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Carmelo Ortiz de Elgearen pinturan, natura ageri da nagusi, beste ororen gainetik. Margolari arabarra 
da jatorriz, mendiek eta lautada zabalek osatutako lurralde batekoa, zeinetan presentzia nabarmena 
baitute meteoroek eta urtaroek, uztek eta distantziek. Landa eremuan igaro zituen haurtzaroa eta gaz-

taroa: Aretxabaletan, Arabako hiriburu Gasteiztik hurbil, baina ingurune nekazari bete-betean. Are gehiago: 
ia beti bizi izan da han, eta hantxe izan du estudioa urte askoan, harik eta 1992an Urizaharrako etxandi 
batera aldatu zuen arte, 30 kilometrora, Gasteizko mendietan gora Errioxara doan bideetako batean. 2000. 
urteaz geroztik, haren antzeko paraje batean margotu eta gorde izan ditu bere koadroak, «Arabako lautada» 
deritzon eremuan, Alegria-Dulantzin, 15 bat kilometrora –Iruñeko bidean–, eta, gerora, Aretxabaletara alda-
tu da atzera, haurtzaroko etxera, Gasteizen hainbat urte egin ondoren.

Sarrera biografiko hori eman nahi izan dut, azaltzeko zer dela-eta den haren obran ideia nabarmena paisaia, 
nahiz eta abangoardien eraginpean egon eta kontzeptualismo kubista izan haren erreferentzia nagusietako 
bat, eta nahiz eta ez izan haren figurazioa genero horretako tradiziozko ohiko figurazioa. Xehetasun horiek 
gorabehera, naturarekin loturik soilik uler litezke haren koadroak taxutzen dituzten egitura zabalak, artistak 
askotarikotasunaz duen zentzua eta haren taxuera asko eta asko. Hain zuzen ere, ohikoa da haren pertso-
naiak paisaietan bizitzea eta haren abstrakzioetan jatorri topografikoa sumatzea. Bestalde, beti definitu izan 
du bere burua pintore gisa paisaiarekin loturik; eta paisaiara jo du, gehienetan, bere koadroetarako hazkurri 
bila. Paisaiatik paisaiara izenburua jarri zion, hain zuzen ere, 1984ko bere erakusketa bati, zeinaren oinarriak 
haurtzaroko bere lehen obrak eta urte haietan Aretxabaleta inguruan landu ohi zituen paisaiak baitziren. 
Nolanahi ere, bere jatorrizko lurralde mugatu horretatik kanpo ere aurkitu zituen motiboak. Hura zuen errefe-
rentzia nagusia, baina bidaia ugari eta egonaldi luzeak egin ditu beste toki batzuetan, eta haietan ere bildu 
ditu ikonografia eta estimulu plastikoak, forma berriak eta koloreak, bere lanaren oinarrizko izaera askotariko 
horretan modu naturalean txertaturik ageri direnak. Ikusmira zabaleko paisaiarekiko zaletasunaren eraginez, 
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nolanahi ere, espazio harrigarriki erraldoien neurrigabetasuna dario bere pinturari, eta izaera epiko eta, 
batzuetan, handinahia eskaintzen dizkiote espazio horiek. Neurrigabetasun horrekin batera, gainera, pro-
portziorik ezak eta desorekak agertzen dira. «Lurreko hondamendiak»1 izenburua jarri nion margolariak 1995 
eta 1996 bitartean Durangon egindako erakusketarako idatzi nuen testu bati, eta «Paisaia hautsia»2, berriz, 
1999an Gasteizen egin zuen atzera begirako baterako idatzi nuen beste bati; izan ere, errealitatea oso-oso-
rik itxuragabetzen duten eta erroetaraino dardararazten duten ikuspegi desorekatu eta izugarriek, jatorriz 
gertatu ohi zen bezala Altdorferren lanetan eta Tintorettorenetan –Ortiz de Elgearentzat oso margolari kutu-
na–, asaldura kosmiko bat eragiten dute, zeinak betetzen baititu haren koadroak inarrosaldi dinamiko batez. 
Bulkada etengabe batek oreka konpositibo, espazial edo kromatiko oro hautsiz adierazpena behartzera bul-
tzatzen du margolaria etengabe; eta bulkada hori oso presente egon da haren pinturan, hasieratik bertatik, 
gaur arte, eta hartaz ohartarazi zuten, hain zuzen, hasierako kritikarietako batzuek. Ezinegon barroko batek 
etengabe eragozten die haren paisaiei egonkortasuna, baita paisaiek ostertzaren lerroa berreskuratu zuten 
uneetan ere. Mundua, Ortiz Elgearen arabera, faila tektoniko aktibo batean bermatuta dago, itxuraz, ziurga-
betasun existentzial sakon batean, nahiz eta garai batzuetan bizipoza kutsatzen duten, modu neurrigabean 
hori ere. Obra biziki autobiografikoa da horren emaitza.

Ezin esan daiteke Ortiz de Elgea margolari esperimentala izan denik, nolabait, hitzari eman ohi zaion ohiko 
zentzuan: hau da, teknika berrien, material ezohikoen, moden jarraitzaile gisa eta diskurtso aldakor eta berri-
tzaile batean kokatutako artista gisa. Egia da bere karrerako ia hirurogeita hamar urteetan zenbait mugimendu 
garaikiderekin bat egin duela, eta bere lana aberasteko ezaugarriak eta metodoak eskaini zizkiotela mugimen-
du haiek; baina bere ibilbidearen oso hasieran izan zen hori, eta denbora tarte labur batez baino ez. Hortaz, 
1965 eta 1968 bitarteko epea alde batera utzirik –pintura abstraktu materikoa eta pop art joera landu baitzi-
tuen tarte hartan–, eta, agian, 1973 eta 1980 bitartekoa –zeinetan bere paisaiak abstraktu bihurtu baitziren, 
baina paisaia izateari utzi gabe, eta, hala, nekez esango bainuke erabateko haustura izan zenik–, koherentzia 
nagusitu izan da bere obran, gainerakoan. Egilearen baliabide piktorikoak, ordea, tradizionalak izanik ere –olio 
pintura, mihise gainean, oro har–, oparoak izan dira, eta aldakortasun handia eman diote haren lanari. Kolore 
ahalmen izugarriak eta marrazki eta pintzelkadetan sumatzen den askatasunak irudimen handiko aukera esti-
listikoen sorta bat lantzeko bidea eman diote. Aldakortasun harrigarria ematen diote, izan ere, haren pinturan 
agertzen den inpresionismoaren eta postinpresionismoaren oroitzak, kubismoarenak eta pop art joerarenak; 
ez obra batetik bestera soilik, baita obra beraren baitan ere, eta obraren atalen artean, maiz. Lan horretan, 
pintore sena gailentzen da, margotzeko ekintzan baino justifikatzen ez den sen bat, bizi-premia muturreko 
baten modura, zeinaren islak ugaritasuna eta neurria baitira, baina baita arriskua ere. Hala, Ortiz de Elgea-
ren obrak nekez laburbil litekeen multzo bat osatzen du, eta ibilbide konplexua irudikatzen du haren izaera 
aldakorrak. Erakusketa honek pintura horren ildo nagusiak hartu nahi ditu ardatz, ordena jakin bati jarraituz 
biltzeko egilearen pentsamendu plastikoa, eta haren aurkikuntza jakingarrienen barrenako ibilbide irakurgarri 
bat osatu ahal izateko. Izan ere, Ortiz de Elgearen ahalmen zabalek eta motiboak eta baliabideak aukeratzeko 
orduan zituen interes askotarikoek ikuslearen arreta desbidera lezakete. 2003an Madrilen egindako erakuske-
taren karietara idatzi nuen «Carmelo Ortiz de Elgea (1980-2003)» testuan, atzera begirako haren muga krono-
logikoa justifikatu nuen hasiera-hasieratik, batasunaren bilaketaren eta margolariaren sormenaren ulermen 
egokiaren mesedetan3. Honako honetan, zeinetan egilearen hasierako pinturatik gaur egungora bitarteko obra 
biltzen baita, ezinbestekoa izan da aukera zorrotz bat egitea, bide nagusi bat aurkitzeko. Aukera horrek behar 

1 Carmelo Ortiz de Elgea : Bilbao 1993-1995. [Erak. kat., Durango, Arte eta Historia Museoa]. Durango : Ayuntamiento, 1995, 7.-12. or.
2 Carmelo Ortiz de Elgea : 153 pinturas. [Erak. kat., Vitoria-Gasteiz, Montehermoso Kulturunea]. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 1999, 11.-25. or.
3 Javier Viar. «El paisaje del origen» in Carmelo Ortiz de Elgea : 1980-2003. [Erak. kat., Madril, Centro Cultural de la Villa]. Madrid : 

Ayuntamiento, 2003, 19.-45. or.
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adinako argitasuna emango digu, baina badu interes handiko albo bideak galtzeko arriskua ere. Nolanahi ere, 
uste osoa dut Ortiz de Elgea sortzaile eta beteena bikain ordezkatuta dugula hemen, haren pieza biribil eta 
orekatuenen bidez, eta ezertan ez zaiola traizio egin haren jenioaren funtsari.

