gaiztoan, bere onetik atera eta haren arriskugarritasuna jus-
tifikatuko zukeen zerbait larria egitera behartzeko. Alabak ohiko 
«zuka» erabiliz hitz egiten zionean, atsoak zera esaten zion beti:

—Noka hitz egidan eta trata nazan ongi!
Egia esan, ez dakit pasadizo hau zuretzat erabil daitekeen. 

Edozein kasutan, ni ere behartua sentitzen naiz nirekin hain 
saiatua ez izateko eskatzera, hori baita zure maitasuna erakus-
teko modurik hoberena, estimu handian dudana. Labur esanda: 
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nik idazten dizudana bakarrik bete behar duzu hitzez hitz, eta ez 
maneatu zuk asmatutako gisatuekin, batzuetan mokadua ahotik 
desbidera dezaketelako. Ez utzi irudimenari lan gehiegi egiten, 
ez egin hipotesi neurrigaberik, etab. Gainontzean, hobetoxe nago 
eta espero dut are gehiago hobetzea, eta horixe da, ezta?, kontu 
honetan guztian gauza garrantzitsu bakarra.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko irailak 12

Ama maitea:
Abuztuaren 24ko Graziettaren gutun bat jaso dut, uztari 

eta Teresinaren etxe berriari buruzko albisteekin. Oso ongi go-
goratzen naiz Lucianorekin jolasten nueneko patioa eta nire 
paperezko, kanaberazko, zotzezko eta kortxozko flota handia 
maniobratzen nuen alberka; gero schizzaloru kolpeka suntsitzen 
nuen. 

[...] Gogoratzen duzu zein trebea nintzen belaontzi handiak 
erreproduzitzen eta nola ezagutzen nuen marinelen hizkuntza 
guztia? Etengabe mintzo nintzen brigantinez, xebekez, hiru mas-
tez, eskudelez, schoonersez eta zurgaiko masterdiez. Kortsario 
Gorriaren eta Mompracemgo Tigreen eta abarren itsas guduen 
fase guztiak ezagutzen nituen. Gauza bakarrak atsekabetzen 
ninduen: Lucianok latorrizko txalupatxo soil eta astun bat zuen, 
eta haren lau mugimendurekin hondoratu eta hondatu egiten 
zituen nire galeoi luxuzkoenak, haien zubien eta haize-oihalen 
edergarri konplexu guztiarekin. Ni artean oso harro nengoen 
nire trebetasunaz...

Ama maitea: beti ahazten zait Giaccominoz, Porcelli geo-
metrialariaren semeaz galdetzea; txikitan hainbeste zaletu zen 
nirekin eta nire belatzarekin, non beti egon nahi izaten zuen 
nirekin. Badago Giaccomo Porcelli bat, katoliko oso batailaria, li-
teratura frantsesaz liburuak eta artikuluak idazten dituena. Bera 
da?, seguruenik haren osabek jakingo dute. Baina, nor bizi da 
oraindik Corrias127 familia osotik?

127 Gramsciren amaren abizena.
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Egizu maiztxoago idatz diezadaten. Zergatik ez dit bidali 
oraindik Teresinak hainbatetan agindutako gutuna?

Besarkada maitekorra, baita etxeko guztiei ere.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 3

Tatiana maitea:
Jaso dut irailaren 29ko zure postala. Ez nau batere gogo-

bete. 
[...] Dagoeneko ez duzu inolaz ere nire kartzela-bizitzaz 

arduratu behar, eta, beraz, zentzu horretan zure posta-trukea 
guztiz aldatu beharko duzu, etetea nahi ez baduzu. Arren eska-
tzen dizut nire nahi hau ez eztabaidatzeko, behartua sentituko 
nintzatekeelako zure gutunak eta postalak errefusatzera. As-
paldi gobernatzen dut nire bizitza, eta artean mutikoa nintzela 
ere gobernatzen nuen. 

[...] Hamaika urterekin hasi nintzen lanean, hilean bede-
ratziren bat lira irabaziz —eguneko ogi-puska baterako adina, 
hain zuzen— hamar lanorduren truke, igande goizak barne, eta 
ni baino erregistro astunagoak mugitzen ematen nuen eguna, 
eta gau askotan ohean negarrez amaitzen nuen, gorputz guztia 
minberatua nuelako. Bizitzaren alderdirik basatiena baino ez 
dut ezagutu ia beti, eta betiere, ongi ala txarto, aurrera egiten 
jakin dut. Nire amak ere ez ditu ezagutzen nire bizitza osoa eta 
pasatu ditudan eskasiak: batzuetan orain, denbora askoren bu-
ruan, zorionez eta pozez betea dirudien zati txikia oroitarazten 
diot. Saiatzen naiz orain bere zahartzaroa goxatzen, oroitzapen 
horiek berak aldi berean igaro behar izan zituen aski garai zai-
lagoak eta mingostasun askoz sakonagokoak ahantzarazten 
dizkiotelako. Jakingo balu ezagutzen dudan guztia ezagutzen 
dudala eta gertaera haiek nigan arrastoa utzi dutela, pozoitu 
egingo nizkioke bizitzako urteok; horregatik, hobe du ahaztea 
eta, inguruan dituen bere bilobatxoen bizitza zoriontsua ikusi-
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ta, ikuspuntuak nahastea, benetan pentsa dezan bere bizitzako 
bi garaiak bat eta bera direla. Besarkada maitekorra, Tatiana 
maitea.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 10

Tania maitea:
Jaso dut urriaren 7ko zure gutuna, gobernuburuari aur-

keztu diozun eskariaren kopiarekin. Horri buruz ez dizut inolako 
oharrik egin nahi. Eskaria onartzen bada eta Arcangeli irakaslea 
ni bisitatzera etor badaiteke, azalduko diot zehazki gauzak nola 
dauden. Honezkero jasoko zenuen, ezbairik gabe, nire joan den 
asteleheneko gutuna. Amorruak odolean bor-bor egiten bazidan 
ere, sinetsi, arren, oso serioski idatzi nizula, nahiz eta nire al-
detik atsekabe eta min handia sentitu. Hemendik aurrera nire 
burua behartua ikusiko dut idazten dudan oro zorrotz neurtzera, 
eta horrek ere atsekabetu egiten nau, ez baitut jakingo zuri zer 
esan.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 10

Delio maitea:
Jakin dut itsasertzean egon zarela eta gauza eder asko 

ikusi dituzula. Edertasun horiek deskribatuz gutun bat idaztea 
nahiko nuke. Eta, bestalde, ezagutu al duzu izaki bizidun berriren 
bat? Animalia mordoa dago itsasbazterrean: karramarrotxoak, 
marmokak, itsas izarrak, etab. Aspaldian agindu nizun txikitan 
ezagututako animaliei buruzko istorio batzuk idatziko nizkizula, 
baina gero ezin izan dut agindutakoa bete. Gaur horietako ba-
tzuk kontatzen saiatuko naiz: 

[...] 1) Azeriaren eta moxalaren istorioa, adibidez. Azeriak, 
antza denez, badaki noiz den moxal bat jaiotzekoa, eta zelatan 
jartzen da, baina behorrak badaki azeria zelatan dagoela. Ho-
rregatik, moxala jaio orduko, ama trostan hasten da txikiaren 
inguruan, hura ezin baita mugitu, ez ihes egin, animalia basati-
ren bat hurbilduko balitz. Halere, Sardiniako kaleetan isatsik eta 
belarririk gabeko zaldiak ikus daitezke noizbehinka. Zergatik? 
Bada, jaio bezain laster, azeria aldez edo moldez gerturatu eta 
isats zein belarritxo samur-samurrak jan dizkielako. Artean hau-
rra nintzela, zaldi horietako bat erabiltzen zuen herriz herri bere 
salgaia eskaintzen ibiltzen zen olio, kandela eta petrolio saltzai-
le zahar batek. (Artean ez zegoen kooperatibarik, erosgaia beste 
modu batera banatzeko). Mutil bihurriek iseka egin ez ziezaio-
ten, saltzaileak igandeetan ordezko isatsa eta belarriak ipintzen 
zizkion bere zaldiari. 

[...] 2) Orain kontatuko dizut nola ikusi nuen azeria lehen 
aldiz: egun batez, nire anaiatxoak lagun nituela, gure izeba baten 
sororaino joan ginen, sekulako bi zurbeltz eta fruta-arbola ba-
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tzuk zituen-eta bertan. Ezkurra biltzera gindoazen, astotxo bati 
jaten emateko. Izebaren soroa ez zegoen herritik urrun, baina bai 
leku mortu batean, eta hara iristeko haranera jaitsi behar zen. 
Han sartu bezain laster, azeri handi bat ikusi genuen lasai ede-
rrean eserita, bere buztan ederra bandera gisa jasoa zuela. Ez zen 
izutu, inondik ere: hortzak erakutsi zizkigun, baina mehatxatu 
ordez barre egiten zigula zirudien, areago. Gu, mutilok, haserre 
geunden azeriak beldurrik ez zigulako. Ez zuen ikara izpirik ere. 
Harriak jaurti genizkion, baina hura apenas mugitu zen, eta begi-
ra geratu zitzaigun berriro, mehatxari eta burlaize artean. Makila 
batzuk jaso eta indarrez utzi genituen erortzen, guztiok batera 
boom! eginez, fusilamendu bat balitz bezala, baina azeriak hor-
tzak erakusten jarraitu zuen, askorik muzindu gabe. Bat-batean, 
egiazko fusil-tiro bat aditu zen, inguruan zebilen norbaitek jaur-
tia. Orduantxe, azeriak jauzi bat egin eta bizkor egin zuen ihes. 

[...] Oraindik ikusten ari naizela iruditzen zait, guztiz ho-
ria, hormatxo baten gainetik korrika, erbi bat nola, buztana ongi 
jasota, azkenean sasi artean desagertu zen arte. Delio maitea, 
kontatu orain zure bidaiak eta ikusi dituzun berritasunak. 

[...] Muxu bat, baita Giulianori eta amatxo Julkari ere.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 24

Tania maitea:
Asko eskertuko nizuke nire arreba Graziettari esango 

bazenio jaso dudala urriaren 19ko bere gutuna; bertan, nire 
amaren osasun egoeraz lasaitzen nau. Urriaren 7an idatzi zi-
dan jakinarazteko ama hil-hurren zegoela, azken gomendioak 
eginak zizkiotela eta ez zegoela esperantzarik. Orain idazten dit 
ama suspertu egin dela, eta medikuak esan duela, bere aparteko 
kemenari esker, oraindik urte batzuk egingo dituela, eta gogoz 
jaten duela. Grazietta gajoa atsekabetua dago halako berria 
eman zidalako. Baina ulergarria da, berak ere oso akitua egon 
behar duelako, azken garaiotan jasandako nekeak direla-eta.

Bestalde, zuretzat enbarazua ez bada, nahiko nuke libu-
ru-dendakoei jakinaraztea ez dudala jaso Problemi del lavororen 
iraileko faszikulua, eta ezta Ludwigen Colloqui con Mussolini eta 
Banku Komertzialaren liburukia ere. Aitzitik, jaso ditut mafiari 
buruzko Mori prefetaren liburukia eta I Braccianti della Valle Pa-
dana liburua.

Besarkada.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 24

Julka maitea:
Jaso ditut urriaren 5eko eta 12ko zure gutunak, Juliken es-

kutiztxoarekin eta hiru argazkiekin; asko gustatu zaizkit. Uste 
dut Giulianoren nortasun fisikoaz ohartzen naizen lehen aldia 
dela, nahiz eta argazkiak ez diren teknikoki oso finak. Giuliano 
objektiboki ere mutil eder samarra dela iruditzen zait. Nik uste 
zurekin ageri den argazkian antzematen zaiola hori ondoen; 
zu, aldiz, oso gaizki atera zara. Pozik nago niri idatzi nahi izan 
didalako. Ez dakit zer erantzun diezaiokedan nire argazkiari da-
gokionez. Ez duzu zuk nire argazkirik? Egia da ordudanik asko 
aldatu naizela, eta iruditzen zait mutikoari iruzur egiten ari nai-
zela, hamar urte lehenagoko argazki bat emanez. Orain ile urdin 
asko ditut, eta hortzen faltak asko aldatu dit, zalantzarik gabe, 
aurpegia. (Ezin zehatz esan, lau urte eta erdi baitira ez dudala 
nire burua ispiluan ikusten, eta asko aldatu behar izan dut ur-
teotan hain zuzen). 

[...] Jakin-mina sortu dit eskola-ume gisa Deliori buruz 
idazten didazunak, serioa dela barrutik, baina maite duela alai-
tasuna ere. Pena mingarria sentitzen dut ezin izan dudalako bi 
haurren nortasunaren eta bizitzaren garapenean parte hartu. 
Hala eta guztiz ere, agudo egiten nintzen haurren lagun beti, eta 
nitaz interesa zitezela lortzen nuen. 

[...] Oraindik gogoan dut Erromako etxeko nire ugazaban-
drearen bilobatxoa. Lau urte zituen, eta turkiarrei hartutako oso 
izen zail bat zeukan. Ezin zuen nire gelako atea zabaldu, oin-
puntetan gerturatzen baitzen, amonak esana baitzion, izan ere, 
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ezin ninduela gogaitu, ni beti idazten ari nintzelako. Arin jotzen 
zuen, herabez, eta nik galdetzen nuenean:

—Nor da? —erantzuten zuen:
—Idazten? Jolas egin nahi duzu? —gero barrura sartzen 

zen, masaila eskaintzen zidan muxu eman niezaion, eta pa-
perezko txoriak edo paper gainera menturaz botatako tinta 
orbanekin marrazki xelebreak egin niezazkion nahi izaten zuen.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 24

Julik maitea:
Jaso ditut zure gutuna eta katutxo irudiekiko postala. 

Miraz nago zuk eta Delkak ez duzuelako oraindik pentsatu lan-
paratxo elektrikoarentzat estalki bat egitea. Berrogeita hamar 
zentimetro burdin hariz eta koloretako zati batzuez, edo paper 
margotuz, bestela, estalki ezin erosoagoa egin daiteke, argiak 
ez ditzan begiak gehiegi nekatu. Estalki osoa izan daiteke, argia 
motel-motel gera dadin; edo zati batena eta mugikorra, itzala 
egokien deritzogun lekura zabaldu ahal izateko moduan. 

[...] Zure argazki batzuk jaso ditut, eta jakin nahi dut zein 
ariketa egiten duzun suediar bizkarraldearekin —spalliera suede-
se deitzen da italieraz— haren gainean, hartara igota agertzen 
baitzara zure lagunekin. Zure aitatxoren muxua jaso.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 31

Grazietta maitea:
Jaso dut urriaren 19ko zure gutuna, amaren osasunari 

buruzko berri lasaigarriekin. Ulertzen dut aurreko gutuna idaz-
terakoan zenuen aldartea, eta ez dago zer barkaturik. Benetan 
izututa geratu nintzen zure lehen berriekin, are gehiago ni neu 
ere ez nintzelako oso ondo sentitzen, eta horrek dena modu ka-
tastrofikoan ikusarazten zidalako. Osasuntsu egon behar duzu 
zuk ere, lan asko egin beharko duzu-eta. Horregatik erregutzen 
dizut sendatzeko eta asko zaintzeko. Egia da gu ere Corrias fa-
miliako adar bat garela, eta agian corriazos samarrak —gogor 
samarrak— ere bai, baina iruditzen zait endekatu egin garela no-
labait. Gainera, gure belaunaldiak oso garai gogorrak iragan ditu, 
guretzat batez ere. Baina, gauza izango ginateke gure amak duela 
hogeita hamabost urte egin zuena egiteko? Bizitzari buru egin-
go genioke, berak egin zion moduan, bakar-bakarrik, emakume 
gajo bat ekaitz beldurgarri baten aurrean, zazpi seme-alaba onik 
ateratzeko? 

[...] Egia esan, bere bizitza eredugarria izan da guretzat, 
eta ondotxo erakutsi digu zenbat balio duen nork bereari eus-
teak, eta horrela gainditzen direla gaindiezinezkoak diruditen 
oztopoak, gizon adoretsu eta sendoek ere nekez gaindituko li-
tuzketenak. Tori zure anaiaren besarkada, eta eman beste bat 
etxekoei eta amari, batez ere.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 31

Tania maitea:
Egunotan zurrumurru asko dabil, gobernuak zigortuentzat 

indultu- eta amnistia-prozedurak abiaraziko omen dituela-
eta. Batzuek diote, honi lotuta, Auzitegi Berezia eratu aurretik 
jazotako gertaerengatik, amnistia osoa izango litzatekeela zi-
gortutakoentzat; pentsa nezake, beraz, aste gutxiren buruan, 
gehienez ere, aske —edo konfinatuta, behintzat— egon nintekee-
la. Baina, egia esango badizut, eszeptiko edo hotz samar uzten 
naute berriok. Oso kapitulu interesgarri bat idatz liteke kartzelan 
albisteak, norberaren desira pertsonalen iragazkitik pasata, nola 
desitxuratzen ditugun kontatuz. Uste dut, kasu honetan, badela 
egia pixka bat, eta politikoki justifikatutako indultu-prozedu-
ra bat dela, gobernuari balio diona, baina nire zalantzak ditut 
neurriari buruz. Hain justu: nire gutun hau zure eskuetara iris-
ten denerako, baliteke gauzak erabakita egotea, baina zuk zeuk 
itxaropen ustelik egin ez dezazun idazten dizut. Ohartu naiz se-
nideak direla presoak aztoratzen dituztenak, informazio-iturri 
ultra-ziurrak eta ehunetik ehunean benetakoak dituztela sine-
tsarazten baitiete. Eskertu behar dizut eromen horretan inoiz 
parte hartu ez izana.

Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko urriak 31

Grazietta maitea:
12ko zure gutuna jaso dut, amnistia-dekretua dela-eta 

zabaldu diren berriei buruzko zure iritziekin. Ezin dut bere oso-
tasunean epaitu amari aske jarri nindutela sinetsarazteko izan 
zenuten beharra, zer eta gero nire bidaiak asmatu behar izateko, 
eta horrenbeste konplikazio, etab. Informa nazazu ongi honetaz 
guztiaz, ondo antolatu ahal izan nadin. 

[...] Egia esateko, iruzur mota hauek higuindu egiten nau-
te, baita gaixoei egindakoak direnean ere; azken finean, uste dut 
hasieran saihestu nahi zirenak baino gaitz handiagoak eragiten 
dituztela edo eragin ditzaketela. Nolanahi ere, erregutzen dizut, 
idatz iezadazu argi eta luze. Ezin dizut zehatz esan zein ondorio 
ekar diezazkidakeen niri dekretuak. Baliteke nire egoera ez al-
datzea, deskontatu beharreko zigorra bost urte eta bi hilabetera 
murriztea. Baina horrela izango balitz ere, ez zait iruditzen oso 
aldaketa mesedegarria denik: bata zein bestea ala biak.

Besarkada zuri, etxeko guztiei, eta, bereziki, amari.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko azaroak 28

Julka maitea:
Jaso ditut urriaren 22ko eta azaroaren 15eko zure gutunak.
Jakin-minez irakurri ditut zure oharrak, ispiluari eta 

bere burua begiratzea maite duen Juliki buruzkoak, baina zure 
arrazoiketa sinesbera eta xaloki «femeninoa» delako piztu zait 
jakin-mina. Feminitatearen muina, zehazki. Zergatik ikusi 
ispiluan nartzisismoaren tresna bat soilik, eta emakumeena ba-
kar-bakarrik? Nik beti izan dut ispilu bat. Bestela, nola egingo 
nukeen bizarra? 

[...] Zure oharrek ez dute ez hanka ez bururik, eta arra-
zoitzeko modu atzeratu bat adierazten dute, anakronikoa eta... 
izugarri arriskutsua. Zure animu egoeran egonda, endekapen 
psikologiko batzuentzako negatiboa eta erreaktiboa baita soil-
soilik, langileak makina puskatzen du, enplegatuak edonola 
betetzen ditu bere betebeharrak, etab. 

[...] Uste dut ez dagoela ezer txarrik Julikek galtzerdi 
zulatuak erabili nahi ez izatean ere. Zergatik laga zuloak galtzer-
dietan, konpondu baldin badaitezke? 

[...] Iruditzen zait nahastu egiten dituzula bitartekoak eta 
helburuak, ez dakizula bitartekoak helburuetara egokitzen; hau 
da, ez dakizu zein diren zure helburu praktikoak, berehalakoak, 
katean ordenatuak, katebegi batetik bestera mailaz maila igaro-
tzeko moduan. 

[...] Beti duzu halako «genevar» funts bat zure gogoan, eta 
funts hori da zure desoreka psikikoaren zati handi baten iturbu-
rua, eta agian baita zure oinaze fisikoena ere. Baduzu kontraesan 
bat zure barru-barruan, baztertzea lortzen ez duzun urradura bat 
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teoriaren eta praktikaren artean, kontzientziaren eta senaren ar-
tean, ezta? Baina ez da oso-oso larria, eta, bestalde, horrexegatik 
zara... Julka, eta ez Masha edo Varia. Lagundu behar nizukeen 
zeure burua hobeto ezagutzen, kontraesan horiek gainditzen. 
Tira! Askotan pentsatzen dut horretan guztian, alegia, egin ahal, 
egin behar, eta egin ez nuen guztian. 

[...] Agian egia da «neurekoiegia» izan nintzela eta be-
tebehar moralak baino gehiago sentipen estetikoak bizi izan 
nituela. Agian «italiarregia» izan naiz, hitzaren zentzu intelek-
tualean, eta horregatik izan naiz... Leonardo eta Berpizkundearen 
hain zalea. Uste dut orain... zentzatu egin naizela Berpizkundea 
eta Erreforma, zibilizazioaren edozein mugimendu handi ondo 
sinbolizatzen dutela iruditzen zaizkidan hitz horiek erabiltzeko. 
Baina zenbat pitokeria idazten dizudan! 

[...] Gustatu zaizkit Juliki eta Deliori buruzko berriak. Zela-
ko aldea dagoen bien artean! Eta, hala ere, uste dut elkar ulertzen 
amaituko dutela, eta elkarrekin heldu, batak bestea hezi... zure 
zuzendaritzapean. Baina, ematen diezu zuzentaraurik? Nola 
esku hartzen duzu beren heziketan? Zenbat gauza jakin nahiko 
nituzkeen, agian inoiz jakitera iritsiko ez naizenak!

Besarkada.
Antonio
Delka eta Julik maite-maiteak, musu handi-handi bana 

zuen aitaren partetik
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Turiko kartzela, 1932ko abenduak 12

Tania maitea:
Oso hipotesi lausoak, guztiz arbitrarioak egin ditzaket, 

elkarren guztiz kontrako muturretara daramatenak: 1) Baliteke 
dekretua niri ez egokitzea, alegia, nire egoera juridikoak bere 
horretan jarraitzea. (Hipotesi muturrekorik ezkorrena). 2) Gerta 
daiteke dekretuagatik nire zigorra bost urtera murriztea —mu-
turreko hipotesirik baikorrena—, Kode berriak baldintzapeko 
askatasunari dagokionez egoera juridiko orokorrean egiten di-
tuen aldaketekin. Mutur horien artean izan liteke erdibiderik. 
Ikusten duzunez, ni oraindik itsu-itsuka nabil ilunpean: 

[...] Askotan, amnistia edota indultua ematen denean, den-
bora baten buruan jakinarazten zaizkio interesdunari ofizialki 
bere egoeran gertatu diren aldaketak. Jakinarazpen horrek, nire-
gana iristeko, lauzpabost hilabete eman ditzake oraindik. Baina 
jakinarazpen ofizial bat ez izateak ez du esan nahi berez amnistia 
edo indultua ez denik legez ezarri behar. Ahazte bat izan daite-
ke, deskuidu bat, etab. Hori dela eta, interesdunak eskariren bat 
aurkeztu behar du zenbaitetan, aplika diezaiotela eskatuz. Ikus-
ten duzun bezala, korapilatsua da auzia. Nire kasuan, litekeena 
da oraindik hilabete batzuez iluntasunean jarraitu behar izatea. 
Horregatik idatzi nizun duela zenbait aste, presa handirik gabe, 
Auzitegi Bereziaren Kantzilergora joan zintezela, informazio 
zehatzen bat lortzeko. Gauza hauetan, noski, alde legalak ez du 
garrantzirik. Baliteke kantzilerrak berak deus ez jakitea zigortu 
desberdinen kasu zehatz eta pertsonalez, pentsatzekoa baita au-
zitegiak urgentziaren arabera aztertuko dituela prozedurak, eta 
azkenerako utziko dituela indultua ezarrita ere oso zigor luzea 
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geratuko litzaiekeenen prozesuak. Baina, gutxienez, litekeena da 
kantzilerrak kasu hauetan dekretua aplikatuko den ala ez jaki-
tea; izan ere, egoera orokor berean zeuden beste zigortu batzuek, 
zigor laburragoa izanik, onurez gozatu ahal izan dute dagoene-
ko, eta aske geratu dira. 

[...] Uste dut azaldu dudala kontua: nire kasuan, beste 
zehaztasunik ezean, onurarako eskubidea dudan ala ez jakitea 
da, hain zuzen, axola duena. Onuraren neurria, berez, oraingoz 
eta denbora batez, baliteke oraindik erabakita ez egotea. Aurre-
tiazko informazio honen faltan, nik aplikazio-eskaera egitea ez 
da logikoa ere. 

[...] Ez pentsa zure etxetik ateratzeko eta informazio 
hauek lortzeaz arduratzeko eskatu nahi dizudanik. Esan nizun 
ez dudala presarik. Gauza hauetan, asteek eta hilabeteek ere ez 
dute axola. (Niretzat behintzat ez dute axola!). Axola duena doi-
tasuna da, zehaztasuna, berriaren zinezkotasunaren ziurtasuna. 
«Esaten da», «dirudienez» eta halakoek ez dute garrantzirik, ne-
gatiboak dira, akigarriak dira. Portaera-arau hau uste osoz sartu 
nahiko nizuke buruan. Estutasunik ez, oldarkortasunik ez: ebaz-
penaren aurretik, arrakastaren alderdi positibo guztiak zehaztu 
behar dira eta porrotaren alderdi negatibo guztiak ezabatu. In-
guruabar batzuetan, denbora faktoreak, denbora irabazi nahiak, 
etab., porrota ekartzen dute, funtsezko datu hauen ikuspegi 
erreal bat izatea galarazten duten heinean. 

[...] Esperientzia hori atsotitz herrikoi honetan laburbildu 
zuen zentzu komunak: «Kateme presatsuak katutxo itsuak egi-
ten ditu».

Eguberriko festetarako familiaren pakete bat jaso deza-
kegula jakinarazi digute. Iruditzen zait zer edo zer bidaltzea 
pentsatu duzula. Nigatik utzi paketea bidali gabe eta gorde dirua 
beste premia batzuetarako. Baina Eguberrietarako zure zerbait 
jaso dezadan nahi baduzu, zer onartu diguten ikusita, oso urria 
eta neurritsua izan zaitezela erregutzen dizut. Horrela nahi iza-
tekotan, igorri oso gauza gutxi eta soil-soilak: noizbait bidalitako 
salda-begetalaren estraktu kontzentratu hartako flaskotxoren 
bat. Arren, ez pentsa konplimenduak egin nahi ditudanik! Nekez 
digeritzen dut ezer eta ezin dut ezer mastekatu. Akaso urdailera-
ko botilatxo mingotsen bat gehitu zenezake. Neronek ere ez nuke 
jakingo esaten zein: Ferroquina edo antzekoren bat. Ziurtatzen 
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dizut, ordea, zure agurrez gain beste ezer bidaltzen ez badidazu 
ere, berdin-berdin poztuko naizela, edo, akaso, are gehiago poz-
tuko naizela horrela.

Eskertuko nizuke liburu-dendara idatziko bazenu, ohar-
taraziz ez ditudala jaso Leonardo eta La Nuova Italia aldizkarien 
urriko faszikuluak.

Maitea, zuri edo Giuliari idatzi ondoren, askotan, zer 
esan dizuedan eta, batez ere, nola esan dizuedan gogoratuz, 
pentsatzen dut seko aspertu behar zaituztedala nire pedagogo 
pedantekeriarekin. Ikusten duzunez, neroni ere jabetzen naiz 
kutsu horretaz, baina ezin dut bestela idatzi. Gutun bakoitza, 
sinets iezadazu, borondate eta autokontrol ahalegin sail katra-
milatsu baten emaitza da, eta, halere, ondorioa ezinbestean da 
gisa honetakoa, neuri ere barregarria iruditzeko modukoa. Ida-
tzitako guztiagatik erdeinu handia sentitzen dut askotan. 

[...] Pazientzia izan behar dut. Zuek ere izan pazientzia eta 
maita nazazue berdin. 

[...] Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1932ko abenduak 19

Julka maitea:
Jaso dut abenduaren 2ko zure gutuna. Taniak idazten di-

danagatik, aldiz, badirudi zuk ez dituzula nireak jaso; Deliori 
zuzendutako bat, adibidez. Egia esan, ez nau askorik atsekabe-
tzen bidean bat edo beste galtzeak. Kasualitatez galduak behar 
dute, eta ez berariaz. Esan nahi dudana da, zenbait gutun ida-
tzi ostean, nik neuk ere amorrazio pixka bat sentitzen dudala, 
jabetzen bainaiz kutsu pedanteegia erabili dudala eta komikoa 
irudituko zaizula askotan. Arrazoi bat baino gehiago dago hori 
gertatzeko: nire bizi-baldintzak, iragandako urteak, baina bai-
ta beste zera hau ere: zure gutunetan ez dagoela zeri erantzun 
handirik. Abstraktuegia eta orokorregia zara; nik, berriz, zerbait 
zehatzagoa behar dut. 

[...] Galdua dut irudimena neurri handi batean, galdua 
dut bizitza errealaren igarotzearekin harreman ia guztia. Nire 
oroitzapenak, oso garbiak izan arren, duela sei urtekoak dira 
dagoeneko, eta zer ez ote da aldatu sei urteotan! Denean «ana-
kroniko» izan behar, erremediorik gabe. Eta orain, beti gertatu 
ohi den bezala, pedantekerian eta predikuetan babesten naiz, 
zeren, guztiarekin ere, gauza batzuk esan nahi ditut eta la-
guntzen dizudala itxurak egin, baina ezin dizut lagundu, hain 
zuzen, zure bizitzaren egungo fasea gainditzen, hamaika proiek-
tu egiten dituen eta nondik hasi ez dakien eriondo batena dela 
iruditzen baitzait. Honek pentsarazten dit zugan ere badela ana-
kronia puntu bat; zuri ere gertatzen zaizula, nirearen oso bestela 
bada ere, zenbait urtez bizitzatik at egon zarenez, ez dakizula be-
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rriro airetara nola atera, edo ez dakizula iruditzen zaizula, baina 
kontua da ez zarela agian gogoratzen aspaldi itzuli zarela lanera. 

[...] Noizbait aholkatu nizun musika-jarduerari ekiteko be-
rriro, nik nire filologia ikasketei berriro ekingo niekeen bezala. 
Musika ikasketa zure esperientzien abiaburua izan zenez, pen-
tsatu nuen horretara itzultzean kontzientzia kritiko handiagoz 
begiratu ahalko zeniola iraganari, eta zure bizitzaren oinatzetara 
itzuli, ez horiek mekanikoki errepikatzeko, ezpada atzera gogo 
biziz ibiltzeko eta katebegi hautsia berriro osatzeko, baldin eta 
katebegi hautsirik balego, hain zuzen ere. Ez dakit nire aholkua 
horrela ulertu duzun, edo ez ote zaizun iruditu nolanahiko ahol-
ku bat, zure aspaldi honetako apatia-egoera deritzozun horri 
edukiren bat eskaintzeko asmatua. Askotan gertatzen da, ira-
gandako esperientzietara geroztik ikasiez aberasturik itzultzen 
garenean, aurkikuntza interesgarriak egiten ditugula, gogora-
tzen baikara gure indarrak hobeto garatzeko eta beharbada, 
indar historikoen eta bizi-indarren garapenari ekarpen handiago 
bat egiteko ere aukera emango ligukeen bidetik zertxobait alden-
du garela. Baina hasierako hutsaren hurrengo desbideratze hura 
gero eta handiagoa egin da, nortasuna hondatu digu, eta hura 
zuzentzeak berrabiatze normalago bat, emankorragoa, balioz 
aberatsagoa esan nahiko luke. 

[...] Ikusten duzun bezala, hauek ere hizketa abstraktuak 
dira, ezinbestez orokorrak. Gainerakoan, informa nazazu zehaz-
ki zure sendatze-saio berriaz. 

[...] Pozten naiz udazken honetan haurrek ez dutelako 
urte-sasoiko gaitz bakar bat ere harrapatu, eta pozik nago ha-
laber nire lumaz idatzi didazulako. (A! estilografikentzako tinta 
jariakorraz bete behar, ez tinta arruntez, honek hodiak buxatzen 
dituelako). 

