
Zinameko istoriak (I)

Paisà
Kamarada  
1946, Italia

“1943ko abuztuaren 10eko gauean, flota anglo-amerikarrak tiro egin zuen Sizilia 
hegoaldeko itsasertzaren aurka. Hamabi ordu geroago hasi zen aliatuek europar 
kontinentean egindako lehorreratzearen lehen operazio handia. Gaua sartu bi-
tartean, patruila anglo-amerikar batzuk sartu dira italiar lurraldean” [Siziliako 
bonbardaketaren eta lehorreratzearen irudi dokumentalak]

1-Sizilia
Bere indarrekiko kontaktua galdu duen patruila amerikar bat herri txiki bate-
ra iritsi da, herri hartako elizan frontean hildako soldadu baten hileta egiten 
ari direla. Patruilako kide bat, zeinak aita siziliarra duen, herritarrengandik in-
formazioa lortzen saiatu da. Alemanek, atzera egitean, lurraldea minatu dute. 
Handik irteteko aukera bakarra da labazko bide bati jarraitzea, itsasertzean 
zehar. Buruan aitarekin eta nebarekin elkartzea besterik ez daukan Carmela 
(Carmela Sazio) izeneko neska gazte bat prest agertu da amerikarrei lagunt-
zeko, iritsi berrien mesfidantza eta herriko andre zaharren kritikak gorabehe-
ra. Beren ibilbidean, soldaduek Frankensteinen etxearekin lotzen duten nor-
mandiar dorre batera iritsi dira: “A zer lekua hilketa baterako!”, dio haietako 
batek. Haren burkideak esploratzera irten diren bitartean, Joe (Robert van 
Loon) Carmelarekin gelditu da dorrean. Bietako inork ez jakin arren bestea-
ren hizkuntza, hitzen bidezko trukean saiatu dira, bien artean nagusitzen den 
konfiantzaren laguntzaz (“Me Joe, boy; you Carmela, girl”). Soldaduak aitor-
pena egin dio neskari, hark ezin ulertu duelarik, sentitzen duen beldurrari eta 
etxera itzultzeko duen gogoari buruz hitz eginez. Joek pizkailu bat piztu du 
Carmelari arrebaren argazkia erakusteko, hark argirik ez pizteko emandako 
aholkuari jaramonik egin gabe. Frankotiratzaile aleman baten tiroak soldadu 
amerikarra eraitsi du. Alemanak dorrean sartu, eta Carmela aurkitu dute han. 
Soldaduentzako ur bila joateko aitzakian, Carmela Joe hil-hurrenarengana it-
zuli da eta, haren fusila hartuta, alemanei tiro egin die berehala. Amerikarren 
patruila, tiroak entzunda, dorrerantz abiatu da bizkor. Iristerakoan, Joeren 
fusila eta hilotza aurkitu dituzte. Tropelaren buruak epaia emango du: “Ita-
liar zikin hori...!” Bien bitartean, Carmelaren gorpua labarraren oinetan datza, 
alemanek hara jaurtia.