Erakusketa bost ataletan bereizi da, pintura horrek igaro dituen etapa zehaztu samarrekin bat etorrita; nik 
esango nuke, halere, etapak baino gehiago, azken hogeita hamar edo hogeita hamabost urteetako lanaren 
izaera justifikatzen duten aukera estetiko edo tematikoak –eta, kasu batzuetan, elkarren gainkakoak, gai-
nera– adierazten dituztela atal horiek. Garaikidetasunarekin loturiko bilaketak bultzatuta, Ortiz de Elgea, 
gerora, bere pinturan behin betiko adierazpen-molde gisa finkatu ez ziren aukera estetiko batzuetara lerratu 
zen, eta bere hasierako obren interesak, batez ere materiazko paisaia batzuenak, ez du ezkutatzen esandako 
horren irudipena: garaiko nazioarteko mugimenduei atxikitako aukera estetiko batzuk, bere haurtzaroko eta 
lehen gaztaroko obretan gordeagoak eta ez geroagokoetan bezain kutsatuak. «Obra goiztiarrak» epigrafean, 
beraz, hasierako paisajismo haren erakusgarriak ez ezik, materiaren abstrakzioan eta pop artean egindako 
bidea ere erakusten da: saiakera logikoak, zeinak eman baitzioten bere behin betiko proposamena taxutzeko 
eta sofistikatzeko bidea. 1959 eta 1968 bitarteko etapa izan zen. Bigarren sorta dator gero, «Figurak pai-
saiarekin» izenburupean bildu dudana. Agian, definizio horixe eta aurreragoko beste atal batena, «Paisaia 
figurekin» izenburukoarena, izango dira haren sorkuntzaren funtsezko ildo nagusiari hobekien egokitzen zai-
zkionak. Nolabait, figuraren eta paisaiaren espazioaren uztarketa izan da Ortiz de Elgearen adierazpenaren 
bizkarrezurra, hain zuzen, eta esan liteke faktore horietako baten falta galera ikaragarri modura hautematen 
dela batzuetan. Bigarren atalean, figura nabarmentzen da, paisaiaren gainetik. Berez, koadroz koadro egin 
beharko litzateke atal horren ibilbidea, baieztapen hori egiaztatzeko; baina halako interes deskribatzaile bat 
ikusten da pertsonaietan, pertsonaien halako presentzia eta ezaugarritze berezi bat, figurazio horren baitan, 
zeina nagusitzen baitzaio haiek biltzen dituzten espazioenari, zatikatuagoak eta abstraktuagoak. Erakuske-
taren hirugarren atalak «Paisaiaren inguruko abstrakzioa» du izena, eta obran bertan du jatorria izenburuak 
adierazten duen kontraesana. 1973ko une batean, desagertu egin ziren figurak, eta iraun egin zuten geo-
metriarako halako joera zuten egiturak, irudikatzen zituztenak airetiko paisaien tankerako espazio zabalak, 
planimetria konplexuak, orobat gogorarazten zituztenak kubismo sintetikoko konfigurazioak, zeinaren atalak, 
proportzio ziklopeokoak, ongi zedarrituta zeuden, eta zeinaren aldakortasun morfologikoa naturako egiture-
tan oinarritzen baitzen. Hain zuzen ere, hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, obra horiek –dese-
gituratzeraino garatu zirenak eta halako deskribapen espresionista eta informal moduko batera jo zutenak, 
argiztapen apokaliptikoek osatutako gertaera meteorologiko ekaiztsuak balira bezala, eta ez hainbeste luizi 
geologikoen antzekoak– berreskuratu egin zuten paisaia, jarrera deskribatzaile konbentzionalagoen ildotik. 
Baina ostertza zen benetan berreskuratu zena, ez paisaia, sekula ez baitzen gelditu alde batera; hau da, lurra 
eta zerua beren berezko kokalekuan finkatu ziren, egilearen hasierako pinturetako lehen paisaiekiko topake-
taren bidez, bere estudioan aurkitu zituelarik laurogeiko hamarkadaren hasierako egun batez. Oso litekeena 
da aurkikuntza hark bide eman izana bere pinturan bereziki kritikoa izan zen une bati aurre egiteko; izan 
ere, orduko koadroek zalantza eta harridura iradokitzen dute. Kontuak kontu, bosgarren pasartean, «Paisaia 
figurekin» deitutakoan, aldaketa sumatzen da bigarrenarekiko, eta paisaiak hartzen du nagusitasuna, irakur-
garriagoa baita eta elementu deskribatzaile askotarikoez eta nabarmenez aberastua, baita ustez jatorrizkoak 
zirenekiko lotuagoak ere. Atal honetan, gaur egunera bitarteko Ortiz de Elgearen obra ikus daiteke, baina 
ñabardura askorekin; hori dela eta, figurarik gabeko paisaien beste sorta bat bereizi beharra dago, behin 
eta berriz agertzen baitira paisaia huts diren garrantzi handiko obrak, besteen garai berekoak edo apur bat 
lehenagokoak, eta, are gehiago, abstraktutzat jo beharreko hirugarren sorta batekin batera landuak. Paisaia 
hutsak biltzen dituzten obren multzoa «Paisaiara itzulera» izendatu dut. Azken sorta, berriz, «Azken aldiko 
paisaiak» izenburupean bildu da.
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Obra goiztiarrak (1963-1968)
Ortiz de Elgearen pinturaren iturburua ez zen izan bere eguneroko bizitzan presente zegoen paisaia bat soi-
lik; kultura bisual paisajistiko oso bereizgarri bat ere izan zuen akuilu. Berrogeita hamarreko hamarkadaren 
erdialdera, pintorea lehen urratsak egiten ari zela, haur lehiaketetan parte hartuz eta aitarekin etxe inguruko 
mendietan ibilaldiak eginez –txilarrezko erratzak egiten zituen aitak–, paisajismoa ospe handiko generoa 
zen Espainiako pinturan. Madrilgo Eskola –Arias, Ortega Muñoz eta, batez ere, Benjamín Palencia ziren ait-
zindariak, denak ere paisaiagileak– zen arrakasta ofizial handiena zuen taldea, eta pintura frankistaren lehen 
berrikuntza abian jarri zuen, eta hura gainditu zuen, gerora, berrogeita hamarreko hamarkadan, hain zuzen, 
abangoardia informalista gazteak. Baina Palenciaren kolore bizi eta forma bihurriekiko paisaia espresionis-
tek garai hartako zaletasun burgesa suspertu zuten, eta Artearen I. Bienal Hispanoamerikarrean kontsakratu 
berriak ziren, 1951n, lehiaketa hartako lehen saria eskuratuta. Van Gogh zegoen guztiaren oinarrian, zeina 
oso gazterik ezagutu baitzuen Ortiz de Elgeak, erreprodukzioen bidez. Baina baziren hurbilagoko erreferen-
tziak ere. 1956an, Pajarita izeneko paisajisten talde bat sortu zen Gasteizen; talde hartako margolari batzuek 
maiz egiten zituzten erakusketak Arabako hiriburuan, eta presentzia nabaria zuten hango bizitza kulturalean. 
Talde harengan ageriko eragina zuen Madrilgo Eskolak, eta fauve joerako paisajismoa lantzen zuen; baina 
ez zen bat-batean sortu, ezta eskola haren bultzadaz soilik ere: izan ere, arabar pinturak figura erabakigarri 
bat izan zuen, Gerra Zibila baino lehenagotik lurralde hartako artean nabarmendu zena eta laurogeita hamar 
urterekin hila, 1956an, hain zuzen. Fernando de Amárica zen figura hura: paisajista bikaina, hil arte Arabako 
mundu plastikoan arteen aitzindari izana. Paisaia-pintura, beraz, sakon errotuta zegoen garai hartako Ara-
bako gizartean; hainbeste, non zera idatzi baitzuen Javier San Martínek: «Arabako pinturak lotura estua izan 
zuen paisaiarekin; hain estua, esentzialismotik hurbilekoa izan baitzen hirurogeiko hamarkadan»4. Antza 
denez, Ortiz de Elgearen goiztiartasuna nabarmen baldintzatu zuen bere inguruan arrakastatzat jo zuten eta 
nolabait alboraezina zen genero haren presioak. Hain zuzen ere, haren hasierako paisaietan Pajarita taldeko 
zenbait artistaren eragina sumatzen da, Enrique Pichot, Enrique Suárez Alba, José Miguel Jimeno, Ángel 
Moraza eta Gerardo Armestorena, esaterako.