[...] Maitea, besarkada bana zuri eta gure haurrei.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko urtarrilak 9

Tania maitea:
Jaso ditut urtarrilaren 2ko zure postala eta urtarrilaren 

3ko igorpen postala. Bihotzez eskertzen dizut. Nik ere espero dut 
hilabete honetan gutxiago gastatuko dudala sendagaietan, ho-
betoxe sentitzen naizelako. Abenduko nire gastuak 122 lira eta 
5 zentimo izan dira zehazki, honela banatuak: sendagaietan, 60 
lira eta 70 zentimo; ia gastu orokorraren erdia. Posta, 8,80. Kon-
tsumo gaiak, 52,55: horien barruan daude tabakoaren 15,08 lirak, 
pospoloen lira bat eta erretzeko paperaren 0,88 zentimoak. Ja-
narietan 37 lira eta 47 zentimo gastatu nituen zehazki. Ikusten 
duzunez, jadanik lortu dut tabakoaren kontsumoa asko mu-
rriztea. Uste dut, tabako kantitatea kontuan hartuz gero, aske 
nengoenean kontsumitzen nuenaren ehuneko hamabost baizik 
ez dudala kontsumitzen gaur egun, eta, gastua alderatuz gero, 
orduan gastatzen nuenaren hamarren edo hamaikaren batera 
murriztu dudala gaur egun. Uste dut gehiegi dela oraindik, baina 
sinets iezadazu oso zaila dela hain sakon errotutako ohitura bat 
guztiz erauztea. 

[...] Nire osasun-egoerak hobera egin du pixka bat, bai-
na pisu apur bat galdu dudala iruditzen zait. Izan ere, lortu dut 
sabeleko hantura gutxitzea eta agian hobetoxe digeritzen dut, 
baina gutxi jan dezaket eta arazoak ez dira erabat desagertu. 
Ordu batzuk egiten ditut lo gauero, baina inoiz ez hiru eta erdi 
baino gehiago, eta hori Sedarmit Rocheren pilulak hartzen di-
tudalarik. Horregatik ez naiz inoiz deskantsatuta sentitzen eta 
askotan irudipena dut airean nabilela igeri, oreka fisikorik gabe, 
bertigoa eta zorabioa datozkigunean edo mozkorturik gaude-
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nean bezala. Hala ere, hobeto sentitzen naiz eta askoz buruko 
min gutxiago daukat. Gehiago nozitzen dut hotza eta, ohikoa 
den bezala, ospelak izan nituen belarrietan, lehenago inoiz hala-
korik izan ez arren, ezta haurra nintzenean ere; nire anaiek bai, 
gogoan dut, zenbait egunetan odolezko zarakarrez beterik izaten 
zituzten esku-oinak. Hauexek dira nire osasunari buruz eman 
diezazkizukedan berririk osatuenak.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko urtarrilak 16

Julka maitea:
Denbora da ez dudala zure gutunik jaso: azkenekoa aben-

duaren 2an zegoen datatuta. 
[...] Herenegun elkarrizketa bat izan nuen Taniarekin, ni 

bisitatzera etorrita: urte eta erdi generaman elkar ikusi gabe. 
Imajina dezakezun bezala, asko poztu ninduen, eta nire bizitza-
ren monotonia izugarria eten zidan.

Iragan egunotan, Cesare Lombrosoren gaztetako egunkari 
baten pasarte batzuk irakurri ditut ustekabean, eta zuk Giulia-
norengan erreparatutakoarekin eta ispiluari begiratzeko bere 
plazerarekin lotzen diren zenbait pasarte aurkitu nituen horien 
artean. Honela idazten du Lombrosok: «Oso gogoan dut neure 
burua ispiluan ikusi nuen eta neure presentziaz ohartu nintzen 
garaia. Jakin-minik biziena eragin zidan. Lauzpasei urte izango 
nituen».

Lombrosok, bere gaztetako bizitzan, bereizi egiten ditu, 
batetik, pertsona fisiko gisa bere existentziaz jabetu zen garaia 
eta, bestetik, bere pertsona psikikoa deskubritu zuenekoa —ha-
masei urterekin—, eta iruditzen zait bereizketa zehatza dela eta 
baduela garrantzia. Ez duzu uste Giulianori ere antzera gerta-
tzen zaiola? Nolabait hasi dela bere bizitzan, bere nortasunean, 
modu konkretuagoan pentsatzen, eta horrek bultzatzen duela 
noizbehinka ispiluan begiratzera, kasik berdin jarraitzen due-
la ziurtatzeko bezala, edo zerbaitetan aldatu ote den ikusteko? 
Ohartu zara pertsona nagusiak batzuetan nola ez diren gogora-
tzen nolakoak ziren umetan, eta zein nekez ulertzen dituzten 
inguruan dituzten haurren psikean sortzen diren pentsamoldeak 
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eta erreakzioak? Horregatik, askotan ez dira ohartzen txikien 
jarrera batzuen oinarrian dauden arrazoiez. Seguruenik hau ko-
rapilatsuagoa da sexu desberdintasunak daudenean. Ama batek 
gutxiago ulertzen ditu semeak, eta alderantziz. Idatz iezadazu 
zerbait honi buruz; asko interesatzen zait.

Julka maitea, besarkada estua, oso estua.
Antonio



374 Kartzelako gutunak

Turiko kartzela, 1933ko urtarrilak 16

Delio eta Giuliano maiteak:
Aspaldi da ez didazuela idatzi: zergatik? Dagoeneko ez 

dakit ezer Delioren animaliatxoez, ez bere txontaz, ezta arrain-
txoez ere. Eta, gainera: jaso du Deliok Pinotxoren liburua? Gustatu 
zaizkio ilustrazioak? Marrazkiok bat datoz hark panpinaz zeu-
kan irudiarekin? Eta atsegin du Giulianok Pinotxoren istorioa? 
Zein dira zuen interesguneak orain, bai eskolan bai etxean? Idatz 
iezazkidazue gauza asko. 

[...] Besarkada eta laztan mordoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko urtarrilak 30

Tania maitea:
Jaso ditut Bariko eta Napoliko zure postalak. Espero dut 

honezkero atseden hartuko zenuela bidaiaren neketik, eta zure 
bizitza normalari ekingo zeniola berriro. Asko interesatu zait, 
urtarrilaren 24ko zure postal batean, enterokolitisaren kontrako 
erremedio gisa nola gomendatu didazun «umore onez egoteko». 

[...] Arrazoi duzu gainontzean. Norberaren bizitza beste 
edozein bizimodu okerragorekin konparatzean eta giza patua-
ren erlatibotasunarekin bihotza arintzean dago gakoa. Nik izan 
nuen, 8-9 urte nituela, zure aholkua irakurtzean gogora argi itzu-
li zaidan esperientzia bat. 

[...] Nire herriaren ondoko herritxo bateko familia bat eza-
gutzen nuen, aita, ama eta semeak: jabe txikiak ziren eta taberna 
bat zeukaten. Jende kementsua, bereziki emakumea. Nik bane-
kien —entzuna nuen—, seme ezagunez gain, emakume hark 
bazuela inoiz ikusten ez zen beste bat ere, eta zizpuruka hitz egi-
ten zen hari buruz, amarentzat zoritxar handi bat izango balitz 
bezala, idioziaduna, munstroa edo horrelako zerbait. Gogoan dut 
gure amak askotan aipatzen zuela emakume hura, bere seme 
harengatik hainbeste neke eta bihozmin jasaten zituen marti-
ri bat izango balitz bezala. Igande goiz batez, hamarrak aldera, 
andre haren etxera bidali ninduten. Kakorratz-lan batzuk entre-
gatu behar nizkion eta diruren bat kobratu. Etxetik irtetear zela 
topatu nuen; meza nagusira zihoan, jaiegunez jantzita. Saski bat 
zeraman besotik zintzilik. Ni ikustean zalantza pixka bat egin 
zuen; azkenean deliberatu zen: esan zidan leku bateraino lagun-
tzeko, eta itzultzean hartuko zizkidala lanak eta dirua emango 
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zidala. Herritik kanpo eraman ninduen, obra-hondakinez eta 
errautsez betetako baratzetxo bateraino. Hango zoko batean, 
txerri-korta gisa erabiltzen direnen moduko eraikin bat zegoen, 
metro eta hogei luze, leihorik eta kontraleihorik gabea, eta sa-
rrerako ate bakar eta astun batekin. Emakumeak ireki egin zuen, 
eta animalia orro bat entzun zen bat-batean: han barruan zegoen 
bere semea, hemezortzi urteko gaztea, oso gorputz mardulekoa; 
ezin zuen ibili ezta zutik egon ere, eta horregatik egoten zen beti 
eserita eta ipurgainka aterantz egiten zuen salto, gerritik helduta 
eusten zion eta horman sartutako uztai batera lotzen zuen kate 
batek uzten zioneraino. Zikinkeriaz estalita zegoen. Soilik begiek 
egiten zioten distira, gaueko animalia bati bezala. Amak harriz-
ko katilu batera irauli zuen saskiko edukia —etxeko soberakin 
guztiez osatutako ahi bat— eta beste katilu bat urez bete zuen. 
Ondoren, atea berriro itxi, eta joan egin ginen. Nik amari ez nion 
ezer esan ikusitakoaz, halakoxe zirrara eragin zidan-eta, eta guz-
tiz konbentzitua nengoen ez zidala inork sinetsiko. Gerora ere, 
emakume gajo haren zorigaitzaz hitz egiten entzuten nuenean, 
ez nituen iritzi haiek zuzentzen, eta ez nuen hitzik esaten hala-
ko ama bat izateko zorigaitza izan zuen giza gorpu gaixo haren 
zoritxarraz. Gainerakoan, zer besterik egin zezakeen emakume 
hark? 

[...] Ikusten duzunez, posible da konparazio zehatzak egi-
tea eta Kandidoren moduan kontsolatzea.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko urtarrilak 30

Julka maitea:
Zure gutun luze samar bat jaso dut. Asko gustatu zait 

Giulianok erori zaion lehen esne-hortza niri bidaltzea proposa-
tu izana. Iruditzen zait bere keinu horrek argi erakusten duela 
zenbateraino sentitzen den niri lotuta. Agian ongi egin duzu niri 
hura benetan bidaliz, sentimendu hori are gehiago errotu dakion 
bere gogoan. Haurrei buruz igortzen dizkidazun berriak izugarri 
interesatzen zaizkit. Ez dakit nire oharrak egokiak ote diren beti. 
Beharbada ez dira, zeren, guztiarekin, nire iritzia alde bakarre-
koa baino ezin izan daiteke. 

[...] Taniak berari zuzendu zenion gutun bat transkribatu 
zidan. Iruditzen zait zuk, niri idaztean, gauza asko uzten dituzula 
esan gabe, ni tristatzeko beldurrez agian, nire preso egoera de-
la-eta. Uste dut buruan sartu behar zaizula, nirekin erabat argia 
izan zaitezkeela eta ez didazula ezer ezkutatu behar. Zergatik ez 
dugu gure artean konfiantza osoa izango gauza orotan? Ez duzu 
uste okerragoa dela ez jakitea, zerbait ezkutatzen zaidala zalan-
tza egitea, eta nire iritzia zuzena ote den inoiz ziur ez egotea? 

[...] Julka maitea: zutaz eta zure osasun-egoeraz zehazta-
sun osoz eta ni goibeltzeko beldurrik gabe idatzi behar didazu. 
Hobetzeko eta indarrak berreskuratzeko ez duzula borrokatzen 
jakiteak beste ezerk ez ninduke abailduko. Eta ez dut uste horre-
la denik. Etorkizuna oraindik iluna den arren, ez dugu horregatik 
etsi behar. Une txar asko igaro ditut, askotan sentitu naiz fisikoki 
ahulduta eta ia akituta, baina ahulezia fisikoaren aurrean ez dut 
inoiz amore eman, eta, halakorik esan badezaket, ez dut uste 
aurrerantzean etsiko dudanik ere. Eta, hala ere, ondo gutxi la-
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gun diezaioket neure buruari. Zenbat eta gehiago gogoratu une 
gaiztoak pasa behar ditudala, erkin sentitu, zailtasunak larria-
gotzen ikusi behar ditudala, orduan eta gehiago berresten naiz 
nire borondate-indarren tentsioan. 

[...] Batzuetan buruz errepasatzen ditut azken urteok, 
iraganaz pentsatzen dut, eta iruditzen zait orain dela sei urte 
neure buruari pasa dudan guztia pasatzea proposatu izan ba-
nio, ez nukeela sinetsiko posible zitekeenik; une batetik bestera 
desegingo nintzatekeela pentsatuko nuke. Sei urte joan dira, 
zehazki, eta horiek ere pasa dira, ulertzen?, Abruzzoko Revi-
sondolitik, zuk han udaldi bat eman zenuelako hainbatetan 
gogoratzen zenuenetik. Gaua elurpean eman zuen metalezko 
bagoi batean giltzapetuta egon nintzen, ez nuen berokirik, ez 
artilezko trikotarik, eta ezin nintzen mugitu ere egin, eserita 
egon behar genuelako leku faltagatik. Sukarrak jota bezala egi-
ten nuen dardar, hortzak karraskatzen nituen, eta iruditzen 
zitzaidan ez nuela bidaia amaituko, bihotza izoztuko zitzaida-
lako. Eta, hala ere, sei urte igaro dira ordutik, eta nire baitatik 
hotz hura kanporatzea lortu dut, eta inoiz edo behin hotzika-
ra haiek itzultzen zaizkidanean, hezurretan geratu baitzaizkit 
pixka bat, barre egiten dut orduko nire pentsamenduak gogo-
ratuz, umekeria hutsak iruditzen baitzaizkit orain. Laburbilduz: 
Taniari idatzi zenion gutuna malenkoniatsuegia eta tristeegia 
iruditu zitzaidan. 

[...] Zu ere imajinatzen duzuna baino askoz indartsuagoa 
zarela pentsatzen dut, eta, horregatik, jasandako krisia modu 
erabakigarrian gainditzeko indarrak bildu eta gogo biziz ekin 
behar diozula. Laztana: lagundu nahiko nizuke, baina batzue-
tan pentsatzen dut iraganean nik, zehazki nola zeunden ez 
nekielako, are etsiagotzen lagundu ote dizudan. Idatz iezada-
zu sarriago. Egin ahalegin bat eta idatzi maizago. Egizu Deliok 
eta Giulianok ere idatz diezadaten. Irakurri nuen Deliori buruz 
Zheniak Taniari idatzitako gutun bat, eta ez zitzaidan askorik 
gustatu, hain zuzen. Hura irakurri ostean, ez zait oso sinesgarria 
iruditzen Delioren maistraz eta haren balorazio akatsez esaten 
didazuna. Uste dut Delio giro ideologiko erigarri eta bizantziar 
samarrean bizi dela, eta horrek ez diola laguntzen kementsua 
izaten, asaldatu eta ahuldu egiten baitu aitzitik. 
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[...] Animalien istorio batzuk idatzi nahi dizkiot oraindik, 
baina lehendik idatzitakoak errepikatuko ote dizkiodan beldur 
naiz, gauzak erraz ahazten ditudalako orain. Maitea, besarkada 
estua, oso estua.

Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko martxoak 14128

Tania maitea:
Lerro bakan batzuk idazten dizkizut. Pasa den asteartean, 

ohetik jaikitzean, lurrera erori nintzen, eta ezin izan nuen nire 
kabuz altxa. Egun hauek guztiak ohean eman ditut eta oso ahul 
nago. Lehen eguna halako haluzinazio-egoera batean eman 
nuen, horrela dei badaiteke, ideiak ideiekin eta ideiak hitz ego-
kiekin koordinatu ezinik. Oraindik makal nabil, baina ez egun 
hartan adina. Arren eskatzen dizut, gutun hau jaso ostean, ni-
rekin hitz egitera etor zaitezela, horretarako baimena onartzen 
dizuten orduko.