“Gerra bizkor pasatu zen Italiaren hegoaldeko eskualdeetatik. Irailaren 8an, 
flota aliatuko kanoiak Napolesera apuntatzen ari ziren. Alemanek Salernon 
egindako erresistentziaren ondoren, anglo-amerikarrak Amalfiko itsasertzean 
lehorreratu ziren, eta, aste batzuk geroago, Napoles askatu zuten. Hiri horretako 
portua gerrako Italiako zentro logistiko garrantzitsuena bihurtu zen”. [Paestum-
go tenpluen irudiak, haien ondoan gerrak utzitako hilobien gurutzeak ikusten 
ditugula; Amalfiko paisaiaren irudiak; Napolesko portuaren irudiak jarduera 
betean]
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2- Napoles
Gerrak suntsitutako hiri batean, umeak bizitzeko borrokan ari dira. Alfonsi-
no txikiaren urratsei jarraituko diegu (hori da haren izena benetako bizitzan), 
zeina, trikimailu zahar batekin (“Polizia dator!”), guztiz mozkortuta dagoen 
soldadu amerikar beltz baten “jabe” egin den (Dots M. Johnson). Bere harra-
pakina txotxongilo tradizionalen ikuskizun batera eraman eta gero, zeinean 
soldaduak Maese Pedrorena egingo duen, harmonika bat partekatuko dute, 
eta militarra, irudimenean garaipen-harrera bat amestu ondoren, lehenik 
New Yorken eta gero bere herrian egina (errealitate gordina gailendu da azke-
nerako: “ez dut etxera itzuli nahi” esango du), lo geldituko da zeharo suntsi-
tuta dagoen eraikin baten hondakinen artean. Esnatzean, jabetuko da ume bi-
hurriak botak ostu dizkiola. Biharamun goizean, soldaduak polizia militar gisa 
dagokion lana egin du. Bere adiskide txikia harrapatu du horniduraz betetako 
kamioi militar batean lapurreta egitear dagoenean. Atxilotu ondoren, botak 
itzultzeko eta bere etxera eramateko eskatu dio. Umeak bera bizi den lekura 
eraman du soldadua, Margellinako leize-zuloetan, non gerraren ondorioz le-
kualdatutako ehunka lagunek gizatiarrak ez diren baldintza lazgarrietan bizi 
dira. Umeari gurasoak non dituen galdetu dionean, erantzuna erdiragarria 
izan da: “Biak hilak daude. Pum! Pum! Ulertzen duzu?” Ikuskizun ikaragarri 
haren aurrean, militarrak ezin du egoera jasan, eta bere jeepean ospa egin du.

“Geldialdi luze eta tragikoa Casinon. 1944ko otsailaren 22an iritsi zen alia-
tuen lehorreratzea Anzion. Itxaronaldi estugarria Erroman. Hainbat gudu gogor 
eta odoltsuren ondoren, alemanen hondamendia iritsi da. Erromako kaleetatik 
igaro dira Keyserlingen tropak atzera egiten. 1944ko ekainaren 4an, mirariz 
ukitu gabea, hiriak bere askatzaileak agurtu ditu” [Casino suntsituaren irudiak; 
alemanen tropenak Erromatik ospa egiten; eta amerikarrenak eta ingelese-
nak hirian sartzen, herritarrek ongietorri suharra egiten dietela]

3-Erroma
“Sei hilabete geroago”. Mukuru beteta dagoen lokal batean gaude; neska gaz-
te italiarrak eta soldadu yankiak pilatzen dira alkohola kontsumitzen etenga-
be. Soldaduetako batek askatzearen eguna dakar gogora, herritarrek ongie-
torria egin eta egarria asetzeko ura eman zietenekoa. Aitzakia txepel baten 
ondorioz, liskarra piztu da bi emakumeren artean. Elkar joka hasi diren unean, 
polizia militarra agertu da. Gure protagonistak (gero jakingo dugu Francesca 
duela izena, Maria Michik interpretatua) atxiloketa saihestea lortu du, zine-
ma areto batean babestuta. Irteeran, mozkortuta dagoen soldadu yanki ba-
tekin topo egin (Gar Moore), eta etxe batera eraman du, han prostituziorako 
gela bat alokatzeko. Gelan daudela, soldaduak aitortu du egun osoa edaten 
eman duela eta zera esan dio: “Erroma zu bezalako neskaz beteta dago. De-
nak berdinak zarete. Lehen dena bestelakoa zen”. Alemanen lerroak gainditu 
eta gero, Erromara nola iritsi zen gogoratzen hasi da soldadua (“Neska guz-
tiek irri egiten zuten, zoriontsu (...) Ikusi egin behar zenuen nik ezagutu nuen 
bat. Francesca zuen izena”). Flaschback bat hasi da orduan: soldaduak tankea 
utzi du egarria asetzeko ura eskatuz. Neska gazte batek bere etxera eraman 
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du, eta ura eskaini dio garbitzeko. Neska gazteak hitz batzuk zezelkatu ditu 
ingelesez, eskuliburu txiki baten laguntzaz. Aldi berean, amerikarrak bere 
oinarrizko italiar hiztegia erakutsi du. Hainbeste zorigaitzen ondoren, esan 
du neska gazteak, honek ez du benetakoa ematen. Soldaduak neska gazteari 
esan dio alde egin behar duela, burkideek deitu egin baitiote. Eskaileretan, 
beren izenen berri eman diote elkarri: Fred eta Francesca. Orainaldira itzuli 
gara. Francescak erdi lo dagoen soldaduaren hitzak entzun ditu: “Sei hilabete. 
Hura nuen beti nire pentsamenduetan”. Bere loarinean, soldaduak dio Erro-
mara itzuli zela eta haren bila ibili zela “bazter guztietan”, baina alferrik. Une 
horretan, neska gaztea jabetu da nor den soldadu hori, hasieran ezagutu ez 
badu ere, eta soldaduak esan dio: “Beharbada denak bezalakoa izango da, eta 
zu zarenaren antzeko zerbait bihurtuko zen honezkero”. Neska gazteak esan 
dio badakiela non bizi den Francesca. Soldadua lo gelditu bitartean, Frances-
cak gelatik eta pisutik alde egin du, aurretik etxeko Madamari bere helbidea 
idatzia duen paper bat utzita, soldaduari eman diezaion esnatzen denean.