1963 inguruan margotutako Anboto, Aramaiotik obran (kat. 1, ir. 1), besteak beste, dagoeneko eraldatuta 
ageri da margolariaren hasierako bat-batekotasuna, naturaren, paisaiaren eta Aretxabaleta inguruko herrie-
tako baserrien aurrez aurre jarririk, zuzenean: sumatzen da Palencia ezagutzen zuela, eta horren erakusgarri 
dira tratamendu kromatikoa, bereziki kolore hori indartsuena, eta haren konposizio oldartsuen isla. Aipatu 
beharra dago, halaber, dagoeneko presente dagoela hemen Ortiz de Elgearen ikuspegien izaera liskartia, 
margolaria naturaren aurrean kokatzeko moduan: ikuspegiak banatzen dituen bidean, beti; hau da, ikuspe-
gietan sartzeko tokian, edo modu naturalean banaketa orografikoa markatzen duen gunean, hari aurre egi-
nez, nagusitasun harro berberarekin. Aspaldiko hareatza (1965) (kat. 2) obran ere, bide baten erdian kokatu 
zen margolaria, erritmo bilkari eta bihurrien bidez biltzeko kolore ilunagoekiko paisaia bat (kolore gris, gerezi, 
urdin eta berdeko paisaia bat), hura ere oso zatikatua eta sorterriko modeloetan baino maisutasun sintetiko 
nabarmenagoaz landua, halako eran non hartan sartzera bultzatzen baitu ikuslea.

4 Francisco Javier San Martín. «Rafael Lafuente, un pintor solo», in Rafael Lafuente : pinturas 1990-1997. [Erak. kat., Vitoria-Gasteiz, Sala 
Amárica]. [Vitoria-Gasteiz] : Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura y Euskera = Arabako Foru Aldundia, Kultura eta Euskara Saila, 
1998, 17. or.
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Abstrakzio deskribatzailearekiko interesa, bi paisaia hauetan ere nabari dena, areagotuz joan zen hurrengo 
urteetan, materia eransteko interesa bezala. Hirurogeiko hamarkadako lehen urteetan, Ortiz de Elgea gaz-
tearengan eragina izan zuten zenbait gertaera jazo ziren Arabako artean. 1963an, jatorriz nafarra izan arren 
Gasteizen bizi zen Joaquín Fraile margolariak (1930-1998) Arabako pinturako lehen erakusketa abstraktua 
egin zuen. Haren obretan, nabaria zen Manuel Violaren (1916-1987) informalismoaren eragina (Madrilen 
ezagutu zuen Viola), baina materia zuten atxikita –igeltsua, zura, sokak eta objektuak–, eta, hala, hiru dimen-
tsioko collageak eratzen zituzten. Beste pintore garaikide batek, Rafael Lafuentek (1936-2005), abstrakzio 
informalista landu zuen 1956. eta 1957. urteen artean, baina gordeta egon zen lan hura, harik eta 1958an 
obra espresionista figuratiboen bakarkako lehen erakusketa egin zuen arte. 1963an bertan, Gasteizko beste 
margolari gazte batek, Juan Miegek (1938) materiazko zenbait koadro jarri zituen ikusgai, marmol hautsez 
eginak. Madrilen eta Bartzelonan ikasketak egin, eta Parisen bizi izan zen Mieg; eta 1962an Gasteizera itzuli 
zen. 1963ko erakusketan ikusgai jarritako obretan, Tàpies eta beste informalista katalan batzuen eragina 
sumatzen da (bertatik bertara ezagutu zituen haien lanak). Miegek ez zuen erabili teknika hura obra askotan, 
baina lan haiek erreferentzia bihurtu ziren haren inguruko pinturan eta euskal pintura guztian, materiazko in-
formalismoak ez baitzuen izan lurralde hartan beste ordezkari nabarmenik, arabar hauek eta Gipuzkoako eta 

1
Anboto, Aramaiotik, c. 1963
Olioa arpilleran
116 x 68 cm
Artistaren bilduma
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Bizkaiko beste salbuespenen bat izan ezik. Mieg eta Ortiz de Elgea lagun minak izan ziren 1964az geroztik. 
Baita hurrengo bi hamarkadetako Arabako bi arte-sortzaile nagusiak ere. 1965ean, elkarrekin bizi izan ziren 
eta elkarrekin lan egin zuten Madrilen, eta Gasteizera itzuli zirenean, 1966an, elkarrekin erakutsi zuten ego-
naldi hartan egindako lana. Ortiz de Elgeak olio pintura erabili zuen materiazko koadroak lantzeko; haietako 
lehenak paisaiak ziren, 1965ean datatuak, baina Materiazko paisaia I (kat. 3) izenburukoan halako presen-
tzia inbasiboa du materiak, non ezaugarri naturalistak eta deskribatzaileak erdi ezkutaturik baitaude adie-
razkortasun eraginkor eta egitura asaldatuzko balio erabat plastikoen dentsitate pikortsuan. Kolore sorrek, 
lur koloreek, planoen konfigurazioak eta tartekako pintzelkadek, olio pinturazko magdalena edo urraduren 
modura, intentsitate sakon barroko berezi bat ematen diote obrari, eta konposizio askearen eta naturaren 
simulazioaren arteko oreka bitxitik eratorritako halako misterio artegagarri bat dario. Paisaia honetan bere 
garaian antagoniko gertatutako bi aukera estetikoek bat egingo balute bezala da: Madrilgo Eskola dago, 
batetik, eta informalismo materikoa, bestetik. Haren alboan, 1. margolana (1965) (kat. 4) ikus daiteke, zeina 
natura hil modura har baitaiteke, paisaia modura baino gehiago. Obra honi ere Madrilgo Eskolaren eta garai 
hartako diseinuaren eragina dario, baina nabarmen ikusten da margolariak interesa izan zuela bere pinturan 
ezohikoak ziren irudiak txertatzeko eta hura «modernizazioaren» eta abstrakzioaren bidera eramateko; hain 
zuzen ere, handik berehala heldu zion abstrakzioari. 