Besarkada goxoa.
Antonio

128 Maiatzak 14 jartzen du jatorrizkoan baina martxoak 14 behar du. 1933ko martxoaren 
7an, jaiki orduko, lurrera erori zen Gramsci. Deliratzen hasi zen, haluzinazio auditiboak 
izan zituen...
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Turiko kartzela, 1933ko apirilak 3

Tania maitea:
Martxoaren 27ko zure gutun bat eta 30eko postal bat jaso 

ditut. Asko pozten naiz bidaiak nekatu ez zaituelako. 
[...] Nire osasun-egoerak berean dirau, etengabeko gora-

beherekin. Oso pattal nago oraindik ere. Eman diezazukedan 
datu objektibo bakarra tenperaturarena da. Bart gauean ohi 
baino okerxeago sentitu nintzen eta horregatik tenperatura 
hartu nuen. Goizeko ordu biak aldera, bihotzaren ahulaldi bat-
edo sentitu nuen, opresioekin —ez pilpirak ezta sastadak ere—, 
esku batek bihotza zanpatuko balit bezala, eta hotz-boladekin. 
Une hartan tenperatura 35,6koa nuen. Goizeko seiak inguruan, 
tenperatura 36,3ra igo zait. Hamaikak eta erdietan jaiki naiz, 
ahul sentitzen nintzelako eta besoetan, eskuetan eta zangoetan 
dardara pixka bat nuelako. Altxatu eta ordu erdira, tenperatu-
ra 37,2ra igo zait. Aurretik idatzi izan dizudan bezala, sintoma 
hauek 1922an izan nituenen berdinak dira, alde batekin: or-
duan gaitza uda betean azaldu zela, sukarra igotzean izugarri 
makaltzen ninduten benetako izerdi-patsak izaten nituela, eta 
oraingoan ez. Egia da, halaber, nik orduan hamar urte gutxiago 
eta nerbio-energien erreserba handia nuela; orain agortu egin 
zait, edo ia agortu; aldi hartan oldar ia basatiak ere izan nituen, 
eta argi gera dadila hori ez dela metafora soila, gogoan baitut 
ni laguntzera eta niri konpainia egitera etortzen ziren pertsona 
adeitsu batzuek gerora esan zidatela, sardiniarra izaki, beldur 
zirela azkenean norbait labanaz sastakatuko ote nuen (!). Orain-
goan, aldiz, marmeladaren modukoa bihurtu naizela iruditzen 
zait.
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Carloren gutun bat jaso dut. Asko eskertuko nizuke pos-
tal bat idatziko bazenio, esanez bere orritxoa jaso dudala, eta, 
bidenabar, ez duela Turira etortzen zertan tematurik. Ez zait 
iruditzen Julkaren gutunak nireak aipatzen dituenik. Ez dut uler-
tzen nola ondorioztatu zenuen hori.

Besarkada maitekorra.
Antonio

Mesedez, idatzi liburu-dendara Michele Barbi irakaslearen 
liburutxo berria bidal diezadaten: Dante —Vita. Opere, Fortuna—, 
G.C. Sansoni argitaletxea, Florentzia, 1933. Ezin diot eskuartean 
izateko tentaldiari eutsi, badakidan arren hilabete batzuetan ez 
naizela hura aztertzeko moduan egongo.
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Turiko kartzela, 1933ko apirilak 3

Teresina maitea:
Martxoaren 26ko zure gutuna jaso dut. Ahaztu baino lehen: 

helarazi amari nire zorion-agurrak Pazkoko festetarako. Aurten 
ahaztu egin zitzaidan bere egunez zoriontzea, eta izugarri nahiga-
betzen nau horrek. 

[...] Ez pentsa, zuk diozun moduan, nire ohiko soseguaren iz-
pirik txikiena galdu dudanik noizbait. Gehienez ere, fisikoki ahulduta 
sentitzen naizen bakoitzean, nire pertsona fisiko preziatuarekin ze-
rikusirik ez duen zernahi gauzaz arduratzeko gogoa galtzen dut. 
Zamaren bati eusteko ahalegin handia egin behar denean bezala da, 
ezpainak estutu eta hitzik esan gabe, berehalako nekean kontzen-
tratzen zarela erabat. Guztiok, gutxi-asko, egon zarete edo egongo 
zarete antzeko egoeran, denbora luzez edo laburragoz. Iruditzen zait 
kontzeptu hori Meari azaldu beharko zeniokeela, kikildu ez dadin 
eta ikasten segi dezan. Baliteke, hipotesi madarikatu batengatik, urte 
batzuk galtzea eskola-ikasketa jakin baterako denbora material gisa, 
baina ez ditu guztiz galduko, bere kultura, bere prestaketa orokorra 
egunetik egunera hobetzen badu, eta bere ezagutzen eta jakin-min 
intelektualen zerumuga zabaltzen badu. 

[...] Egia esateko, nik ez dakit orain zein diren Meak jarraitzen 
dituen eskola-ikasketak zehazki, aspaldi inork ez baitit ezer idatzi 
horri buruz. Besarkada, zuri eta etxeko guztiei. Besarkada asko-asko 
amari.

Antonio

Carloren lerro batzuk jaso ditut
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Turiko kartzela, 1933ko apirilak 10

Tania maitea:
Jaso dut 4ko zure gutuna, Delioren orritxoarekin eta postal 

ilustratuarekin. 
[...] Iruditzen zait ongi egin zenuela nire osasun-egoera 

hobetu dela idatziz. Ez da egia duela hamabost eguneko esku-
titzean nire egoerak txarrera egin duela idatzi nizunik. Ez nuen 
hori esan nahi behintzat. Adierazi nahi nizuna da egoera alda-
korra zela —eta hala da oraindik—, oso gorabeheratsua. Uste 
dut ez dela baztertzekoa berriz gaixotzeko aukera, baina egia da 
oraingoz ez dela gertatu halakorik. Zer esan nahi du «txartuta-
ko baldintzak»? Zein unerekin alderatuta txartuak? Ez da, bada, 
martxoaren 7ko krisiaren unearekin alderatuta izango, ez baita-
kit zer esan nahiko lukeen txartzeak, zentzu horretan. Egia esan, 
haluzinazioak desagertu egin zaizkit guztiz, eta giltzaduren uz-
kurtzeak eta biltzeak ere bai, zangoetan eta oinetan batez ere. 
Eskuek minbera jarraitzen dute eta ezin dut esfortzurik egin, ezta 
pisurik txikiena hartu ere. Probatzeko, ahalegintxoren bat egiten 
saiatzen banaiz, berriro galtzen dut mugimenduen kontrola. Es-
kuek eta besoek beregain jokatzen dute, oldarkor eta zakar, eta 
hatzak bihurritu eta deformatu egiten zaizkit, eritasunak eragin-
dako tendoien tenkadurengatik. Egoera honek oraindik luzaro 
iraungo duela iruditzen zait.

Egia da Delioren eskutiztxoak segurtasun handia erakus-
ten duela gutunak asmatu eta idazterakoan. Sinplea eta zuzena 
da: uste dut gauza bakarra ahaztu zaiola: «udaberri-lore» hitzean 
i bat. Hau diotsut, 1916an institutuko hirugarren urtean zebilen 
mutiko bati hizkuntza irakasten niolako, eta inoiz ez nuelako 
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lortu soil-soil idatz zitzan Deliok idatzitakoaren gisako lerro 
gutxiko zirriborro txikiak. Nola gogoratu zara Giuliari Hegeli bu-
ruzko liburukia bidaltzeaz? Horretaz 1930ean hitz egin nizula 
iruditzen zait. Garai hartan bazen polemika dialektikari buruz, 
baina zer esanahi izan lezake gaur egun? Giulia harritu egingo 
da bidali diozulako.

Besarkada maitekorra.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko apirilak 10

Delio maitea:
Jaso dut martxoaren 28ko zure eskutitza, arraintxoei, 

arrosondoei, udaberri-loreei, hartzei eta lehoiei buruzko berrie-
kin. Baina, zein eratako lehoiak ikusi dituzu? Lehoi afrikarrak ala 
Turkestangoak? Kalpar kizkurra zuten ala lepo leuna? Eta har-
tzak, zer ziren, Erroman ikusi zenituenak bezalakoak?

Ez didazu esan: jaso duzu Pinotxoren liburua eta gustatu 
zaizkio Giulianori panpina ospetsuaren abenturak? Gogoko nuke 
itsas txakur zuriaren, Rikki-Tikki-Tawi mangostaren eta otsoek 
hezitako Mowgli txikiaren istorioa irakurtzea, eta uste dut zuri 
ere gustatuko litzaizukeela. 1922an edizio ezin ederrago bat ari 
ziren prestatzen Estatua-Liburutegian, marrazki originalekin, 
eta litografoek hura grabatzen zuten bitartean ikusteko aukera 
izan nuen. Galdetu amatxori eta Zheniari ea argitalpen hori aur-
ki daitekeen oraindik; bestela, liburua italieraz edo frantsesez 
bidaliko nizuke.

Muxu bana, zuri eta Giulianori.
Antonio



387Antonio Gramsci

Turiko kartzela, 1933ko apirilak 10

Julka maitea:
Taniak idatzi dit esanez Italiako filosofo moderno batek 

kritikatutako Hegelen filosofiari buruzko liburuki bat igorri dizu-
la, eta jaso ote duzun jakin nahi nuke. Nik eskatu nion Taniari 
liburuki hori bidaltzeko, bi ale izan bainituen duela zenbait urte, 
hain zuzen ere prentsan dialektikaren balioari eta esanahia-
ri buruzko eztabaida filosofiko bat zebilen unean. Garai hartan 
iruditu zitzaidan zure interesekoa izan zitekeela Italiako filo-
sofo horrek gai horri buruz zuen planteamendua eta, batik bat, 
«desberdin»en gaiari, «kontrako»en aurrez aurre, eman zion tra-
tamendua. Ez dakit oraindik interesatzen zaizun, eta ez dakit 
ezta liburua jaso ote duzun ere, antza denez, Taniak aspaldi ez 
dela igorri baitizu.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko uztailak 17

Tania maitea:
11ko zure postalaz geroztik ez dut zure berririk jaso. Espe-

ro dut bidaiak ez zintuela gehiegi nekatuko. Ikusi zintudan azken 
aldian, iruditu zitzaidan ez zeundela azken-aurrekoan bezain 
ongi. Ez dakit zer esan. Duela bi egun arte irudipena nuen zertxo-
bait hobetzen ari nintzela, Elastinari esker, eta gauez, oraindik lo 
egiten ez badut ere, horrenbeste asaldatzen ez naizelako. Baina 
hau guztia behin-behinekoa da: atzo eta gaur eskuetan orratzak 
ditudala iruditzen zait, eta idatzi nahi dudanean marrazketa-
kaligrafia egin behar dut, berezko bat-bateko zartadak izaten 
baititut. Hala ere, hobeto egon beharko nukeela iruditzen zait. 
Entregatu didate Giulianoren orria, baina Giuliak idatzia da eta 
goiburua baino ez da haurrarena. 

[...] Besarkada amultsua, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko uztailak 24

Tania maitea:
Jaso dut hilaren 20ko zure gutuna, Giuliaren gutunarekin 

batera. Uste dut esan diezazukedala, nahiz eta badakidan egiaz-
tapen hauek zein badaezpadakoak diren, hobetoxe nagoela. 
Gelaz aldatzeak eta, horrenbestez, nire bizitzaren kanpo-baldin-
tza batzuk aldatu izanak mesede egin dit, eta horri esker orain lo 
egin dezaket gutxienez, edo, gutxienez, horrek kendu egin ditu 
lo hartzea eragozten zidaten baldintzak; logale nintzenean ere, 
zakarki esnatzen bainintzen, inarrosita, eta esturak harturik.

Oraindik ez dut erregularki lo egiten, baina ahalko nuke 
lo egin. Dena den, lorik egin gabe ere, ez naiz asko asaldatzen. 
Uste dut pozik egoteko modukoa dela, izan ere, hondatutako or-
ganismoa ezin baita berehala ohitu normaltasunera, eta, horrez 
gainera, arteria-presio handia izateak insomnio apur bat eragin 
behar du berez. 

[...] Egun gutxi barru, estriknina- eta fosforo-injekzio bidez-
ko sendabide indargarri bat hasiko dut berriro. Aztertu ninduen 
mediku berriak asko arinduko ninduela ziurtatu zidan. Esan zi-
danez, nire gaixotasunaren jatorria nerbio akiduran datza, eta 
gainerako sintomak funtzionalak dira, ez organikoak. Agidanez, 
psikea ere tratatu behar da. Nik neuk epaitu dezakedanagatik, 
honek guztiak badu egia antza. Ez dakit arteriosklerosia agerpen 
funtzionaltzat, eta ez organikotzat, hartu behar den. Etengabeko 
mina dut eskuetan, eta ezin dut inolako pisurik hartu, ezta ezer 
estutu ere, indar apur batez. 

[...] Psikeari dagokionez, ezin dut askorik zehaztu: egia da 
hilabete luzez perspektibarik gabe bizi izan nintzela, ez nengoe-
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lako sendatuta eta ez niolako irteerarik ikusten itzaltzen ninduen 
desoreka fisikoari. Ezin esan dezaket aldarte hori amaitu denik; 
hau da, sinetsita nagoenik ez nagoela muturreko ahulezia-egoe-
ran. Iruditzen zait esan dezakedala, gutxienez, aldarte hau jada 
ez dela lehen bezain obsesiboa. Orain hobeto nagoenez, nire 
eritasuna puntu kritikora iritsi zen unean nirekin egon zirenek 
esan didate nire eldarnio-uneetan nolabaiteko buru-argitasun 
bat sumatzen zela ene hitzaldietan; eta, gainera, sardinierazko 
hitz-aspertu luzeekin nahasten nituela mintzaldi horiek. Argita-
sun hori honetan zetzan: sinetsita nengoela hilko nintzela, eta 
erlijioaren alfertasuna eta huskeria frogatzen saiatzen nintzela, 
eta kezkatuta nengoela, nire ahultasunaz baliatuz, apaizak ez 
ote zizkidan betearaziko nardagarri iruditzen zitzaizkidan erri-
tuak, eta nik ezin asmatu hartatik nola babestu. Badirudi gau oso 
bat eman nuela arimaren hilezkortasunaz zentzu errealista eta 
historikoan hitz egiten; alegia, hilezkortasun hori gure ekintza 
baliagarri eta beharrezkoen nahitaezko biziraupen gisa harturik, 
eta ekintza horiek, geure borondateak horretan zerikusirik ez 
duela, prozesu historiko unibertsalean txertatzen direla esanez. 
Entzuten ari zitzaidana logurak erretzen zegoen Grossettoko 
langile bat zen, eta iruditzen zait erotuta nengoela uste zuela, 
horixe iruditzen baitzitzaion txandako zaindariari ere. Oraindik 
gogoan zituen nire bakarrizketaren ideia nagusiak, nik etengabe 
errepikatzen nituenak.

Maitea, ikusten duzun bezala, gauza hauek guztiak idatzi 
izanak berak zerbait hobeto sentitzen naizela frogatzen du. Be-
sarkada goxoa.

Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko abuztuak 1

Julka maitea:
Zure hiru gutuni erantzun behar diet. Giulianoren hiru ar-

gazki ere jaso ditut. Ez naiz oso luze eta ganoraz idazteko gai 
sentitzen. Zure gutunetako puntu batzuk aspaldi aipatutako 
gaiei buruzkoak dira, eta orain ez ditut zehaztasunez gogora-
tzen. Oroimena oso ahulduta daukat. Lerro gutxi batzuk idazten 
dizkizut nik koordinatuagoa nahiko nukeen gure gutun-harre-
manari berriro heltzeko.

Delio bere ikaskideekin kanpamentura joan izanak zinez 
pozten nau. Uste dut independentzia intelektuala hartuko duela 
eta beretzat kaltegarri diren joera femenino askoz libratuko dela. 
Interesatu zait, berebat, Giulianoz eta zelaiko loreak aztertzean 
sentitutako inpresioak azaltzeko duen moduaz idazten didazu-
nak. Baina, ez al zaizu iruditzen goizegitxo denik gertaera txiki 
horietatik bere zaletasunez hain ondorio behin betikoak ate-
ratzeko? Hitz egin ote daiteke haur baten joera mentalez bere 
garapenaren lehen urratsetan? Iruditzen zait gogoeta-modu ho-
netan mekanizismo eskolastiko asko dagoela eta... nola esan?... 
zientzia faltsu eta pedantekeria asko. Baina oso interesgarria 
da maistrak egiaztapen horiek egitea eta koordinatzea. Gakoa 
zera da, datuak urriegiak eta lotura gabeak ez izatea, eta, beraz, 
hezkuntza-arrazoi ongi oinarritu gabe eta azalekoegiei buruz ar-
tifizialki ez temaraztea.

Besarkada goxoa, maitea.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko abuztuak 8

Julka maitea:
Deliori idatzi beharko nioke, bere aspaldiko orritxo bati 

erantzuteko. Zerorrek esan zeniezaioke bi liburu bidaliko diz-
kiodala: oihaneko kontakizunak, besteren artean itsas txakur 
zuriaren istorioa eta Rikki-Tikki-Tawirena aurkitzen direna, eta 
Osaba Tomen etxola. Gustatuko litzaidake jakitea nola bururatu 
zaion Deliori liburu hau irakurtzea eta, behin bere eskuetara iris-
ten denean, ea izango duen hura historikoki esplikatuko dion 
inor, haren zentzu erlijiosoa dagokion denboran eta espazioan 
kokatuz. Haur batekin egiteko oso zaila iruditzen zait lan hori: se-
rio egitea nahi dut esan, eta ez ohiko orokorkeria eta topikoekin. 
Iruditzen zait zu zeu ere ez zaudela oso-oso prestatua horretara-
ko. Bat nator Tolstoiren Gerra eta bakeaz eta Leonardoren Afariaz 
idazten didazunarekin. Ez nago horri buruz pentsatzen dudana 
modu koherentean eta kontsekuentean idazteko moduan, ordea. 