Biharamun goiza. Koliseoaren ondoan, amerikar soldadu batzuk frontera 
itzuliko dituzten kamioi militarren zain daude. Fredek paper bat atera du pa-
trikatik. Burkide batek paperaren edukiari buruz galdetu dio, eta hau erant-
zun dio, papera lurrera bota bitartean: “puta baten helbidea”. 

Gaueko hamar eta erdiak. Francesca alferrik dago itxaroten bere etxearen 
sarrerako atean, euripean.

“Tropa alemanek, aliatuek jazarriak, Umbrian, Lazion eta Toscanan barre-
na ihes egin dute. Gudua gogortu egin da Florentzia inguruan. Abuztuko lehen 
egunetan, Ingelesen VIII. Armadaren tropek hiriaren Arno ibaiaren hegoalde-
rako zatia askatu zuten. Ibaiaren beste aldean, italiar partisanoak alemanen eta 
frankotiratzaile faxisten aurka borrokatu ziren” [tropa aliatuek Italiako iparral-
derantz egindako aitzinatzearen irudiak]

4-Florentzia
Boboliko lorategiak Arno ibaiaren hegoaldean; kanpainako erietxe bat dago 
han ezarria, eta partisano batzuk iritsi dira beren zaurituak sendatzeko. Ha-
rriet (Harriet White), Florentzian bizi izan den erizain ingelesa, hiriaren egoe-
raz galdezka ari zaio partisano bati, sendaketa egiten dion bitartean, eta adis-
kide bati buruz ere galdetu dio: Guido Lombardi izeneko margolaria. “Nork 
ez du ezagutzen”, erantzun dio partisanoak. Lombardi “Lupo” bihurtu da, 
Erresistentziaren buruzagietako bat, eta zauritu egin dutela dirudi. Harriet 
ahalegin du da, ahal duen moduan, ibaia zeharkatu eta alemanek okupatu-
tako gunean sartzen. Pitti jauregiaren atean aspaldiko ezagun bat aurkituko 
du, Massimo (Renzo Avamzo), zeina emaztearen eta semearen bila dabilen 
zoro moduan, alemanen kontrolpean dagoen gunean geratu baitira. Alema-
nek Vecchio izan ezik gainerako zubi guztiak leherrarazi dituztenez, bide 
bakarra dago Arno ibaiaren beste aldera igarotzeko: Uffizzien galeriara da-
raman igarobidea. Sarbidea zaintzen duten partisanoak ados egon ez arren, 
Harriet eta Massimo De Chiricoren amesgaizto batetik aterea dirudien Flo-
rentzia batera eramango dituen ibilbide batean menturatu dira (alemanak de 
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la Signoria plazan eta de Giottoren campanilearen ondoan erakusten dituen 
irudia espektrala da); han, Gurutze Gorriko kideek baino zeharkatzen ez di-
tuzten kale suntsituen erdian, adimen handiz egindako mekanismoek urez 
hornitzen dute haren faltan den biztanleria, eta partisanoek eta frankotirat-
zaileek bi aldeetako borrokalarien heriotza basatia beste emaitzarik ezin izan 
dezakeen ankerkeriaz egiten diote aurre elkarri. Etxe batean sartzea lortu 
dute, eta teilatutik borrokak ikusteko aukera daukate; handik San Jacopino 
ingurura joan dira; ordurako partisanoek kontrolatutako gunea da. Ezagutzen 
dituen partisanoen despiste bat baliatuz, Massimo bere etxerantz abiatu da. 
Ekintza horren ondorioz sortutako tiroketan, partisano bat eraitsi dute. Ha-
rrietek eta beste partisano batek eraitsitakoa bebarru batera eramatea lortu 
dute. Partisano batzuek bi frankotiratzaile faxista gupidarik gabe exekutatzen 
dituzten bitartean, Harrietek bere bilaketari amaiera ematen dion argibidea 
jaso du zaurituaren ahotik: Lupo hila da.