1965ean, Ortiz de Elgeak lehen erakusketa egin zuen Madrilen, Círculo 2 aretoan. Interesgarria da José 
Hierrok haren obrari buruz emandako iritzia, haren estiloan iraunkorki nabarmendu ziren zenbait ezaugarri 
topatu baitzituen, nahiz eta Hierrok gaztetako irrikaren fruitutzat hartu zituen, margolariaren talentua ai-
tortzearekin batera. Idazleak «nolabaiteko anabasa» ikusten zuen pintura hartan, eta zioen anabasa hark 
mehatxu egiten zuela «obraren harmonia erabatekoa haustearekin» eta «haren eskema formalen (...) eta egi-
keraren arteko lehian»5 zehazten zela. Hierroren iritziari emandako erantzuna dirudi, handik urte batzuetara, 
1991n, José Luis Merinok idatzitakoa, Ortiz de Elgearen anabasaz hauxe esan baitzuen: «anabasa sortzaile 
eta jatorrizkoa, zeren eta ordena sekretua baita, ikusezina, maisu handiek antzinatik bilatutakoa»6. Kontua 
da figurazioa desagertu egin zela azkenerako, eta materiazko abstrakzioa nagusitu zela margolariaren la-
naz, aldi batez, hondakin materialak atxikitzen zizkiolarik bere lanari –hala nola, egur zaharrak eta ispiluak, 
estilo horretan ohikoa denez–. 1965eko materiazko paisaietako aurkikuntza agerikoak bat zetozen haren 
hastapeneko obraren espresionismoarekin, eta ordura arte izandako interes plastikoak muturrera eraman 
besterik ez zuten egiten, aldi berean erakutsiz eraginen asimilazio egoki eta zuzena; baina, aldiz, ez dirudi 
hain eroso zegoenik materia hertsiki abstraktuetan. Artistak bere burua behartu zuen forma zurrunegi eta 
fazatiegiak erabiltzera –adibidez, esferak edo sigi-sagako lerroak–, kutsadura formal gehiegizko ororen au-
rrean materiaren adierazpen indarra babesteko. Indar handiko obrak badira ere, eta, are gehiago, horietako 
batzuek agerian uzten badute ere proportzio titanikoen bidez adierazteko pintorearen estiloaren interes hori, 
eta kasu batzuetan lortzen badute ere irudiari dimentsio kosmikoa ematea –Esfera arteko keinua (1966) 
obran, adibidez (kat. 5)– bada horien sakonean zurruntasun nabarmen bat, egileak beti garatu nahi izan zuen 
irudimen askotarikoa hertsatzen duena, eta gogorregiak gertatzen dira. Forma eta konposizio konplexuak 
eta desorekatuak, dinamikoak, aurkitzeko premiak ez zuen aurkitu garai hartan azalera ateratzeko modu 
behar bezain barerik, eta desbideratze interesgarri baina soil baten modura gelditu zen tarte labur hura; 
desbideratze interesgarri bat, zeinak eman baitzion aukera bere lanari ongi egokituriko bitarteko materikoak 
txertatzeko, tarteka-marteka bazen ere.

5 José Hierro. «Ortiz de Elguea», in El Alcázar, Madrid, 1965eko apirilaren 20a.
6 José Luis Merino. Carmelo Ortiz de Elgea. [Erak. kat.]. Bilbao : F & J Galería, 1991, 10. or. 
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Garrantzi handiagoa izan zuen pop art joeraren ildotik egindako lanak. 1966an agertu zen, eta bat-batean 
hartu zuen ordura artekoaren tokia. Garrantzi handiagoa izan zuen, hark ordezkatu zuelako Ortiz de Elgea 
Euskal Eskolako taldeen agerraldi historikoetan, Araban Orain taldea sortu zenean, hain zuzen, zeinaren 
sortzaileetakoa gure pintorea izan baitzen, besteak beste. Aski ezaguna da euskal kultura plastikoaren bai-
tako gertaera hura, eta ez dugu hemen xehetasunez berriro azalduko. Baina esan dezadan, hori bai, Orain 
taldeak 1966an egin zuela lehen aldiz erakusketa, Donostiako Barandiarán galerian, eta, urte hartan bertan, 
Gipuzkoako Gaur taldearekin eta Bizkaiko Emen taldearekin batera, Arabako Arte Ederren Museoan. Baina 
agerraldi hark sortutako liskarrak zirela-eta, nagusiki, desagertu egin zen mugimendua. Liskar haien arrazoi 
nagusietako bat Emen taldearen eta Orain taldearen arteko gatazka zen; izan ere, Emen taldeak jarrera 
irekiagoa zuen askotariko estetikekiko –estetika konbentzionalagoak barne zirela–, eta, beraz, ugariagoa 
eta «asanblearioagoa» edo irekiagoa zen, eta Orain, berriz, adierazpen molde hertsiki abangoardisten alde 

2
Paseatzailearen tentazioak, 1967
Teknika mistoa taula aglomeratuan
182,5 x 183 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa
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agertu zen. Hain zuzen ere, arabar taldearen manifestua, Juan Miegek eta Javier Serrano kritikariak idatzia, 
izan zen zorrotzena, proposamen kulturalei dagokienez, eta hobekien defenditu zuena euskal artisten jarrera 
militantea7. Ortiz de Elgeak pop joerako lanekin lortu zituen, halaber, Euskal Pinturako bi sari: 1967ko hiru-
garren saria, eta lehena, 1968an –1966an bigarren saria lortu zuten, obra materikoarekin–. Baina garrantzi 
handiko saiakera izan zen margolariarentzat, bereziki, giza irudia bereganatu zuelako, eta erabateko espazio 
askatasuna, kolore argi eta zuzenaz gainera, baita, horiekin batera, heldutasuneko lehen etapa handiari 
aurre egiteko oinarrizko tresnak ere; haien bidez heldu zion, hain zuzen, figurazioaren etapari, zeinari esker 
euskal pinturako proposamen berritzaile nagusietakoa bihurtu baitzen 1968tik aurrera. Nolanahi ere, pop 
joera argia duen obran ere egin litezke salbuespenak. Poparen izaera kontzeptuala ez baitzuen goitik behera 
bere egin Ortiz de Elgeak. Lehen ere aipatu dut senari jarraitzen ziola, ez zela jarraibide arrazionalei men egi-
tearen oso zale, eta ez zela, halaber, marrazkiaren eta kolore lauen eta figuren garbitasunaren guztiz zordun. 
Haren berezko jatorria postinpresionistetan zegoen, Bonnarden eta Picasso post-kubistan, deskribapen ere-
duei eta koloreari dagokienez, eta kubismo sintetikoan, espazioaren konfigurazioei dagokienez, zeina askatu 
baitzuen, behin betiko, pop joerako kartelgintzak. Paseatzailearen tentazioak (1967) obran (kat. 6, ir. 1) pop 
elementuak agertzen dira –espazioaren banaketa edo tipografia, adibidez–, baina, hala ere, ezin ezkuta de-
zake pop ohikoenetik edo bereizgarrienetik oso urruneko modu batean margotuta dagoela, lanketa industrial 
eta hozte objektibotik urrun. Egia da, halaber, garai hartako beste koadro batzuetan ikono ezagunak agertzen 
direla, argazki itsatsiak edo esku sorten arrastoak; baina ez materiaren trataera, ez kolorearena, eta ezta 
figurarena ere, ez dira nazioarteko mugimendu haren ohikoak edo berezkoak. Hala ere, esan dudanez, obra 
horren bidez hasi zen pixkanaka sartzen figurazioan, zeina egilearen estilo bereizgarrienaren eta haren lehen 
maisulanen iturria izan baitzen.