[...] Haatik, orokorrean iruditzen zait —eta hori eta ez gai 
honetan bakarrik— mendekoaren lekuan jartzen zarela eta ez 
buruzagiarenean; alegia, ideologiak, ongi ezagutuz eta iraganeko 
premia historikotzat justifikatuz, historikoki kritikatzeko gai ez 
denaren, baizik eta, alderantziz, sentimendu-mundu jakin ba-
tekin harremanetan jarririk, haietarako erakarpena edo arbuioa 
sentitzen duenaren —beti ere berehalako sentimenduaren eta 
grinaren eremuan, ordea— jarrera hartzen duzula. Segurue-
nik, horregatik ez zaitu erakartzen musikak azkenaldi honetan. 
Uste dut gugan katarsi moduko bat gertatu beharko litzatekeela, 
greziarrek esaten zuten bezala, hari esker sentimenduak «artisti-
koki» edertasun gisa berpizten baitira eta ez grina konpartitu eta 
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oraindik oso aktibo gisa. Agian luze eta zabalago azaldu beharre-
ko gaia da hau, baina iruditzen zait aipamen bakan hauen bidez 
ere ulertuko duzula.

Besarkada goxoa.
Antonio
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Turiko kartzela, 1933ko abuztuak 23

Tania maitea:
Jaso dut Baritik 19an igorri zenidan postala. Espero dut 

Erromarako bidaiak ez zintuela gehiegi nekatuko. Gauza batzuk 
gogoraraziko dizkizut: 

[...] 1) Egizu liburu-dendak Giorgio Mortara irakaslearen Le 
Prospettive Ecconomiche per il 1933 eta Banku Komertzialaren li-
burukia: Mugimendu ekonomiko italiarra, jadanik argitaratua egon 
behar duena bidal diezazkidan. 

[...] 2) Asko gustatuko litzaidake Italiako bankuko zuzen-
dariak, Azzolinik, duela zenbait hilabete aurkeztutako txostena 
edukitzea, aurten bereziki garrantzitsua baita. 

[...] 3) Liburukitxo hau eduki nahiko nuke: Santino Cara-
mella, Il senso comune, teoría e pratica, Laterza, Bari.

Besarkada goxoa.
Antonio
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1935ko apirilak 8129

Delio maitea:
Jaso dut zure gutuna eta zure eskola-jardueren berri izan 

dut. Gustatu zaizkizu Mowgliren ipuinak? 
[...] Nire bizitza monotono samarra da, baina osasunari 

dagokionez nahiko ongi doa. Damu dut ezin naitekeelako nire 
seme maiteen ondoan egon, eta ezin dizuedalako lagundu esko-
larako zein bizitzarako zereginetan. Irakurri nituen egunkarietan 
xake txapelketaren emaitzak, baina nik ez dakit joko horretan 
jokatzen. Dama-jokoan baizik ez nuen ikasi jokatzen zertxobait.

Muxu.
TBoй Пaпa Gramsci

129 «8 aprile 1935» bakarrik jartzen du, gutun honetatik aurrera ez du tokirik eta egunik 
zehaztuko, baina data oker dagoela dirudi, gutunen hurrenkeran apirila atzean geratu 
delako. Ezin jakin noizkoa den, nahiz eta ez dirudien abuztuaren 8koa denik, Julkari 
idazten dionekoa. Izan ere, gutun haren hasieran esaten baitu «Deliori idatzi beharko 
nioke»...
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1935eko azaroak 25130

Maitea:
Zure bi gutunak jaso ditut. Berriro idazten hasi nintzaizu-

nean baino lasaiago nabil, nahiz eta idaztea nekagarria zaidan 
eta oso asaldura-egoera desatseginean uzten nauen ordu ba-
tzuez, edo zenbait egunez, batzuetan. Taniak eman dit zuk 
berari idatzitakoaren berri eta jasotako beste albiste batzuk ere 
jakinarazi dizkit. 

[...] Kontatu dit, oso jostari, Deliok pentsatu duela elefante 
baten gorputza baselinaz igurztea, haren larru latza hatzez ukitu 
ahal izan duelako, inondik ere. Niri ez zait hain bitxia iruditzen 
haur batek elefante baten larrua baselinaz gantzutzea pentsatu 
izana, nahiz eta ez dudan uste niri umetan halako ideiak buru-
ratzen zitzaizkidanik. 

[...] Kontatu dit, halaber, Julikek nitaz den-dena jakin nahi 
duela: pentsatzen dut horrek zerikusia duela nire erretratu bat 
Kulturaren Parke batean ikusgai ikusi izanarekin.131 

[...] Laztana, gauza hauetan guztietan pentsatzen duda-
nean eta zuen bizitza eta nirea aspaldiko urte hauetan—ia nire 
bizitzaren laurden bat eta zurearen laurden bat baino gehiago— 
hain desberdinak direla gogoratzen dudanean ez naiz oso alai 
sentitzen, nolabait esateko. Eta, hala ere, eutsi egin behar da, 
gotortu, albait indar gehiena biltzen saiatu. Gertatutakoa, bestal-
de, ez zen guztiz ustekabekoa. Zuk, iraganeko hainbeste gauza 
oroitzen duzunez, gogoan duzu «gerrara nindoala» esaten nizu-

130 1933ko abenduaren 7an Formiara iritsi zen Gramsci, Giuseppe Cusumano.
131 Moskuko kale nagusietako batean, Gramsciren argazki handi bat jarri zuten ikusgai, 

zenbait herrialdetan kartzelaratutako beste antifaxista batzuenekin batera. 
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nekoa? Agian ez zen serio-serioa nire aldetik, baina egia zen, eta 
horrela sentitzen nuen nik, egia esan. Eta asko maite zintudan, 
izugarri. 

[...] Izan indartsu, eta egin ahal duzun guztia hobeto ego-
teko. 

[...] Besarkada goxoa, zuri eta gure semeei.
Antonio
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1936ko urtarrilak 25

Julka maitea:
Zure gutuntxoak izugarri egoera deserosoan jartzen nau. 

Oraindik ez dut erabaki idatzi behar dizudan ala ez. Iruditzen 
zait nik zuri idazte hutsak zure borondatea hertsatzen duela, eta 
alde batetik zu edozein modutan hertsatzea, hain zeharkakoa 
eta lainoa dirudien zentzu honetan bada ere, barren-barrene-
tik gorroto dudan arren, beste alde batetik pentsatzen dut (hotz 
hausnartuz) ez ote den posible, gauza hauetan ere, hertsadura 
beharrezkoa izatea eta onik ere zerbait edukitzea. 

[...] Egia esan, aspalditik aurkitzen naiz egoera honetan, 
beharbada 1926tik, nire atxiloketatik bertatik, nire bizitza bat-ba-
tean eta ez basakeria gutxiz kanpo indarrek ezarritako norabide 
batera behartu, eta nire askatasunaren mugak barne bizitzara 
murriztu, eta borondatea eusteko asmo soil bihurtu zaidanetik. 
Baina ez dut gehiegi urrundu nahi uneotan ardura digun eta zuri 
ere ardura dizun gaitik, zure gutuntxoan hura aipatzen ez ba-
duzu ere: zure bidaia, alegia, aldi baterako Italiara bidaiatzea; 
zerorrek erabaki ahal izango duzu zenbat iraungo duen; bidaia 
horrek ez zaitu ezertara behartzen eta zure bizitza normala egin 
ahal izateko indarrak berreskuratzeak izan behar du bidaia egi-
teko arrazoi nagusia. 

[...] Uste dut sinetsi egin behar duzula, arrazoiz sinetsi, 
bidaia hau beharrezkoa dela zuretzat eta mutikoentzat (beren 
etorkizuna, egungo egoeran, nagusiki zuri eta zure lan-gaitasu-
nari lotua dagoen heinean), eta baita beste arrazoi batzuengatik 
ere. Baina horretaz konbentzitu zaitzadan, bidaiari bere horretan 
begiratu behar diozu, gauza praktiko moduan, aldrebeskeria sen-
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timentalik gabe, horrek egingo baitzaitu libre, edo agian behin 
betiko askatuko zaitu pentsamendu, kezka eta erreprimitutako 
sentimendu mordo batetik eta auskalo zer beste fardel obsesi-
botatik: ni zure laguna naiz, funtsean, eta hamar urteren buruan 
benetako beharra daukat zurekin lagun gisa, tolesik eta aurrei-
ritzirik gabe hitz egiteko. Hamar urte daramatzat mundutik 
baztertuta —bai zirrara izugarria sentitu nuen trenean,132 sei ur-
tez aurpegi berak, horma berak, begitarte erretxin berak baino 
ez ikustetik, zer eta denbora horretan guztian munduak existi-
tzen jarraitu zuela egiaztatzean, bere belardiekin, bere basoekin, 
jende arruntarekin, neska-mutil pilarekin, harako zuhaitz hori, 
besteko baratze hura!... baina, batez ere, zelako zirrara eragin 
zidan hainbeste denbora eta gero neure burua ispiluan ikus-
teak!—. Halere, karabineroen ondora itzuli nintzen segituan. 

[...] Ez pentsa hunkitu nahi zaitudanik: soilik esan nahi 
dut hainbeste denbora eta gero, beren benetako esanahiak ziu-
rrenik ihes egiten didan hainbeste gertaeraren ostean, bizitza 
zikoitzeko, zapalduko, itzalez eta doilorkeria dohakabez ingura-
tutako hainbeste urteren buruan, zurekin lagun gisa mintzatu 
ahal izatea oso baliagarria izango litzaidakeela. Horregatik, ez 
duzu nork daki zer erantzukizun hartu behar zure gain. Solas 
soilak ditut gogoan, eskuarki lagunen artean izaten direnak. 
Dena dela: sinetsita nago zure bidaia batek edozein ikuspegitatik 
ere ondorio hobezinak izango lituzkeela biontzat. Ni asko alda-
tu naiz, hala iruditzen zait, eta zu ere ezin zara berdina izan. 
Eta kontu materialengatik ere ez duzu zertan kezkaturik: horiek 
konpon daitezkeela iruditzen zait. Konbentzituta nago ekimena-
ren alderdi positiboak gehiago direla negatiboak baino, eta orain 
ia txundituta nago honetan guztian lehenago pentsatu ez iza-
naz —har bat bere kuskuan bezala egon naiz beti, eta oraindik 
ere ez naiz askorik askatu—, baina zuk gauzak poliki hausnar-
tzea nahiko nuke, modu zehatzean, praktikoan, sentimendu 
aldrebesik gabe. Eta, gainera, zu izatea lasai erabakiko duena, 
inori erasaten utzi gabe, ezta niri ere. Uste duzu haurrak, nigana 

132 Gramsci Turiko kartzelatik Formiako klinikaranzko lekualdatze bidaiaz ari da, zehazki. 
1933ko abenduaren 7an iritsi zen Formiara, Giuseppe Cusumano doktorearen klinikara. 
1934ko urriaren 29an formalki «aske» utzi zuten; baina baldintzapean, ezin baitzuen 
Formiatik irten, beste klinika espezializatu batera sendatzera joateko. 1935eko udan 
Koadernoen idazketa behin betiko eten zuen. Formiatik 1935eko abuztuaren 24an 
atera zuten, azkenean, Erromako Quisisana klinikara eramateko.
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zatozela jakingo balute, nahigabetu egingo liratekeela, jakinik 
ezinbestez ezin naizela mugitu?

Zure orria D'Annunziorena dirudien esaldi batez hasten 
da: ez zait asko-asko gustatzen. Badira bete ez diren hitzak. Oso 
urduri egongo zinen. Ez dakit nire fereka batek lasaitu ahal izan-
go zaituen. Besarkada.

Antonio



401Antonio Gramsci

1936ko urtarrilak 25

Julik maitea:
Zorion asko opa dizut zure ikasturte honetarako. Asko 

gustatuko litzaidake ikasketetan zein zailtasun aurkitzen ditu-
zun azalduko bazenit. Zuk zeuk zailtasunak dituzula aitortzen 
baduzu, iruditzen zait horiek ez direla oso handiak izango eta 
ikasiz konpondu ahal izango dituzula. 

[...] Hori ez dela aski zuretzat? Ez ote da agian zabar 
samarra zarelako, arreta galtzen duzulako, oroimenak funtzio-
natzen ez dizulako eta ez dakizulako funtzionarazten? Ondo lo 
egiten duzu? Jolasten duzunean ikasitakoan pentsatzen duzu 
ala ikasten duzunean jolasak dituzu gogoan? 

[...] Orain mutiko handia zara jada eta zehazki eran-
tzun diezaiekezu nire galderei. Zure adinean ni ikaragarri 
zabarra nintzen, ordu asko ematen nituen zelaietan batera 
eta bestera lasterka, baina ikasi ere oso ongi ikasten nuen, 
oroimen aparta nuelako eta eskolarako beharrezko zen ezerk 
ihes egiten ez zidalako; egia esateko, zomorro samarra nin-
tzen eta zailtasun handienetatik onik irteten nintzen, baita 
gutxi ikasita ere. Baina nire garaiko eskola-sistema oso an-
tzinakoa zen. 

Bestalde, ia nire ikaskide guztiek oso gaizki eta nekez bai-
no ez zuten hitz egiten italieraz eta horrek abantaila ematen 
zidan, maisuak ikasleriaren batezbestekoa zaindu behar zuelako 
eta italieraz trabarik gabe hitz egiten jakiteak berez gauza asko 
adierazten zituelako. Eskola nekazari giroko herrixka batean 
zegoen eta ikasle gehienak nekazari jatorrikoak ziren. Maitea, se-
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guru nago etenik gabe idatziko didazula eta zure bizitzaren berri 
emango didazula. 

[...] Besarkada.
TBoй Пaпa133

133 Zure aitatxo, errusieraz, letra zirilikoz.
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1936ko maiatzak 6

Julka maitea:
Behin baino gehiagotan irakurri dut zure gutuna. Iruditzen 

zait urteak direla ez nuela zure gutunik irakurtzen, eta honekin 
ekin diodala berriro. Asko aztertu dut Juliken argazkia. Gogoko 
dut gure semearen itxura, baina iruditzen zait ikaragarri alda-
tu dela, hartaz buruan neukan irudiarekin alderatuta. Agindu 
didazun argazkiaren zain nago. Zure gutuna irakurri ostean ez 
dakit zer idatzi: agian niri buruz idazteko ezer ez dut edo gehiegi, 
beharbada, baina apurretan, irudipen eta oroitzapenezko kaos 
batean birrindurik.

Besarkada goxoa.
Antonio
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1936ko uztaila

Delio maitea:
Asko pozten nau jakiteak nire gutun bakar batek ere ez 

zaituela atsekabetu —garai hartan osasunez oso ondo ez zenbil-
tzala jakin dut, baina ezer zehatzik ez dakit— eta arrazoi duzu 
gauza zuzenak eta modu egoki batez esaten zaizkigunean ezin 
gaitezkeela mindu pentsatzen duzunean. 

[...] Uste dut orain ulertzen dudala zergatik ez nizun ezer 
idatzi zure eta maistraren artean Txekhoven garaiari buruz izan 
zenuten eztabaidari buruz: auzia, zuk planteatzen zenidan be-
zala, Engelsek esaten zuenez, batzuek patrika-beteka dituzten 
eta horrela historia konkretua aztertzeaz salbuetsita daudela 
uste dutenen dogma soziologiko hutsal samar horietako bat zela 
uste dut. Baina zuk hamabi urte dituzu bakarrik eta ez dut uste 
patrika-beteka dogma eskolastiko dituzunik. Patrikak hustu eta 
burua betetzeko behar den denbora guztia daukazu, gainera. 

[...] Ez dut zurekin eztabaidatu nahi, buruko min izugarria 
daukadalako. Gauza bat pentsatzen dut: hamabi urte dituzula 
eta aspaldi honetan ez dudala zure argazkirik ikusi. Oso hazi-
ta eta mutiko serioaren itxurarekin imajinatzen zaitut, serioa 
argazkilariaren aurrean, jakina. Erloju bat bidali nizun. Pozik 
zaude? Zure oroitzapenak ez dira oso zehatzak, baina ez dio axo-
la. Zaila izango da zeluloidezko pilota bat aurkitzea, beltxarga 
batekin barruan: Milandik ekarria nuen...

Muxu potolo bat.
Пaпa134

134 Aitatxo, errusieraz, letra zirilikoz.
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1936ko uztailak 16

Delio maitea:
Zure orritxoak gero eta laburragoak eta estereotipatua-

goak ari dira bihurtzen. Uste dut aski denbora duzula luzeago eta 
modu interesgarriagoan idazteko. Ez duzu zertan azken unean 
idatzi, presaka, paseatzera atera aurretik. Ez zaizu iruditzen? 