“Lerro Gotikoa gainditu ezinezko harresia da. Herri txiki bakoitza gogorta-
sunez kendu behar zaio etsaiari, hark amorru mugagabez defendatzen baitu bere 
burua” [tropa amerikarrak borrokan erakusten dituzten irudiak]

5- Romagna
Urruneko guden zaratak ez dira Romagnako mendietan kokatutako ko-

mentu bateko lasaitasuna urratzeko gauza. Monje frantziskotarren bizitzak 
duela bostehun urte hasitako errutina baten mende jarraitzen du, harik eta, 
egun batean, komentura hiru amerikar kapilau militar iritsi diren arte. Mon-
jeek abegi ona egin diete, eta prest daude beren ziega estuak eta hornidura 
urriak haiekin partekatzeko. Monje batzuek egoera baliatu dute beren jato-
rrizko lekuei buruzko informazioa jasotzeko, eta eurek destilatutako sagar-li-
korea eskaini diete gonbidatuei. Aita zaindariak komunitateari iragarri dio 
amerikarrak beren gonbidatuak izango direla gaueko afarian. Zorionez, mirari 
txiki bat gertatu da; herritar batzuek oilo batzuk eman dizkiote opari komen-
tuari, eta horri esker hasieran aurreikusitako menua aldatzeko aukera dago: 
brokolia eta patata gutxi batzuk. Kapilau yankiek, berriz, txokolatez, zigarre-
taz eta janari-potoz betetako beren bizkar-zorroak hustuko dituzte, horiek 
anaia sukaldariari emateko. 

Baina komentuko bakea laster aztoratuko da: soilik kapilauetako bat, Aita 
Martin (Bill Tubs), da katolikoa. Beste biak, ordea, bata protestantea eta bes-
tea judua. Hori jakitean, Aita zaindariak bere ezinegonaren berri eman dio 
Aita Martini, beste biak borrokan hil daitezkeelako, “hutsegitean daudela”. 
Afalordua iritsi da. Aita zaindariak gonbidatuei gogora ekarri die komentuko 
arauak otorduaren garaian isilik egotea agintzen duela. Ohiko otoitzen ondo-
ren, apopiloek beren lekuak hartu dituzte mahaiaren buruan. Aita sukaldariak 
jakiak eman dizkie kapilauei, eta haiek konturatu dira monjeei ez dietela zer-
bitzatzen. Aita Martinen galderari erantzunez, komentuko nagusiak jakinara-
zi dio komunitateak barau egitea erabaki duela, argia egin dakien Jainkozko 
Probidentziak beren bakarlekura eraman dituen okertutako bi arimei. Lehen 
janari koilarakada ahora eramateko imintzioa etenez, Aita Martinek barkame-
na eskatu du isiltasunaren araua urratzeagatik, eta egindako oparia eskertu 
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die monjeei, horrek gerrako lazgarrikerien artean galdua zuten sosegua be-
rreskuratzen lagundu baitie. Amaitzeko, formula hau darabil: Bakea lurrean 
borondate oneko gizonei.