Figurak paisaiarekin (1968-1971)
Ez da erraza hastapeneko garai hartako pintura batzuk bi atal posibleetako batean kokatzea eta pop gisa 
edo figuratibo gisa sailkatzea. Ortiz de Elgeak garai hartan bereganatutako neurri handiko figurazio horren 
baldintza guztiak betetzen dituen koadrorik antzinakoena 1968koa da –Bainua (kat. 8, ir. 3)–; eta data hori 
ematen dut, baina zalantza askorekin, halere. Izan ere, bada geroagoko beste obra interesgarriren bat 
hurbilago dagoena azken pintura popetatik, figurazio berritik baino –Bidaia baten oroigarria (kat. 7), adibi-
dez, 1969ko data duena–. Bidaia baten oroigarria obran –zeinetan ikus baitaiteke Gizako esfinjea, motibo 
egiptoar peto-petoa–, Paseatzailearen tentazioak obrakoen tankerako espazioetan bakartuta ageri dira iru-
diak; eta Bainua, aldiz, paisaia jarraitu eta zabal batean gertatzen da, proportziorik eza gorabehera. Ortiz 
de Elgeak bere bidaietako ikusmirak bere mundu berezian txertatzeko joeraren adibide goiztiarra ere bada 
hori; gerora, ohikoa bihurtu zen hura bere pinturan, eta biziki aberastu zuen erreferentzia autobiografikoen 
bere iruditeria, zeinaren jatorria nekez zehaztu daitekeen, oro har. Egikera irudimentsu eta eskuzabal batez, 
margolariak mundu erotiko eta paradisuko fantastikoa eta konplexua islatu zuen, umoretsua eta absurdua, 
inkongruentzia espazialez betea, non pertsonaia barregarri edo fantasmagorikoak ageri baitira –batzuetan, 
baita malenkoniatsu edo patetikoak ere–, edo haien zatikiak, jarrera bitxietan ezustean harrapatuak eta, za-
lantzarik gabe, beti istorioren bat dakartenak. Obra hari indar berezia eman zion bulkada primitibo batek, toki 
eta pertsonaien jatorrizko kontaketaren bulkada primitibo batek. Autoerreferentziaz jositako paisaia handi 
horietan, mendi, aintzira, bide eta landarez beterik, edo soilik arrazoi piktorikoek justifikaturiko bloke kro-

7 Escuela Vasca de Arte Contemporáneo : grupos Orain, Gaur, Emen. [Erak. kat., Vitoria-Gasteiz, Arabako Museo Probintziala]. [Vitoria] : Grupo 
Orain, 1966.
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matikoen bidez eraikitako inguru horietan, askatasun espazial destokitu batez garatzen da haren orografia. 
Bainua obran, talde bat ikusten da, aintzira baten inguruan kokatuta: bainua hartzen ari diren irudi biluzien 
multzo bat. Baina konposizioaren ezkerraldean, txapela jantzirik duen gizon bat ageri da –artistaren aitaren 
irudia–, Arabako landa eremuari bat-batean tartea eginez testuinguru exotiko eta gaugueniar batean, ar-
tistaren emari imagopoietiko ugari eta desinhibituaren erakusgarri. Artistak, izan ere, gaitasun aparta zuen 
eldarnio piktorikoak eta erotismo funtsezko bat errealitaterik berehalako eta etxetiarrenarekin uztartzeko. 
Esan beharra dago plano kromatikoen eta figuren erritmoen bidez lortzen dela jarraitutasun espaziala, pai-
saiaren bizigarritasun edo neurriaren edo morfologiaren egokitasunezko perspektiba-arrazoien mende jarri 
gabe adierazpenak. Kolore distiratsu eta alaia dute koadro hauek, eta margolariaren fantasia hedonistak 
garatzen zituzten, haren sormen indartsuarekin batera; eta urteen joanean eta egilearen asmamen iraunko-
rra gorabehera, bereari leial eutsi zion obra baten oinarriak finkatu zituzten. Esan dudanez, 1968 eta 1973 
bitarteko lanei ezarri diedan «Figurak paisaiarekin» etiketa hori –erakusketa honetan 1971ra bitarteko obrak 
bakarrik biltzen baditu ere–, laurogeiko hamarkadaren hasieraz geroztiko obraren parte bat izendatzeko era-
bili dudan «Paisaia figurekin» etiketa bezalaxe, biak izan litezke egokiak arabar artistaren sorkuntza ia guztia 
–edo haren funts nagusia, behintzat– definitzeko. Eta biak berdin ez izendatzeko arrazoia da aldi horietako 
bakoitzean ikuspegi jakin bat ematen dela figurazioari buruz. 

Ortiz de Elgearen pintura haren indar primitiboak bultzatuta, deskribapen ahalik eta argiena emateko ego-
kien irizten zion moduan deskribatu zuen gauza bakoitza, estilo bakar bati men egin gabe; alegia, bere deskri-
bapenei baldintza baztertzailerik ezarri gabe. «Bere lanbideari dagokion ororekin berehalako harremanetan 
sartzeko gaitasuna litzateke (errealitatea; natura, fenomeno eta ideia gisa; pintura eta haren metodoak eta 
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196,5 x 300,5 cm
ARTIUM de Álava, Vitoria-Gasteiz
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teknikak; ikonografia erreala eta arteak landutakoa), eta sorkuntza prozesuan garbitasun horri iraunkorki 
eusteko gaitasuna»8. Kontzientzia garbitasun horixe aitortzen nion nik margolariari, kontzeptu hura Herbert 
Readengandik harturik; hain zuzen ere, Readek kontzeptu hori aplikatzen zien Erdi Aroko artearen sinboloak 
atzean utzi eta natura adierazteko abenturan murgildu ziren italiar primitiboei9. Ortiz de Elgeari dagokionez, 
hortik abiatuta deskribatzen da «mitologia edenikoaren mundu garden eta ezinezkoa, zeinetan orotarikoak 
biltzen baitira, eta zeinetan gauzen erromeriako gauzetako bakoitza aurki baitaiteke jatorrizko harridura ber-
beraz, edo haren irudia, ispiluzko labirinto batean»10. 

Begi bistakoa dirudi aztertzen ari garen lehen ziklo honetan kontakizunen eta pertsonaien aurkikuntza izan 
zela ardatza; margolariaren pinturan, giza figura gailendu zen, eta, nagusitasun horrek bultzatuta, figura ho-
rixe biderkaturik eta koadro bakoitzaren argumentu orokorraren bizkarrezur gisa –baita konposizioari dago-
kionez ere– agertzen zuten deskribapenak egin zituen. Ez du horrek esan nahi, inola ere, hondoak, espazioak, 
paisaiak garrantzirik ez zutenik; baina obra haietan indar berezia hartu zuten pertsonaiek –beren gorputz 
jarrera bitxiek, gorpuzkera oldarkorra, zuhaitz eta sasi arteko agerpen fantasmagorikoak, haien arteko erlazio 
misteriotsuak eta jarrera ia beti lotsagabe eta autistak, ematen baitzuen ez ziotela elkarri jaramonik egiten–, 

8 Javier Viar. «Sobre primitivismo, conformación y naturaleza en Carmelo Ortiz de Elguea», in Ortiz de Elguea. [Erak. kat.]. Madrid : Edrikreis, 
1975.