[...] Eta ez dut uste gogoko izango duzunik ere zure ai-
tatxok zure gutuntxoak irakurrita pentsa dezan bere loroaren 
zoriaz baino arduratzen ez den eta edotariko liburu bat irakur-
tzen ari dela jakinarazten duen ergeltxo bat zarenik. Uste dut, 
zure adinean, norberaren ideiak ordenatzeko, pentsatzeko, eta, 
hain zuzen ere, bururatutako ideiak ganora pixka batez idazteko, 
mahaitxo baten aurrean esertzea dela gauzarik zailenetako bat. 
Agian kalifikazio profesional bat eskuratu nahi duen eta horre-
tarako zure adinean hasi behar duen langile batena baino are eta 
«ikasketa» nekezagoa da hori.

Besarkada sendoa.
Пaпa
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1936ko uda

Giulia maitea:
Gero eta zailagoa gertatzen zait zuri idaztea, baina Tatia-

na tematua dago lerro batzuk bidali behar dizkizudala gutxienez 
eta Julik eskola berezi batera aldatzea eragin duten arrazoiei 
buruz berri zehatzak eskatu behar dizkizudala. Horrela ari naiz 
egiten. Izatez, nik gutun luze samarra nuen idatzia, baina eten 
egin nuen, neronen gustukoa ere ez zelako. Ez nago seguru Ju-
likentzako eta Deliorentzako gutunak igorriko ditudan ala ez. 
Gaur oso eguzkitsua zegoen eta bero handia egin du, baina agian 
horrexek nahigabetzen nau hain zuzen. Bidal iezazkidazu bene-
tan Juliki buruzko berriak eta ez zaitez harritu nire bitxikeriez. 
Besarkada.

Antonio
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1936ko abuztua

Delio maitea:
Zorionak zure gaixotasunaz osatu zarelako. Ez didazu 

esan erlojua gustatu zaizun. Espero dut orain luzeago idatziko 
didazula eta interesatzen zaizkizun gauzen berri emango dida-
zula.

Muxu. Zure
Пaпa
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1936ko azaroa

Delio maitea:
Puxkini buruz nahi duzunean idatz zeniezadake. Baina, 

hobe izango duzu ondo pentsatzea, eta horrela zure pentsatze-
ko, arrazoitzeko eta kritikatzeko gaitasunaren froga biribil bat 
eman, hau da, egia faltsutik eta benetakoa izan litekeenetik eta 
egiantzekotik bereizteko duzun gaitasunaren froga eman. Baina 
ez zaitez urduritu. Badakit zer adin, zer prestakuntza duzun, eta 
jakingo dut objektiboki epaitzen, nahiz eta oso maite zaitudan, 
asko, eta zail samarra izango zaidan objektiboa izatea.

Zaila izango da Puxkini eta Gogoli buruzko liburuak 
lortzea, baina zer egingo diogu... Orain zaharkitu egin dira da-
goeneko, baina bi egile horiei buruzko literatura kritiko berri oso 
bat sortu da, sobietar filologia gazte eta ausartari ireki dizkioten 
artxibategietan egindako aurkikuntzetan oinarrituta.

Zoriontsu sentitzen naiz ongi zaudelako eta ikasketek as-
pertzen ez zaituztelako.

Maitea, besarkada, eta amatxo estu besarkatzeko eska-
tzen dizut.

Пaпa
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1936ko azaroak 24

Julka maitea:
Zuri barre eginarazteko, goitik behera pedantekeriaz be-

tetako guztiz gutun profesional bat idatzi nahi nizuke, baina 
ez dakit lortuko dudan. Gehienetan, nahi gabe naiz pedantea. 
Noiz-nolako estilo bat eraiki dut, hamaika zentsurako hamar-
kada honetan jazotako gertaeren presioak beharturik. Gertakari 
«txiki» bat kontatu nahi dizut, bada, zuri irri eragiteko eta nire 
aldartea ulertarazteko. 

[...] Behin, artean Delio txikia zela, oso gutun xelebre bat 
idatzi zenidan, gure txikia... geografia eta orientazioaren has-
tapenak ikasten nola hasi zen erakutsi nahiz: ohean iparretik 
hegora etzanda deskribatzen zenuen. Burua norantz biratzen 
zuen, han, txakurrak orgei lotzen dizkieten herriak zirela; ez-
kerretara Txina; eskuinetara, Austria; oinek Krimea seinalatzen 
zuten, etab. Zure gutun hura jaso ahal izateko, ordubete baino 
gehiagoz eztabaidatu behar izan nuen kartzelako zuzendariare-
kin, batek daki gure arteko konbentziozko zein mezu susmatzen 
baitzuen. Artean ezer irakurri baino lehen diskutitu behar izan 
nuen —uler bedi—, egiten zizkidan galderetatik zuk zer idatzi 
ote zenuen, eta horrek guztiak zer esan nahi ote zuen igartzen 
saiatuz.

—Zer da Katai hori eta zer egiten du hor Austriak? Zein 
dira beren gurdiak txakurren bidez garraiatzen dituzten gizon 
horiek?

Ahalegin handia egin behar izan nuen azalpen onargarri 
bat emateko. Gutuna irakurri gabe nengoen artean. Eta ez dakit 
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zure gutun hori argitzerik lortuko nukeen, une batean bat-ba-
tean galdetu izan ez banio:

—Baina nola? Zuk emaztea duzu? Eta ez dakizu nola idatz 
dezakeen ama batek urruneko aitari bere seme-alabez zerbait 
esan nahi dionean?

Kontua da zuzendariak segituan eman zidala gutuna. 
Hark ere emaztea zuen, seme-alabarik ez zuen arren. Tontakeria 
bat, ikusten duzu, baina badu esanahirik: nik «banekien» berak 
pedantekeria garratz eta mesfidati berberaz irakurriko zituela 
nire gutunak, eta horrek «kartzelako» erara idaztera «behartzen» 
ninduen, eta ez dakit horretaz libratzerik lortuko dudan egundo, 
«ulermenezko» hainbeste urteren ostean. 

[...] Beste gertaera eta gauza asko ere konta niezazuke, bai-
na ez dut barre eginarazteagatik zu goibeltzerik nahi, iraganeko 
miseriak haizatuz. Zure gutunak poztu egin nau: iruditzen zait 
denbora puska batetik hona ez duzula hainbesteko arinkeriaz 
eta... batere akatsik gabe idatzi. Maitea, landu ezazu burua eta, 
horretarako, idatz iezadazu Maлыши-ei (txikitxoei) buruz luzeago 
eta objektibismorik gabe. 

[...] Hain xuxen: zure esakune estiloko aforismo hori, 
«haurren bizitzari buruzko txosten bat (?) egitea haien bizitza 
hondatzea da», kirtenkeria bat dela iruditzen zait, baina handi 
horietakoa, bene-benetan. Ezta Himalaia ere! Txostenik ez —ni 
ez naiz brigadier bat—, zure iritzi «subjektiboak» soilik.

Hain bakarturik nago, laztana, non zure gutunak gosetua-
rentzat bezalaxe baitira niretzat. (Hara, pedantekeria!). Zergatik 
mugatzen didazu hainbeste ogi-anoa?

Besarkada goxoa, Julka maitea.
Antonio
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1936ko azaroak 24

Julik maitea:
Zure gutunean nabari dut hobeto idazten duzula, eta poz-

ten naiz. Mutiko handi baten letra duzu dagoeneko! Zergatik 
gustatu zitzaizun Grant kapitainaren semeaki buruzko filma? Lu-
zexeago idatzi behar didazu eta zure bizitzaz hitz egin, zertan 
pentsatzen duzun, zein liburu dituzun nahiago, eta abar.

Pozten naiz erlojutxoa gogoko duzulako, baina ez diozu 
hainbeste beldur izan behar etxetik kanpo erabiltzeari ere. Es-
kumuturrari ongi lotuta izanez gero ezin da galdu, baldin eta 
etxetik kanpo zarenean ez bazara boxeoan edo antzeko ariketa 
bortitzetan aritzen. Zein joko dituzu nahiago?

Besarkada, Julik maitea.
Пaпa
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1936ko abendua

Julka maitea:
Zure gutunek zirrara handia eragiten didate beti, baina, 

baina demonio hauek!... apur bat nahastuta uzten naute, gogoe-
ta bira eta bira dabilkidala. Badakizu zehaztasunerako mania 
dudala, asko miresten ditudala kontakizunak —daklad— ondo 
eginak daudenean, eta orobat kontaketak, baita aita jesuita txit 
agurgarriek Txinari buruz idatziak ere, hainbat mende igarota, 
hala ere zer ikasia ematen digutenak. 

[...] Maitea, pedantekeria lazgarria nirea: idatzi nahi duzun 
bezala, zuk ongi idazten baituzu beti, berezkotasun handiz, eta 
zure burua guztiz eskaintzen baitiozu idazteari.

Oso pozik nago semeez eta haien azken gutunez. Julik 
hitz gutxikoa da, epigrafikoa. Bere gutunean ez dago izenon-
dorik, ez erredundantziarik: ia estilo telegrafikoa du. Delio oso 
bestelakoa da. Eta zu, laztana, nolakoa zara? Dagoeneko ezin 
zaitut ondo irudikatu, denbora guztian iraganean pentsatzen 
dudan arren. Bidal iezazkidazu argazkiak. Ez dira ezer asko, 
baina laguntzen didate. Ustican konfinatu nindutenean, es-
timuan hartu ninduen beduino bat ezagutu nuen. Bera ere 
konfinaturik zeukaten. Ni ikustera etortzen zen, esertzen zen, 
kafea hartzen zuen, basamortuko istorioak kontatzen zizki-
dan, eta gero isilik geratzen zen luzaro, irakurtzen edo idazten 
nuen bitartean niri begira. Inbidia zien nire argazkiei eta bere 
emaztea tuntun hutsa zela esaten zuen, ez baitzitzaion inoiz 
semearen argazkia bidaltzerik bururatu. (Ez zekien musulma-
nek ezin dutela giza irudia erretratatu ere. Eta ergela ez zela 
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pentsatzea ere!). Zuk, diot nik, ez duzu «beduinoaren emazte» 
bihurtu nahiko, ezta?

Besarkada goxo-goxoa, maitea.
Antonio
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1936ko abendua

Delio maitea:
Espero dut Puxkini buruzko galderari erantzungo dida-

zula, presa handirik gabe. Ongi prestatu behar duzu, eta albait 
hoberen egin. Nola doa eskola zuretzat eta Julikentzat? Orain 
notak hilero ematen dizkizuetenez, errazagoa izango da ikastur-
tearen martxa kontrolatzea. Eskertzen dizut amatxo nire partez 
estu-estu besarkatu izana. Hori egunero, goizero, egin behar-
ko zenuke, nik uste. Nik beti pentsatzen dut zuengan; horrela, 
goizero imajinatuko dut: oraintxe, nire semeak eta Giulia nigan 
pentsatzen ari dira. Zu anaia nagusia zara, baina Juliki ere esan 
behar diozu: hartara, «aitatxoren bost minutuak» izango dituzue 
egunero. Zer iruditzen?

Muxu.
Пaпa
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1937ko urtarrilak 5

Julka maitea:
Nire oroimena ere ez da oso ona, gauzarik berrienak ahaz-

ten baititut, eta, aldiz, oso sarri eta detaile biziz gogoratzen ditut 
duela hamar edo hamabost urte gertatuak; eta, hala ere, seguru 
nago zenbaitetan zuk erantzuten didazunak ez duela zerikusirik 
nik idatzitakoarekin. Baina horrek ez dio asko inporta. Burura-
tzen zaizun guztia idaztea da garrantzitsuena... naturaltasunez, 
alegia, ahaleginik gabe, aise. 

[...] Nik behin eta berriz irakurtzen ditut zure gutunak. 
Lehenbizi, kutunen ditugunen gutunak irakurtzen diren mo-
duan, «desinteresatuki» esango nuke, hots, zuganako dudan 
samurtasunaren jakin-min hutsez. Ondoren, «kritikoki» irakur-
tzen ditut berriro, hau da, idatzi zenidan egunean nola zeunden 
asmatzen ahaleginduz, etab. Idazkerari ere begiratzen diot, es-
kuaren segurtasun handiago edo txikiagoari, etab. Azken finean: 
zure gutunetatik ahal diren argibide eta esanahi guztiak atera-
tzen saiatzen naiz. Uste duzu hori pedantekeriaren seinale dela? 
Niri ez zait iruditzen. Agian «kartzelitis» apur bat irristatzen da 
guztian, baina ez pedantekeria zahar eta tradizionala, nahiz eta 
ausarki defendituko nukeen gaur egun ere, hainbeste nahigabe 
ekarri dituzten eta ekarriko dituzten azaleko harrokeria eta bohe-
mio batzuetatik. Gaur atseginago dut «Kaporalaren eskuliburua» 
Vallèsen135 Les Réfractaires baino. Haria galdu dut, akaso?

135 Jules Valles (1832-1885) Frantziako politikari, kazetari eta idazlea izan zen. Parisko 
Komunaren alde jarri zen gutxietako bat izan zen, Le Cri du Peuple egunkariaren 
sortzaile eta sustatzaileetako. Gai sozialak landu zituen eleberrietan eta Lehenengo 
Internazionaleko kide ere izan zen.
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Gainontzean, oso ongi idazten didazu haurrei buruz eta, 
etengabe kexatzen banaiz, hori da ezerk ezin duelako ordezka-
tu zuzenean jasotako zirrara, ez zureak, ez Julkarenak —neure 
izatearen parte dela sentitzen dudana—: ez duzu uste? Hori ere 
«objektiboki» da.

Maitea, besarkatu ama nire partez, eta eman nire maita-
sun guztia eta zorionik beroenak bere festa-egunagatik. Uste dut 
beti jakin duzula zailtasun handiak ditudala nire sentimenduak 
azaleratzeko, zinez handiak, eta horrek oso atseginak ez diren 
gauza asko azal ditzake. Italiako literaturan idatzi izan da, Sardi-
nia uhartea bada, sardiniar bakoitza uharte bat dela uhartearen 
barruan, eta oroitzen dut Giornale d'Italiako idazle irribera baten 
artikulu bat, 1920an nire joera intelektual eta politikoak horre-
la azaltzen saiatu zena. Baina, beharbada, bada egia-puntu bat 
horretan: indarra emateko lain, eta, egia esan, «indarra ematea» 
ez da gutxi, baina ez dut aztertzen hasi nahi. Esango dut, ho-
beto esanda, «indar gramatikala», eta zuk ahalko duzu dibertitu 
egiazki eta kilkerraren nire xumetasuna ederretsi.

Besarkada goxo-goxoa, maitea.
Antonio
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1937ko urtarrilak 23

Julka maitea:
Badakizu ez naizela inoiz ohitu, ez zorionak jasotzera, 

ez ematera. Egia esateko, lelokeriak, konbentzionalismoak iru-
ditzen zaizkit edo iruditzen zitzaizkidan, baina haurrentzat ez 
ziren egiaz konbentzionalismoak, zuretzat ere ez ziren bezala, 
laztana. Kontua da, ulertu dudanagatik, zuek denok uste zenutela 
urtarrilaren 12an egin behar zenidatela «festa»; baina ni urtarri-
laren 22an jaio nintzen. Okerraren jatorria zein den badakidala 
iruditzen zait, eta zehazki ospatzea nahi dut, niri gustatzen zai-
dan moduan: kasu honetan, haurren eta zure argazki eder bat 
nahi dut, hain zuzen. Argazkilari batek taxuz egindako argazki 
bat, eta ez afizionatu batek. Ez dut ulertzen zergatik ez dizki-
dazun maizago bidaltzen zuen argazkiak: kostuagatik? Ez dut 
uste. Zer beste arrazoi izan daiteke? Hamar urte baino gehiago 
da elkar ikusten ez dugula. Zergatik ez elkar ikusi sarriago modu 
horretan? Niretzat kontua oso-oso desberdina da, eta uste dut 
ulertuko duzula: poliziaren burokraziatik igaro beharko nuke, 
eta hori jada erabakigarria da niretzat. 

[...] Julka maitea, bidali benetan zuen guztion argazki eder 
batzuk, taldean nahiz banaka.

Besarkada, maitea.
Antonio
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1937ko urtarrilak 23

Julik maitea:
Marraz ezazu nahi duzun bezalaxe, ongi pasatzeko eta ba-

rre egiteko, eta ez «serioski», gustukoa ez duzun etxeko lan bat 
egin beharko bazenu bezala. Hala ere, eskolarako egiten dituzun 
marrazki horietakoren bat ikusi nahi nuke! Halako marrazkiak, 
nola egiten dituzu? Seriotan ala barre egiteko egiten dituzunen 
moduan, akaso?

Egia esan, eskolan gauzak ongi samar doazkizula irudi-
tzen zait. Eta osasuna, nola doa? Egiten duzu korrika, jolas egiten 
duzu, ala seriotasunik gabe eginiko irudiak paperean irauliz 
soilik dibertitzen zara? Eskertzen dizkizut zure zorion-agurrak. 
Gaur buruko min handia daukat eta ezin dut luzaz idatzi.