“Fronteko lerroaren atzean, soldadu amerikarrak eta partisano italiarrak, 
haurride moduan elkartuta, gerrako parteetan agertzen ez den baina, dudarik 
gabe, zailena, gogorrena eta larriena den guduan borrokatu dira” [flotagailu ba-
tean uretara jaurtitako partisano baten hilotzaren irudia, borrokalariek zain 
dutenaren adibide moduan. Ibaiertzetik, biztanleriak hilotza ibaian behera 
nola jaisten den begiratzen du]

6- Po ibaiaren estuarioa
Partisano batek, alemanen tiroei aurre eginez, bere burkide baten hilotza 
erreskatatu du Po ibaiaren uretatik. OSSko (Office of Strategic Service ameri-
karra) hiru burkidek eta haiekin batera borrokan ari diren partisanoek hilotza 
lurperatzeari ekin diote, eta berehala saiatu dira etsaiek ingura ditzaten era-
gozten. Beren tropetatik bakartuta, munizio gutxirekin eta elikagairik gabe, 
irrati bidez eskatu dute laguntza, eta jakinarazi diete gauean paraxut bidez 
jaurtiko dizkietela hornidurak. Soldadu amerikar bat, Dale (Dale Edmonds), 
eta partisano bat estuarioko etxe batera hurreratu dira, elikagaiak eskatzeko. 
Abegi onez hartu dituzte, eta nekazariek beren jaki-gordailu xumean dauka-
tenaren parte bat eman diete (artahi pixka bat eta aingira batzuk). Dalek el-
txoen ziztaden eraginak arintzeko flasko bat ukendu eman die, etengabe ne-
garrez ari den ume bat martirizatzen ari baitira ziztada horiek. Flaskoa eman 
baino lehen, amari ohartarazi dio hura ondo ezkutatzeko.

Gaueko hornidura-bidalketak huts egin du eta, gainera, alemanek Madda-
lena etxeko bizilagunak sarraskitu dituzte; egunsenti odoltsuan negar egiten 
duen umea utzi dute bakarrik bizirik, hilotzez inguratuta. 

Alemanen setiotik ihes egiten saiatzea baino ez da geratzen. Eraitsitako 
hegazkin batetik irtendako bi pilotu britainiar jaso eta gero, borrokalariak it-
sasora iristen saiatu dira, baina alemanek geldiarazi eta inguratu egin dituz-
te, eta, azkenik, parekotasunik gabeko borroka baten ondoren eta munizioa 
agortuta, etsaiek preso hartu dituzte. 

Maddalena etxera eraman dituzte; amerikarrak gerrako preso moduan tra-
tatu dituzte, baina ez hala partisanoak, haiek alemanentzat bidelapur soilen 
modukoak baitira eta, horrenbestez, ez baitute Genevako Konbentzioaren 
babesik. Etxearen kanpoaldean etzanda, heriotzaren zain daude, deitoratuz 
inork ez duela jakingo zer gertatu zaien. Egunsentiko lehen argiak. Oinak eta 
eskuak lotuta dituztela, partisanoak ibaira jaurti dituzte gabarra baten kare-
letik. Gertakizunaren gordinkeriaren aurrean, Dale eragozten saiatu da, eta 
alemanen balek eraitsi egin dute. 

Exekutatuen hilotzen erorketak astindutako uraren irudiaren gainean, 
kontalariaren ahotsak azken hitzak esan ditu: “1944ko neguan gertatu zen hau. 
Udaberriaren hasieran, gerra amaitu zen”. Pixkanaka, hilotzek uretara erort-
zean sortutako uhinak desagertzen doaz.
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