9 Herbert Read. Imagen e idea. Horacio Flores Sánchez (itz.). México D. F. : Fondo de Cultura Económica, 1957, 143. or.
10 Viar 1975.
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eta lehentasuna aitortu behar zaie, haien eta beren ingurunearen arteko oreka haztatu batean. Berehala 
ohartuko gara zergatik dagoen justifikatuta beste izenburua, «Paisaia figurekin». 1969ko Massiel koadroak 
(kat. 9) garai hartako espainiar kantari ospetsu haren irudia erakusten du, eta pop gaien zordun da, beraz, 
artean. Obra bikaina da, eta hartan bildurik daude –Bainua obran baino are garbiago– pintura figuratibo 
honen osagai guztiak, zeina bere garaiko nazioarteko figurazio posmodernoaren joera guztiekin uztarturik 
baitago. Estilo heldu bati dagokion moduko adierazpen-koherentzia lortu zuten haren biribiltasun formalak, 
irudi-askatasunak eta pintzelkada askeekiko egikerak eta askotariko deskribapen moldeekiko, hasi Bonnard 
gogorarazten duen figura dantzaritik eta pintura geometrikoraino, jokoan sartuz marrazki, modelatze eta 
transparentzien askotariko bitartekoak, denak ere kontakizun nagusiki horizontalen zerbitzura jarririk. Hu-
rrengo urtean datatutako koadroek, 1970ekoek, berretsi egin zuten baieztapen hori, eta adierazpen bikain-
tasun are handiagoa eman zioten multzo honi. Horien artean dago kalitate bikaineko obra bat, Paisaiaren 
behaketa (kat. 10): konposizioaren oinarria gorputz biluzi bat da, eseria, gora begira, adia galdurik, Adan 
balitz bezala Paradisuan, mundu aurkitu berriaren zentzuaz bere buruari galdezka; atzerago, pasaeran dabil 
emakume bat, biluzik hori ere, eta alboko paisaiaren elementuen artean, berriz, pertsonaia ilun mehatxa-
garri zenbait ageri dira. Dantza (kat. 11, ir. 4) eta Bizitzaren zuhaitza (kat. 12) Ortiz de Elgearen ibilbideko 
obrarik bikainenetakoak dira, narratiba horren elementu heterogeneoak uztartzeko eta haien konkurrentzia 
erabateko batasunaz eraikitzeko maisutasunagatik. Dantza obran, emakumezko baten irudi biluzi erraldoi bat 
da konposizioaren oinarria –irudi nolabait pneumatiko bat, flotatzailea–, eta haren inguruan agertzen dira, 
paisaian barreiaturik, beste pertsonaia batzuk, askotariko eremuetan, naturakoak batzuk eta itxura arkitek-
tonikokoak, beste batzuk. Bizitzaren zuhaitza obran, fantasiazko maitagarri eta iratxoen mundu batek hartzen 
du natura, eta bat egiten du harekin. Landare-deskribapenen artean aurpegiak eta gorputz atalak agertzen 
direlarik, hau da multzo honetan egitura lausoena duena; arintasun ikusgarria eta eraldaketa iraunkor eta 
eldarniozko baten ideia iradokitzen du, eta ideia hori sakontzen du, gainera, formatu bertikala izateak, go-
ranzko erritmoa eta itxura hegakorra areagotzen baitu. Zikloan aurrerago, berriz, neurri handiko pieza bat 
dugu, 1971koa, Horma-irudia (kat. 13), egitura itxien bidez ebatzia: ausazko forma duten leihoak itxuratzen 
dituzten egitura batzuk dira, zeinetan barrena hainbat eszena ikusten baitira. Plano bakartuagoen araberako 
konposizio horrek 1973an agertutako obra abstraktuetako joera iragartzen du. Horma-irudia obraren kontaki-
zunean ugari dira pertsonaiak, baina haiek desagertuz joan ziren, pixkanaka, eta paisaiaren plano bakartiek 
hartu zuten haien tokia gerora. Abstrakzio deskribatzaile nabarmenagoa izan zuten, eta aurrekoak baino 
estereotipatuagoak eta konbentzionalagoak izan ziren.

Paisaiaren inguruko abstrakzioa (1973-1978)
1973an datatzen hasitako planimetria handien aurretik, izan ziren beste obra batzuk non iraun baitzuen figu-
rak, nekezago zehaztekoak liratekeen beste forma batzuen artean txertaturik. Giza figura erabat desagertu 
zelarik, eta, Horma-irudia obrak iragarritako joerari jarraituz, zedarritzen joan ziren formak, gardenagoak 
bihurtzen, eta zehaztasun geometriko batez barreiatzen ziren espazioan, sekula galdu ez arren deskribapen 
konplexuak emateko ahalmena, zeinak, batzuetan, plano zorrotz eta sinpleagoetan harrapatuta gelditzen 
baitziren (kat. 14 eta 15). Batzuetan, gauza errealen baten itxuran edo ezagutzeko moduko itxurako objektu 
handien gisan konfigura zitezkeen, ezer adierazteko berezko interesik eduki ez arren. Aipatzekoa da lan 
horien naturalismoa; naturaren formekiko eta beste ezaugarri batzuekiko hurbiltasuna. Alderatu besterik ez 
dago aurreko aldiko figuren inguruko deskribapenak eta honako honetakoenak, haien arteko jarraitutasunaz 
ohartzeko. Osaera askeagoaren eta konfigurazio naturalen sugestioaren arteko mugan beti –izatekotan–, 
aldi honetan aberastuz joan zen trinkotasun materikoa, baita kromatismoa ere; kasu batzuetan, Pintura obran 
(1975) (kat. 16, ir. 5) adibidez, adierazpen estu eta handiosa sortu zuen, kolore eta testura oparotasunari  
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esker nahiz diseinuaren uztarketari esker. Handik gutxira desagertu zen mundu hura, barne deflagrazioaren 
eraginez, bere autokonplazentziak jota, agian, bere neurritasuna suntsituz. 1978ko obra informal eta sen-
tsorialenean, non bost kataklismo meteorologiko irudikatzen dituzten beste hainbeste pintura handi nabar-
mentzen baitira, itxura batean, biziki presente daude geroagoko obretan errepikatu ziren garrantzi handiko 
zenbait ezaugarri: adibidez, naturako «emozio» asaldurazkoen deskribapena, haien egiturazko erortzearena 
baino gehiago. Bost obra horiek Erakusketa 79 erakusketaren parte izan ziren, eta ziklo honetan inaugura-
tutako mundu egituratu eta argiaren amaieratzat har litezke, mundu hura erakusten baitute formarik gabe, 
deseginik (kat. 17-21). Hemen, azpimarratu beharra dago margolariak formatu handietarako zaletasuna izan 
zuela, agertokien neurriarekin bat etorrita; izan ere, paisaia erraldoiak dira, bolumen handiek, perspektiba 
amaigabeek eta garaiera gaindiezinek ezaugarrituak, eta haiek lasai adierazteko ahots hipertrofiatu baten 
beharra dute: horma-irudiaren ahotsa eta epikaren adierazkortasuna. Javier Serranoren arabera, pintura hori 
«espazio etxetiarren kontra borrokatzen da, gizakiaren txikiagotzearen kontra; artea etxearen apainduratzat 
hartzen duen ikuspegi baten kontra. Esparru publiko eta kolektiboen aldarrikapena da»11.

11 Javier Serrano. Ortiz de Elgea. Bilbao : Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre, 1979, or. gb.
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Paisaiara itzulera (1980-1987)
Irteera zaileko pintura honek, zeina adierazpen bitartekoen erabateko apoteosia baita, baina baita zirrara iru-
dikorrarena ere, amildegiaren ertzekoa, bere hastapeneko obrarekin bat egitera eraman zuen Ortiz de Elgea, 
esan bezala, zer bideri jarraitu aztertzeko. Krisi erabatekoa izan zuen, eta horren erakusgarri da bere azken 
bost pintura handien eta Animalia zauritua (1980) (kat. 22) eta Txarola (1981) (kat. 23, ir. 6) tankerako obren 
–elkarren oso bestelakoak– arteko goitik beherako aldaketa. Obra horietako lehena paisaia da, bete-betean; 
haren osagai guztien arabera, deskribapen naturalistatzat har daiteke, askatasun handia iradokitzen badu 
ere. Ageriko egiturarik, forma erabateko eta biribilik gabe, ikuslearen begirada lausoki kokatutako zenbait 
planotan barrena hondoraino sar dadin uzten du; ostertza berreskuratzen du, eta estetika garaikideari atxi-
kitzen dio paisaiaren ikonografia erreala. Txarola, berriz, esperimentu espazial bat da, paisaia eredu handi 
baten modura egituratua, baina pintura abstraktuko baliabideez betea –zehazki, pintura abstrakzionistaren 
baliabideez betea–, zeinak itxura nagusiki esperimentala ematen baitiote. Halaxe gertatzen da orduko bes-
te zenbait pinturarekin ere: margolariaren estiloaren baitako nahasmena eta baliabide berrien aurkikuntza 
iradokitzen dituzte bat-bateko metodoen ugaritasunak, ausazko metodoen ugaritasunak, planoak eratzen di-
tuzten eta itxuraz konposizio-eredu eta, azken batean, irudi berriak bilatzen dituzten baliabideen lerratzeek. 
Urte haietan, hain zuzen, hasierako bere koadroekin bat egin zuen artistak, ibilbide honen abiapuntu izan 
ditugun gaztetako paisaiekin, eta haiek eskaini zioten paisaia berreskuratzeko pauta. 2003an idatzi nuenez, 
paisaia berreskuratu baino gehiago –beti egon baitzen paisaia presente–, ostertza berreskuratu zuen; izan 
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ere, haren elementuak modu testualagoan adierazteaz gainera, adierazpen ordena bat ere finkatu zuen, bar-
ne harturik perspektiba, artistaren estiloan gaztetako paisaien zikloa amaitu zenetik ordura arte iraunkorki 
urratua. Txarola koadroak, bestalde, badu oso antzeko obra bat: Nire aita paisaian (1981). Bien arteko alde 
nagusia da bigarrenean margolariaren aitaren figura ageri dela toki nagusian, hondoko paisaia zabal batean; 
hala, paisaia benetako modura identifika liteke Txarola –nahiz eta ez izan ostertzik eta deskribapena egitu-
razkoa izan–, baita «Paisaia figurekin» atala osatzen duten hurrengo urteetako koadro askotan errepikatu zen 
konposizio-eredu baten iragarletzat ere. 