Muxu.
Пaпa
Norekin ikasten duzu biolina?
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Zergatik nire seme honek, Julikek, ez dit inoiz idazten? 
Hitz eman zuen, ordea, festa egun bakoitzean pixka bat idatziko 
zuela eta gero gutunak bidaliko zizkidala, behar denboran... Nola 
liteke dagoeneko hamar urte dituen mutiko batek bere hitza ez 
betetzea? 

[...] Julik maitea, zugandik jakin nahi dut nola zauden eta 
bizimodu berria atsegin duzun.

Besarkada goxoa.
Пaпa136

136 Gutun hau eta semeei zuzendutako hurrengo guztiak beste gutun batzuekin batera 
bidali ziren, bistan denez, eta ez dute inolako datarik zehazten. 
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Julik maitea:
Agidanez, taldetik libratu zara eta mendira joango zara. Es-

kolara itzuliko zara? Zergatik idazten duzu azken unean zehazki, 
autoa noiz etorriko zain zauden bitartean? Zure festarako besar-
kada bat eta erlojutxo bat bidaltzen dizkizut, horrek denboraren 
gainean hausnartzera eramango zaituelakoan eta agian... azken 
unean idaztea ez dela komeni pentsaraziko dizulakoan.

Muxu.
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Julik maitea:
Amatxoren eta amonaren gutunen bidez izan dut zure be-

rri. Baina, zergatik ez dizkidazu zuk ere hitz batzuk idazten? Ni 
oso pozik jartzen naiz zure gutun bat jasotzen dudan bakoitzean, 
eta auskalo zenbat gauza idatzi ahalko zenizkidakeen eskola-
ri buruz, zure lagunez, zure maisu-maistrez, ikusten dituzun 
zuhaitzez, zure jolasez, etab. Eta gainera... jaiegun bakoitzean le-
rro batzuk idatziko zenizkidala agindu zenidan. Emandako hitza 
bete egin behar da beti, nahiz eta nekeren bat ekarri, eta ima-
jinatzen dut zuretzat pixka bat idazteak ez duela neke handia 
izan behar. Hitzeman zenidan amatxo eskolara bisitan joango 
zitzaizunean bidaliko zenizkidala gutunak. Besarkada, maitea.

Пaпa
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Gora Julik! Zure argazki bat jaso dut eta oso kontentu nago 
zure pertsonatxoa ikusita. Asko koskortu behar izan duzu duela 
puska bat bidalitako argazki hartatik: ikaragarri handitu eta al-
datu zara. Orain benetan zara mutiltxo bat. Zergatik ez didazu 
gehiago idazten? Zure gutun luze baten zain nago.

Besarkada.
TBoй Пaпa
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Julik maitea:
Azkenean idatzi dizkidazu lerro batzuk. Zure festagatik 

zoriontzen zaitut: orain soldadu erdia baino gehixeago zara ja-
danik. Erlojutxoa gustatu zaizu? Idatziko didazu eskolan berriz 
nola zabiltzan esanez? Ni nekatu samar nago eta horregatik ida-
tzi dizuet hain gutxi, zuri eta Deliori.

Besarkada.
Пaпa
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Julik maitea:
Poz-pozik jaso ditut zure marrazki berriak: pozik zaudela 

ikusten da, eta osasunez ere ongi zaudela iruditzen zait horren-
bestez. Baina, esan: badakizu burlaizezkoak ez diren bestelako 
marrazkirik egiten? Alegia, ea badakizun marrazki irrigarriak 
egiteko serioski marrazten. Ez didazu esan eskolan marrazketa 
irakasten ote dizuten, eta «seriotan» marraztea ere atsegin ote 
duzun. 

[...] Nik, txikitan, asko marrazten nuen, baina nire ma-
rrazkiak pazientziazko lanak izaten ziren gehienbat. Ez zidan 
inork irakatsi marrazten. Erreproduzitu egiten nuen, egunkari-
txo bateko irudiak eta margolan txikiak handiagotzen nituen. 
Saiatzen nintzen jatorrizko koloreak erreproduzitzen ere, berez 
oso zaila ez zen sistema batekin, baina egonarri handia eskatzen 
zuen. Oraindik gogoan dut gutxienez hiru hilabeteko lana eman 
zidan margolan bat: laborari bat, goitik behera jantzita, zapaltze-
ko pronto zegoen mahatsez betetako upel baten barnera jausia 
zen, eta emakume nekazari batek, biribiltxoa eta gizentxoa oso, 
beldurti eta irribera artean begiratzen zion. Margolantxo hura 
abentura sail bati zegokion: tupustean talka egiten zuen aker 
izugarri bat zen protagonista —Barbabucco—, etsaiak eta iseka 
egiten zioten haurrak airean gora botatzen zituena. Amaierak 
beti ziren alaiak, nire margolanarentzat motibo gisa balio zue-
naren antzera. Bai ongi pasatzen nuela marrazkitxo hura 
handitzen! Erregelaz eta konpasaz neurtzen nuen, proba egiten 
nuen, arkatzaz probatzen nuen berriro, etab. Nire anai-arrebek 
begiratu egiten zuten, barre egiten zuten, baina nahiago zuten 
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korrika eta garrasi egin, eta hantxe uzten ninduten nire saiake-
rekin. Muxu, Julik maitea.

Пaпa
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Julik maitea:
Aurreneko aldiz ikusi duzu itsasoa. Kontaidazu zer iruditu 

zaizun. Bainatzean ur gazi asko irentsi zenuen? Igeri egiten ikasi 
duzu? Arrantzatu zenuen arraintxo bizirik edo karramarrorik? 
Nik behin ikusi nituen umetxo batzuk, adreilu zulatu batez itsa-
sotik arraintxoak ateratzen. Baldetxo oso bat betea zuten.

Besarkada.
TBoй Пaпa Antonio
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Julik maitea:
Zure marrazkiak zureak direlako gustatu zaizkit asko. Oso 

originalak ere badira, eta uste dut naturak ez lituzkeela inoiz 
hain gauza harrigarriak asmatuko. Laugarren marrazkia aparte-
ko animalia baten irudikapena da. Ezin da izan kakalardo bat, 
handiegia delako eta koadrupedo handienak lez mugitzen diren 
lau hanka luze baino ez dituelako, baina zaldi bat ere ez da, ez 
zaiolako belarririk ikusten —zuk marraztutako lehen animaliari 
ere ez zaizkio belarriak ikusten, gizonetako batek ere ez ditu—; 
izan liteke lehoi etxekotu bat eta... gardena. Eta gardena diot, 
zaldizkoaren bi hankak ikusten direlako. Gustuko dut, halaber, 
zure gizakiak oin-puntetan ibil daitezkeelako, posiziorik zailene-
tan, zuhaitz baten adaburuen eta animalien buru gainean. Agian 
horregatik galdu ditu belarriak piztia horrek... 

[...] Julik maitea, nahigabetu egiten zaitu ni zure ma-
rrazkiekin dibertitzeak? Diren bezalakoxeak gustatzen zaizkit 
benetan, baina ez dizkidazu momentuan egindako diseinuak 
bidali behar soilik, baizik eta eskolarako egiten dituzunetako ba-
tzuk ere bai. Muxu.

Пaпa

Nola doakizu eskolan? Ongi ikasten duzu, nekatu gabe eta 
urduritu gabe? Eta maite duzu ikastea?
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Julik maitea:
Jaso ditut argazkia eta orria, baina gauza biak ez datoz 

bat. Gutunean kexu zara, mainak egiten dituzu bost urteko mutil 
koskor batek bezalatsu, baina mutiko handi eta indartsua zara, 
eta gertaerei adorez egin beharko zenieke aurre, patxadaz eta 
lasai. Zuk zeuk idatzi zenidan behin, ikasturte bat ez galtzeko 
balio duela zu joaten zaren eskolak. Eta gutxi iruditzen zaizu? 
Gainera, gauza bat egin behar denean, deitorerik gabe egin behar 
da, txakurkumeen gisan kexuka aritu gabe, buru-belarri tematu-
ta, ahalik eta etekinik handiena ateratzeko moduan. Niri ez zait 
gustatzen zu bezalako mutiko bat kexuka ibiltzea, argazkian mu-
til ausarta dirudizunean, lasaia, helburua lortzeko asmoan nare. 
Horrela ikaragarri gustatzen zatzaizkit, eta zoriontzen zaitut. 

[...] Besarkada. Цeлyю 
Taniak behartzen nau ondo ez egonik ere idaztera, eta ho-

rregatik idazten dut hain gaizki. Jar iezadazu zero denean.



431Antonio Gramsci

Giuliano maitea:
Wellsen nobelaren erdia irakurri duzu eta dagoeneko epai-

tu nahi duzu dozenaka eta dozenaka eleberri, ipuin eta saiakera 
historiko idatzi dituen idazle honen obra guztia! «Gehiegitxo» 
iruditzen zait. Eta, gainera, zein da irakurri duzun nobela? Ede-
rrena edo itsusiena, ala egilearen gaitasunen batezbestekoa 
izango litzatekeena? Antzinako Greziako idazlerik handiena 
Homero izan zen, eta Horazio idazle latindarrak Homerok ere 
«noizbehinka lokamuska bat egiten du» idatzi zuen. Argi dago 
Wellsek, Homeroren aldean, urtero gutxienez hirurehun eta hi-
rurogei egunez lokamuskatxo bat egiten zuela, baina baliteke 
gainerako bospaseitan —bisurtea denean— erabat esna egotea 
eta kritika oro gainditzen duen gauza gogobetekoren bat idaztea. 

[...] Zu ere ez zara beti oso ordenatua: presaz idatzi zenidan 
gutuna, hitz asko erdizka utzita eta, hala ere, askoz hobeto idatz 
dezakezula uste dut, ordena hobean, arreta handiagoz. Horre-
gatik ez zaitut gutun honen bidez epaitzen, eta ez dizut esaten:

—Hau da hau seme astaputza dudana gero!
Julik maitea: ez haserretu, eta idatzi, eta horrela zuri bu-

ruzko nire iritzia sendotu ahalko dut. Atsekabetu egiten nau 
zurekin ahoz ezin eztabaidatu ahal izateak. Ez pentsa oso pedan-
tea naizenik: gustatuko litzaidake zurekin eta Deliorekin barre 
egitea eta jolastea, eta baita ni haurra nintzela interesatzen zi-
tzaizkidan hainbat eta hainbat gauzez hitz egitea ere. Besarkada 
goxoa.

TBoй Пaпa



432 Kartzelako gutunak

Julik maitea:
Oraingoan ez dut zure gutunik jaso. Lastima. Egia da zure 

azkenari ez niola erantzun, baina ez nengoen oso ongi. Poztuko 
ninduke asko idatziko bazenit. Gainera, oker ez banago, agindu 
zenidan opor-egun bakoitzean pixka bat idatziko zenidala, eta, 
gero, idatzitakoa Delioren, amatxoren edo Zheniaren gutunekin 
batera bidaliko zenidala. Ikusten da desordenatu samarra zarela 
eta ahaztu egiten duzula zuretzat konpromiso bat dena. Edozer 
gairi buruz idatz diezadakezu, eta serioski erantzungo dizut nik. 
Orain mutiko handia zara dagoeneko, eta arduraren zentzu pix-
ka bat izan behar duzu. Ezta? 

[...] Idatzi eskolan egiten duzuna, erraz ikasten al duzun, 
zer den gehien interesatzen zaizuna. Baina gauza bat zure in-
teresekoa ez bada eta, hala ere, ikasi behar baduzu, nola egiten 
duzu? Eta zein jolas duzu nahiago? Julik maitea, zure bizitzako 
momentu guztiak interesatzen zaizkit. Besarkada.

Пaпa



433Antonio Gramsci

Giuliano maitea:
Gauza serioei buruz idaztea nahi duzu. Primeran. Baina, 

zein dira nire gutunetan irakurri nahi dituzun «gauza serio» 
horiek? Zu haurra zara, eta haur batentzat haurrentzako gau-
zak ere oso serioak dira, bere adinarekin, bere esperientziekin, 
eta esperientziei nahiz horiei buruzko hausnarketei esker lortu 
duen gaitasunarekin lotuta daudelako. 

[...] Gainontzean, bost egunez behin zerbait idaztea 
agintzen didazu. Asko poztuko naiz horrelaxe egiten baduzu, 
borondate handia erakutsiko baitidazu horrekin. Nik ahal dudan 
bakoitzean erantzungo dizut, eta serioski egingo dut oso. Maitea, 
nik zure gutunen bidez eta nagusiek zutaz igortzen dizkidaten 
berriez baino ez zaitut ezagutzen: badakit mutiko ona zarela, 
baina, zergatik ez didazu inoiz itsasorako zure bidaiaz deus idaz-
ten? Zer uste duzu, hura ez zela gauza serioa izan? 

[...] Zuri dagokizun guztia oso serioa da niretzat eta ikara-
garri interesatzen zait; baita zure jolasak ere. Besarkada.

TBoй Пaпa Antonio
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Julik maitea:
Nola dabil zure garuntxoa? Zure gutuna asko gustatu zait. 

Zure idazkera lehen baino irmoagoa bihurtu da, eta horrek erakus-
ten du pertsona heldua ari zarela bihurtzen. Gehien interesatzen 
zaidana zer den galdetzen didazu. Erantzun behar dizut «gehien» 
ez zaidala ezer interesatzen, alegia, gauza ugari interesatzen zaiz-
kidala asko aldi berean. Esaterako: zuri dagokizunez, ondo eta 
probetxuz ikas dezazula interesatzen zait, baina baita indartsua, 
sendoa, eta adoretsua eta deliberatua izan zaitezela ere. Interesa-
tzen zait, halaber, atseden ongi har dezazula, gogoz jan dezazula, 
etab. Dena dago elkarri estu lotuta, eta osotasuneko elementu bat 
falta denean edo huts egiten duenean, osotasuna hondatu egiten 
da. Horregatik nahigabetu ninduen nire galderari ezin diozula eran-
tzun esateak, zure xedearen bila erabakitasunez zoazen galdetzen 
bainizun, eta kasu honetan xedea ongi ikastea, indartsu izatea eta 
abar da. Zergatik ezin duzu erantzun, zure esku badago diziplina-
tzea, bulkada negatiboei eustea, etab.? 

[...] Seriotan idazten dizut, ikusten dudalako dagoeneko ez 
zarela haurtxo bat eta, orobat, zuk zeuk seriotan har zaitzaten 
nahi zenuela esanez idatzi zenidalako. Zure buruan indar ezkutu 
ugari dagoela iruditzen zait. Nire galderari ezin diozula erantzun 
adierazteak berak esan nahi du hausnartzen duzula eta ardura-
duna zarela egiten duzunaz eta idazten duzunaz. Eta, gainera, 
jaso nuen argazkian ere ikusten da energia ugari dagoela zure 
baitan. Biba Julik! 

[...] Asko maite zaitut.
Цeлyю.
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Julik maitea:
Nola doakizu eskola berrian? Non nahiago zenuke bizi: 

itsasertzean ala basotik gertu eta zuhaitz handien artean? Atse-
gin eman nahi badidazu, zure egunetako bat deskribatu beharko 
zenidake, jaikitzen zarenetik gauean lotaratzen zaren arte. Ho-
rrela hobeto irudikatu ahal izango dut zure bizitza, eta zure 
mugimendu ia guztietan ikusi ahalko zaitut. Deskribatu orobat 
giroa, zure lagunak, maisuak, animaliak, dena. Idatzi gutxi aldi 
bakoitzean, horrela ez zara nekatuko, eta idatzi gainera barre 
eginarazteko moduan, zu ere dibertitzeko. 

[...] Besarkada, maitea. Цeлyю.
TBoй Пaпa
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Delio maitea:
Oraingoan ez didazu hitz egiten elefanteez, ustezko zibili-

zazio bat balute bezala. Badaude xaboizko elefanteak, eta zentzu 
honetan bainugelan zibilizazioa edo haren alderdi bat sor dezakete. 
Elefante gaixoak! Aizu, hainbeste gauzaz mintzo zara, non eztabai-
da-sail oso bat hasi beharko bainuke zurekin. Baina ezin dut hori 
egin, buruko min handiak izaten ditudalako, eta ez dudalako beti 
lortzen kontzentratzea, ezta gauzarik hutsalenez aritzeko ere. Uste 
dut amatxo eta Zhenia eta etxeko guztiak zurekin eztabaidan ariko 
direla beti, jakintzaren eta egin daitekeenaren gai orori buruz. Pri-
meran! Baina zer gauza interesatzen zaizu gehien? 