Hasierako obrarekiko topaketa horrek bultzatuta –hark eraman baitzuen aldaketara12–, 1984ko Paisaiatik 
paisaiara erakusketa aipatuan erakutsi zuen hasierako obra, aldaketa nola gertatu zen azaltzeko. Laurogeiko 
hamarkadan zehar, berehala ezagutzeko moduko irudiz osatutako obrak agertuz joan ziren, marrazki askea, 
kolorea, dentsitate adierazkorra, lizentzia espazialak eta, oro har, antolaketa desitxuratuak inola ere era-
gotzi gabe haiek paisaia espresionista handitzat hartzea; batzuetan, zer toki zehatz ziren ere ezagutu liteke. 
Tankera horretakoak dira, adibidez, Paradisuko hegaztia (1984) (kat. 24, ir. 7), fantasiazko izaera duen arren 
hasierako paisaia txikietatik dagoeneko ezaguna zen elementu bat hartzen duena –bide zentral bat, hartan 

12 Carmelo Ortiz de Elguea: paisaiatik paisaiara = del paisaje al paisaje, 1952-1984. [Erak. kat.]. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1984; 
Javier Viar. «Catálogo», in Carmelo Ortiz de Elguea : pinturas. [Erak. kat.]. Bilbao : Caja de Ahorros Vizcaína, Departamento Cultural, 1990, 21. or.
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barrena aurrera egiteko–; Zeru handia (c. 1985-1995) (kat. 25), Ekialdeko paisaiak gogorarazten dituena, 
edertasun handiz eta haien tentsio bare bera iradokitzeko moduan; Lainoa zingiran (1986) (kat. 26), jolas 
orekatsu bat erakusten duena elementu errealen eta irudizkoen –soilik konpositiboen– artean; eta Errioxa 
(1987) (kat. 27), benetako paisaia baten interpretazio plastiko irudimentsuaren eredua, ostertza eta perspe-
ktiba errespetatzen duena eta erreferentzia argia egiten diona Madrilgo Eskolari, erabateko originaltasuna 
izan arren, bestalde. Paisajismo oso pertsonala da, betiere, enfasi desorekatu batean oinarritua; konposi-
zioaren aukerarik muturrekoenak ikertzeko eta elementu diskordanteekin esperimentatzeko irrika iradokitzen 
du. Obra horiek egin ondoren, 1987. urtearen parte batean eta 1988. urtean zehar, lagunen erretratuak lant-
zen jardun zuen Ortiz de Elgeak, eta 1989ra arte ez zien buru-belarri heldu bere ohiko gaiei.

Paisaia figurekin (1983-2008)
Atal hau paraleloan joan behar da aurrekoarekin, paisaia berreskuratzeko interes berezia egon arren, lehen 
ikusi dugunez, berez, figurak ez baitzuen margolan hau utzi, eta, hortaz, lan honi egozten zaizkion urteak bien-
tzat dira baliagarri. Bestetik, ezin da egiazko etenik finkatu «Paisaiara itzulera» eta «Azken aldiko paisaiak» 
lanetako paisaien artean. Bereizi ditut berariaz nabarmentzeko paisaien berreskurapenak hasieran izan zuen 
garrantzia, sormen aldetik hondora joaten ari zen egoera hartan paisaiara era esplizituagoan itzultzeko egin 
zuen ahalegina, eta gorabeherarik gabeko heldutasun eta jarraitasuneko unean azkenetako batzuek duten 
interes figuratiboa edo naturalista. Lehenago ere aipatu dudanez, Nire aita paisaian etapa berri honetako 
lehen erreferentzia da, eta paisaia bakarrik eta paisaia irudiarekin garatzeko paralelismo horren adibidea ere 
bai. Argi-kontra (Korres) (1983) (kat. 28, ir. 8) integrazioaren maisulana da. Bertan, paisaian, erdialdea betez, 
mamu-itxurako figura bat agertzen da, egilearen eta ikuslearen alter egoa, espazioa eta, beraz, existent-
zia begiesteko kontzientzia gisa erabilia. Margolan horri darion fantasmagoria haren egikeraren ondorioa 
da gehienbat, oihalaren atzealdetik margotzeko eta aurrealdean azaldutako orbanekin jolasteko teknika-
ren bidez lortutako gardentasunaren emaitza. Alabaina, atal honen izenak -«Paisaia figurekin»- lehentasuna 
ematen dio paisaiari, hain zuzen, berak hezurmamitzen duelako eraldaketa eta, gainera, pertsonaiek baino 
garrantzi gehiago eskuratu zuelako. Egileak 1968tik 1973ra bitartean sortu zuen munduan, pertsonaiak ziren 
agerpen nagusia, eta espazio-ingurunea abstraktuagoa zen. Multzo honetan, berriz, banakotasuna galdu 
dute, eta egiazko itzal bilakatu dira, errealagoa den ingurunean, Ingurunearen deskribapenak argi ingura-
tzen zituen. Argi-kontra (Korres) laneko pertsonaiaren funsgabetasun espektrala hurrengo margolanetan ere 
agertuko zen; irudikatutako figurak mamu gardenak eta tristeak ziren, eta agerpen gorpuzgabe gisa zeuden. 
Per tsonaia, basoa zeharkatzen (1986) (kat. 29) lanak figura baten gaueko ikuspegia dela dirudi; irudiak bere 
piltzarrak uzten ditu zuhaitzetan, eta ez du 1968. eta 1973. urteen arteko obrako protagonista askok izaten 
duten gorpuztasuna. Geroxeagokoa den margolan batean, horiek etortzen dira gogora: Udazkena errekan 
lanean (1987) (kat. 30). Bertan, hainbat pertsona agertzen dira, urmael batean bainua hartzen, urarekin jo-
lastu nahian, baina hemengo ikuspegia mingotsa da, zaharkitutako Paradisu bat balitz bezala. Ez du artelan 
zaharragoan bildutako uneek erakusten zuten gogo bizia, kolore motelagoa du, eta pobrezia materialaren 
ondorioz pertsonaiak zeharrargiak dira. Gainbehera existentziala indarrez sartu zen une horretako eszenetan, 
eta orduan azaldutako beste artelan asko patetismoz eta bakardadez beteta daude; horien aurrez aurre, 
paisaia garbiek fede gehiagoz jasotzen zuten errealitatea. 