[...] Historia interesatzen zitzaizula idatzi zenidan behin, bai-
na ondoren ez zinen gaia lantzeko gauza izan, eta zure jakin-mina 
elefanteetara desbideratzen hasi zinen. Orain, gizakiaren arbaso-
tzat tximinoak interesatzen zaizkizula iruditzen zait. Baina, gai 
honetan ere, uste dut berrets dezakedala zuri gehien interesatzen 
zaizuna fantasia dela eta ez historia, eta iruditzen zait egokiagoa 
izango litzatekeela dokumentu zehatz eta konkretuzko oinarrien 
gainean idatz daitekeen historia erreala ikastea. Hipotesi zientifi-
koei buruz amets egitea borroka ideologiko gogorretan bizi ziren 
orain dela berrogeita hamar bat urteko gizakien kontua zen. Gai 
asko hutsean daude gaur egun, bizitzak gainditu egin baititu prota-
gonista-antagonistak, eta eraikitzailea sortu du. Alabaina, zaila da 
hildako gauzetatik libratzea. Baina zuk, emaiozu ostikada bat horri 
guztiari eta ikas itzazu gauza konkretuak.

Besarkada.
Пaпa
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Delio maitea:
Espero dut nire gutun hau jasotzen duzunerako guztiz osa-

tuta egongo zarela eta hartuko zenituela gutxienez... bost kilo. 
Jaso nire zorion-agurrak, eta asko-asko jatea gomendatzen di-
zut. Berri ugariz betetako zure gutun bat noiz etorriko nago, berri 
ederrak zuretzat, amatxo Julkarentzat eta aitona-amonentzat.

Besarkada.
Пaпa
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Delio maitea:
Ez dakit elefanteak izan dezakeen —edo zezekeen— 

eboluziorik eta lur honetan, gizakia bezala, izadiaren indarrak 
menderatu eta bere helburuetarako moldatzeko gai den izaki bat 
bilakatu, modu abstraktuan. Elefanteak ez zuen gizakiaren gara-
pen bera izan zehazki, eta ez du jadanik izango, gainera; gizakia 
baliatzen delako elefanteaz, eta elefantea, aldiz, ezin delako gi-
zakiaz baliatu, ezta hura jateko ere. Elefanteak bere hankak lan 
praktikorako egokitzeko aukeraz pentsatzen duzuna ez dator 
bat errealitatearekin: hain zuzen, elefanteak elementu «tekniko» 
gisa erabiltzen du tronpa, eta ikuspegi «elefantastikotik» ezin 
hobeki baliatzen da hartaz zuhaitzak erauzteko, egoera jakin ba-
tzuetan defendatzeko, eta abar.

Aspaldi ez dela, historia gustatzen zitzaizula idatzi zeni-
dan eta elefantearen tronpaz aritzera iritsi gara orain... Uste dut 
historia ikasteko ez dela fantasia gehiegi egin behar, zer gerta-
tuko zatekeen «baldin eta»... baldin eta elefantea atzeko hanken 
gainean tentetuko balitz garunari garapen handiagoa emateko, 
baldin eta... baldin eta... baldin eta... Eta elefantea gurpilekin 
jaio izan balitz? Tranbia natural bat izango litzateke! Eta hegoak 
izango balitu, etab.? Imajinatzen duzu zer izango litzatekeen 
otien inbasioen gisako elefante-inbasio bat? Berez jada, oso 
zaila da benetan gertatu den historia ikastea, haren zati handi 
baten froga-dokumentu guztiak galdu direlako. Nola gal daiteke 
denbora oinarririk ez duten hipotesiak egiten? Eta, gainera, an-
tropomorfismo gehiegi dago zure hipotesietan. Zergatik garatu 
behar du elefanteak gizakien gisara? Nork daki, ez ote dituzte 
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elefante zahar eta jakintsu batek edo elefantetxo gazte apetatsu 
batek beren ikuspegitik abiatuta hipotesiak egingo, galdetuz gi-
zakia zergatik ez den proboszideo bihurtzen. 

[...] Gai honi buruzko zure gutun luze baten zain nago. He-
men ez du hotz handirik egin eta, bestalde, nik ez dut aurten 
aurreko urteetan bezainbeste jasan. Loreak daude betiere. Orain 
ez dut inolako txoritxorik, baina patioan beti ikusten ditut bi 
zozo bikote eta haiek harrapatzeko herrestan dabiltzan katuak. 
Baina zozoek ez dirudite kezkaturik, pozarren daude beti eta 
mugimendu dotoreak dituzte.

Besarkada.
Пaпa
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Delio maitea:
Atzerritarrentzako gramatika batetik laburtuak diruditen 

lau lerro idatzi dizkidazu: «Loroa ongi dago». (Emaizkiozu nire 
zorion-agurrik beroenak). Eta zer pentsatzen duzu Pickwickez? 
Eta zure azterketak, zer moduz datoz? Baduzu beldur pittin bat 
ala konfiantza osoa duzu zeure buruan? Aspaldi honetan gutxi 
idazten didazu, oso gutxi eta ez oso gauza interesgarriei buruz, 
gainera. Zergatik? Idatzi luze eta zabalago.

Muxu.
Пaпa
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Delio maitea:
Ikusten dut tximinoak asko interesatzen zaizkizula orain. 

Bidaltzen didazun argazkia ongi lortua dago: tximino eme pen-
tsalari bat da, nonbait. Jan ahalko dituen algarrobo-leketan 
pentsatuko du ala Zoologikoaren zuzendaritzak jateko eskainiko 
dizkion beste gauzetan? Eta loroa? Letxuga aipatu nizun, baina 
txolarreez ari nintzen. Zer jaten du zure txoritxoak? Letxuga be-
zalako begetal samurrak ala fruitu lehorrak eta lekariak akaso, 
babak, aleak eta almendrak adibidez? Ni txikia nintzenean abi-
siniar jatorriko papagaitxo bat genuen etxean: babak eta aleak 
mokokatzen ematen zuen egun osoa. (Almendrak eta intxaurrak 
guk jaten genituen). Oso murrukutuna zen, ez baitzekien beste 
ezer egiten, eta ez zen polita ere: gorputz osoaren adinako buru 
handia zeukan eta gris horikarakoa zuen kolorea. Espero dut as-
koz ederragoa eta atseginagoa izango dela zure txoritxoa.

Idatzi zerbait zure irakurketei buruz. Zorionak zure ikas-
ketengatik eta eman dizuten sariagatik.

Besarkada goxoa.
TBoй Пaпa
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Delio maitea:
Amatxo Julkak esanda jakin dut atsekabe pixka bat era-

gin zizula nire azken gutunak —beste batzuek ere bai, akaso?—. 
Zergatik ez zenidan ezer idatzi? Nire gutunetan zerbaitek nahi-
gabetzen zaituenean hobe da niri jakinaraztea eta zure arrazoiak 
azaltzea. Nik asko maite zaitut eta ez dizut minik egin nahi: hain 
nago urrun, eta ezin zaitut laztandu, ezta nahiko nukeen guztian 
lagundu ere zure burutxoan sortzen diren arazoak konpontzen. 

[...] Berriro errepikatu behar didazu behin Txekhovi buruz 
planteatu zenidan auzia eta erantzun ez nizuna: ez naiz gogo-
ratzen zertaz zen zehazki. Zuzen zaude Txekhov idazle soziala 
dela badiozu, baina ez duzu zertan harrotu horregatik, Aristo-
telesek esana baitzuen jadanik gizaki oro animalia soziala dela. 
Uste dut zuk beste hau esan nahi zenuela: Txekhovek egoera 
sozial jakin bat jartzen zuela agerian, bere garaiko bizitzaren 
zenbait alderdi aurkeztuz eta halako moldez adieraziz, non me-
rezimendu guztiak baititu idazle «aurrerakoitzat» har dezagun. 
Ni ere iritzi berekoa naiz. 

[...] Txekhovek bere modura, bere kulturak ematen zizkion 
ereduetan, klase ertainak, intelektualak, burges txikiak errusiar 
historiaren eta haren etorkizunaren garraiatzaile egiten zituen 
eredua suntsitzen lagundu zuen: hain zuzen ere bizitza erreala-
ren nork daki zer berrikuntza mirarizkoren protagonistak zirela 
uste zuten eta Txekhovek ziren bezala aurkeztu zituen, zekenak, 
gas ustelezko puxika puztuak, barregarriak eta komikoak. Zer 
ulertu uste zenuen zuk? Idatz iezadazu. Esan gabe doa ezinezkoa 
dela Txekhovi buruz esan behar den guztia hitz gutxitan esatea.
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Ohartu zara iraganeko aitzindarien egunkariak leku asko 
eskaintzen ziola Tolstoiri eta gutxi edo ia batere ez Gorkiri. Orain 
Gorki hil denez eta haren galeraren nahigabea sentitzen delarik, 
injustizia iduri lezake horrek. Baina espiritu kritikoz epaitu behar 
da beti, eta nahiz eta ez den ahaztu behar Tolstoi «mundu maila-
ko» idazlea, arte honetan perfekzio gorenera iritsi zen herrialde 
orotako idazle bakanetako bat izan zela, itzulpen negargarritan 
ere, nekeak sorgortu eta oinarri-oinarrizko kultura bat baino 
ez duten gizon-emakumeengan ere, nonahi emozio-uholdeak 
sortzen zituen eta dituena: Tolstoi zibilizazioaren eta edertasu-
naren zabaltzailea izan zen zinez eta gaur egungo munduan ez 
dago, oraingoz behintzat, hura berdindu duenik: hari lagun egi-
teko, Homero, Eskilo, Dante, Shakespeare, Goethe, Cervantes eta 
beste bakanen batzuk gogoratu behar dira.

Pozik nago zure gutunaz eta are kontentuago orain-
dik hobe sentitzen zarelako, eklipseak ikusteko pareta gainera 
igotzen zarelako, bainuak hartzen dituzulako, basoan paseoan 
ibiltzen zarelako eta italiera ikasten duzulako. Sendotzea ere 
zerbait egitea da.

Besarkada estu-estua, maitea.
Пaпa
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Delio maitea:
Nolatan ez didazu zure loroaz hitz egiten? Bizi da oraindik? 

Noizbait hartaz etengabe hitz egiten zenuela ohartu nintzelako 
ez didazu hartaz gehiago hitz egiten, beharbada? Tira, Delio! 
Tatianak nahi du idatz diezazudan nik zure adinean txakurtxo 
bat nuela eta hura nuelako ia pozez zoratzen nengoela. Ikusten? 
Egia da txakur batek, oso txikia bada ere, loro batek baino poz-
tasun handiagoa ematen duela... Baina zuk kontrakoa uste duzu 
beharbada. Txakurtxoak nagusiarekin jolasten du eta txera har-
tzen dio. Agerikoa zen nireak txakurkume jarraitzen zuela, izan 
ere, bere poza erakusteko tripaz gora etzaten zen eta txiza egiten 
zuen. Zenbat xaboialdi! 

[...] Eta hain zen txikitxoa, non luzaro egon baitzen es-
kailera-mailak igotzeko gauza ez zela. Ile beltz luzea zuen, eta 
miniaturazko altzo-txakur bat zirudien. Nik lehoikume bat bezala 
moztu nion ilea, baina ez zen objektiboki polita; orain pentsa-
tzen jarrita, arrunt itsusia zen. Baina nola dibertitzen nintzen 
eta zenbat maite nuen nik! Hauxe nuen nire jolasik gogokoena: 
menditik paseatzera irteten ginenean, harri handi baten gainean 
jartzen nuen eta urrundu egiten nintzen; bera, begira eta intziri-
ka, ez zen ausartzen salto egitera. Sigi-sagan aldentzen nintzen, 
ondoren zanga edo areka batean ezkutatzeko. Hasieran txaku-
rrak uluka egiten zuen; gero jaisteko modua aurkitzen zuen eta 
nire bila ekiten zion ziztuan: horrek jostarazi egiten ninduen, 
izan ere koitadutxoak, artean oso gaztea baitzen, harri guztien 
atzean begiratzen zuen zaunka eta zaunka, zanga txikien er-
tzeraino iristen zen, baina handiegiak ziren beretzat, eta erotu 
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egiten zen deitu ondoren bizkor-bizkor ihes egiten niolako. Hura 
festa, azkenean aurkitzen ninduenean! Eta zenbat txizaldi!

Maitea, idatziko al didazu orain zure lorotxoari buruz?
Besarkada.
Пaпa
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Delio maitea:
Jaso ditut loroaren luma eta loretxoak, eta asko gustatu 

zaizkit. Baina ez dut lortzen txoritxoa nolakoa den irudikatzea 
eta zergatik erauzten dituen hain luma handiak. Agian bero ar-
tifizialak azala kaltetu dio; agian ez du ezer larririk, eta eguraldi 
onarekin azkura pasako zaio. Beharbada, oso gauza freskoren 
bat eman behar zaio jateko, haren kideek bere jatorriko herrial-
dean jaten dutenaren ordez, irakurri baitut elikagai desegokiekin 
etxean atxikitzen diren txoriek abitaminosia harrapatzen dute-
la, lumak galtzen dituztela eta kutsagarria ez den uger mota bat 
izaten dutela. Nik neuk ikusi nuen nola sendatu zen egoera ho-
rretan zegoen txolarre bat bere bazkarian letxuga fresko apur bat 
gehituta, ogi mami txarra jaten baitzuen beti.

Dagoeneko ez naiz oroitzen zein zentzutan hitz egin ni-
zun «fantasiaz». Airean amets egiteko joera, orratz-buru baten 
gainean etxe orratz bat eraikitzekoa, eta abar aipatu nahi nituen 
beharbada.

Nire indar guztiz besarkatzen zaitut, maitea.
Пaпa
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Delio maitea:
Oraingo honetan ez dut zure orririk jaso. Giulianoren ar-

gazkiari esker zure gelaren zoko bat ikusi ahal izan dut, loroaren 
kaiolarekin. Lastima ezin dela txoritxoa ikusi. Espero dut ura-
za freskoarekin —mehe-mehe xehatu behar da— eta artatxiki 
oskolarekin ondo sendatuko zela eta hasiko zirela bere lumak 
berriro hazten, luze eta distiratsu.

Muxu.
Пaпa



448 Kartzelako gutunak

Delio maitea:
Ez dut askorik irakurri Wells, haren liburuak ez dituda-

lako sobera maite. Uste dut, gainera, zuk irakurtzen ez baduzu 
ere, ez diola galera handirik ekarriko zure heziketa intelektual 
eta moralari. Historia unibertsalari buruzko bere liburua ere ez 
zait gustatu, nahiz eta saiatzen den ikuspegi historiko tradi-
zionala zabaltzen, eta greziarrei, egiptoarrei, erromatarrei eta 
abarrei ez ezik mongoliarrei, txinatarrei, indiarrei eta abarrei 
ere garrantzia ematen, Europa mendebaldeko literatura his-
torikoarentzat gauza berria, hain zuzen. Fikziozko idazle gisa 
mekanikoegia eta lehorregia iruditzen zait; historialari gisa di-
ziplina intelektuala, ordenaren eta metodoaren pentsamoldea 
falta ditu.

Esadazu nire idazteko modu hau gogoko duzun eta esan-
dako dena ulertzen duzun. 

[...] Zure orain hurrengo gutunari ez nion erantzun. Gus-
tatu zitzaidan mundua, atzeko hanken gainean tenteturiko 
elefante garun oso garatudunez beterik ikusteko izan duzun 
ideia: bide batez, lur honetan haietako asko bizi ahal izateko 
batek daki zer etxe orratz itzelezko eraiki beharko liratekeen. 
Baina, zertarako balio du garunak, eskurik gabe? Ostrukek bu-
rua tente eta aske daukate, hanka biren gainean ibiltzen dira, 
baina euren garuna ez da askorik garatu, hala eta guztiz ere. 
Bistan da gizakiaren eboluzioan horretan lagunduko zioten 
hainbat baldintza batu zirela, helburu jakin bat lortzeko asmoak 
eta helburu hori lortzeko behar ziren baliabideak antolatzeko 
adimena garatu baino lehen bazena bilaka zedin. Kantitatea ka-
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litate bilakatzen da gizakiarentzat eta ez beste izaki bizientzat, 
nire ustez.

Idatz iezadazu luze eta zabal. Besarkada.
Пaпa
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Delio maitea:
Nekatu samar sentitzen naiz eta ezin dut asko idatzi. Zuk 

idatz iezadazu beti eta, batez ere, eskolan interesatzen zaizunaz. 
Uste dut gogoko duzula historia, nik zure adinean gogoko nuen 
bezalaxe, bizi izan diren gizakiei buruzkoa baita, eta beste ezer 
baino gehiago interesatuko zaizu, nahitaez, gizakiei dagokien 
guztia, albait gizaki gehienei, munduko gizaki guztiei dagokiena, 
gizartean, lanean eta borrokan elkartu eta beren burua hobetze-
ko biltzen direnean. 

[...] Ez da hala, bihotza?
Besarkada.
Antonio