Bestalde, maiz, obra horietan pertsonaia bakarra agertzen da, ikuslearen itzala ez bada ere. Orain arte bi 
adibide ikusi ditugu, eta beste horrenbeste aurkituko dugu lan hauetan: Jagolea (1988) (kat. 31), Santuaren 
momia (1992) (kat. 32), Bilbo I (1993-1995) (kat. 34), Aztarnak (nire estudioa) (2002) (kat. 39) edo Itsaski- 
biltzailea (2008) (kat. 40). Hemen serie hau irudikatzen duten gainerako lanetan, oso aktore gutxi agertzen 
da eszena bakoitzeko; oso urrun daude Massiel edo Horma-irudia lanetako agerpen zalapartatsuetatik. Ildo 
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horretan, Jagolea lanean, masta edo zutabe bat dirudienaren muturrean altxatuta dagoen figura bakar bat 
nabarmentzen da, estilita baten gisa, ikuspegi zabal baten aurrean. Egilearen obrako irudirik bitxi eta ede-
rrenetako bat osatzen du. Suhartasun kromatikoa nabaritzen da irudi horretan, oro har argiantzaren pean 
egon arren, eta, horren ondorioz, bitxiz apaindutako estandarte bilakatzen da, eta figurazioa oso irudiment-
sua da, ateraldi trinko eta pozgarri bat, pertsonaiaren muturreko egoeraren ondorioz. Bestetik, Santuaren 
momia lanean, tituluaren xedea zeruko ezaugarriak dituen espazio eder baten erdian agertzen da irudika-
tuta; ustelkeria hilkorraren agerpen kontraesankorra da –eta ironikoa–, Giottorena izan zitekeen atmosfera 
garden baten erdian igerian. Bilbo I lanean, Ortiz de Elgea lehenengo aldiz hurbildu zen bere obran aski 
berezia den gai batera. Arreta nabarmena eskaini zion gai horri, eta hemezortzi pieza egin zituen horretaz, 
batzuk tamaina handikoak. Bilbon laurogeiko hamarkadan industria eraisteko gertatu zen prozesua zen gaia, 
bazterrak suntsituta eta egoera erabat hondatuta geratu baitzen Ibaizabalen bi ertzetara. Erraz ikusteko mo-
duko gainbehera, siderurgiako eta haren industria laguntzaileen aztarna abandonatuetan. 1979tik aurrera, 
margolan honek garrantzi dramatiko sakona zuen, baina islatuta zeuden ikuspegi eraitsiek ez zuten ziklo 
honen moduko erreferentzia historikorik. Margolariak gaitasun handia zuen lurralde zabal ezegonkorrak edo 
suntsituak irudikatzeko, eta horrek ezin hobeto deskribatzen zuen une hartako Bilboko errealitatea. Bilbo 
I lanak ondo laburbil dezake multzo osoaren espiritua, irudimenezko paisaia industrial kaotiko, zikin eta 
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hautsi baten deskribapenarekin, behealdetik ikus-eremuan zeharka sartzen den giza itzal bat sartuta: ikusle 
berezi bat, hondamendiaren lekuko txunditua. Handik ia hamarkada batera, 2012an, Ortiz de Elgeak berriz 
eskaini zion dramatismoz beteriko ziklo bat gertaera historiko bati, orduko hartan Gernikako bonbardaketari, 
hirurogeita hamabosgarren urteurrena zela eta. Aztarnak (nire estudioa) pintorearen autorretratu bat da, 
Alegria-Dulantziko tailerrean lanean dagoela, zabal jasoa. Espazioaren eta bertako objektuen deskribapen 
figuratiboa egiten du, kolore grisak eta urdin argiak nagusituta, eta marrazketa sarkor eta arin batez. Horren 
gainean, egileak bere zapata-zolak inprimatu zituen, margotu ondoko oihalaren gainean ibiltzen: espazioaren 
okupazioaren errepikapen bitxia, oihaleko errealitatea eta bertan sartutako irudikapena erabiliz. Nolanahi 
ere, artelan hau ez dago bakarrik joera errealista horrekin, laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik 
aurrera beste paisaia batzuk eta hiri edo arkitekturen beste ikuspegi batzuk azaldu baitziren, testualagoak 
ziren paisaien ondoan. Itsaski-biltzailea margolan ameslaria eta nabarra da, urpeko ikuspegi bat, egileak 
alderdi eta ikuspen sinesgaitzak deskribatzeko duen ahalmen alegialaria muturreraino eramaten duena. Iru-
dien aberastasun handia du, hemen ere marrazketa sarkorra da, eta kolorea aberatsa eta orekatua.

Aurreko pertsonaien garaikideak ziren bikoteak edo hirukoteak zituzten margolan haietan ere, ez zen argi 
galdu espazio-ingurunearen nagusitasuna. Izan ere, figurek agerpen plastiko sendoa eta eratua dutenean, 
pertsonaien eskema hutsak edo manikiak baizik ez dira, dekoratuan txertatuta, ia bizigabea den gizateria he-
zurmamitzen. Izaera mekanikoak berak du erlazioa. Karabinaren oharkabekeria (c. 1993-1994) (kat. 33) lanak 
espiritu umoristikoa gordetzen du. Irudian, bikote bat agertzen da, amodiotan, ortodoxia moralaren sinboloa 
den bustoak bikotea kontrolatzen ez duen une doian: «karabina» esaten zitzaion ezkongaiekin batera joaten 
zen eta haiek gortea egitean kontrolatzen zituen adineko emakumeari. Falua (1997) (kat. 35, ir. 9) margola-
riak egin zituen bidaien emaitzarik ederrenetakoa da. Margolanari izena ematen dion txalupa egiptoarraren 
ikuspegi zenitala da, ezohikoa, Nilo ibaiko ur kizkurtuei buruzko tipologia eder osoa hedatzen. Ikuspuntua ez 
da oso ohikoa, baina pintorearen begirada barrokoarekin du zerikusia, zalantzarik gabe, sekula ez baitzuen 
trabarik sentitu begietsitakoa ezohiko tokietan kokatzeko. Gainera, lan honek argi asmatzen du ekintza na-
turalen pintura-ekarpenak edo ondorioak interpretatzen, horiek irudi bidez lekualdatzen. Bada Egiptorekin 
lotura duen beste margolan bat, Momia-lapurra (1983-1997) (kat. 36) izenekoa. Kolore biziko lan horretan, 
figurak doitasun handiz marraztuta daude, eta horrek pop itxura ematen dio. Alabaina, aurreko margolanetan 
gertatu bezala, figura hauek ere giza itxurako panpinak dira, ezin baitira haien ezaugarriak zehaztu. Istripua 
eta Hondarrak elurretan 2001. urteko lanetan (kat. 37 eta 38), figurak paisaia zurietan irudikatuta daude. 
Istripua obraren bereizgarria da ausazko formak erabiltzen dituela –xukatutako pintura– paisaiaren deskri-
bapen batzuk lortzeko, Txarola lanean eta 1981eko beste obra batzuetan bezala. Horrek kontrastea sortzen 
du figurekin, pintzelaren kontrol tradizionalago batez eginda baitaude. 

Ortiz de Elgearen helduaroko obra horretan -1980an hasten den arokoa-, gutxienez, adierazteko hiru bide edo 
azpigenero aipatu behar dira: paisaia errealista garbia –edo, hobeto esanda, identifikagarria–, paisaia abs-
traktu garbia eta paisaia figurekin. Zatiketa horrek emaitzetan eta, era berean, sorkuntzaren jatorrian du era-
gina. Izan ere, obra batzuek berezko egoeraren aurrean egindako zirriborroak dituzte oinarrian; beste batzuk, 
berriz, oihalean esku hartzean izandako bat-bateko eta ausazko mekanikaren emaitza dira. Margolan horiei 
guztiei dagokienez, aniztasuna da ezaugarririk agerikoena, pintura honetan ordura arte izandakoa baino na-
barmenago, ildo tematiko batzuk ezarri baditugu ere. Artistak berak onartu zuen akuilu ugari zeudela –zoria 
eta natura, biak ala biak aniztasunaren berme– obrari ekiterakoan, eta mugaldean kokatzen zuen bere burua: 
«Ez dakit zer margotuko dudan koadro batean. Hasten naiz oihala zirriborratzen, orbantzen, zikintzen. Orban 
baten iradokizunak hortik jarraitzeko eskatzen dit. Iradokizunen mundua da interes gehien pizten didana 
artean. Eta beti margotu dut horrela». Eta, gero, hau gaineratzen du: «Askoz ere ausartagoa da errealitatea 
bera, zuk egindako margolanik ausartena baino. Arteak sekula ez du errealitatea gaindituko. Koloreak ez 
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dituzu gainditzen eta formak ez dituzu gainditzen. Errealitatea da fikziorik handiena. Sormenaren iturria natu-
ran datza»13. Aniztasunerako zuen joera garbi uzteko, hori gabe zaila izango baitzen obra hau ulertzea, honela 
amaitzen zuen: «Elkarren antza duten koadroek aspertu egiten naute»14. Paisaiaren berreskuratze hartatik, 
itxuraz ez dago mugarik asmakuntzarako. Baliabide guztiek, irudi guztiek eta teknika guztiek bat egin dute, 
aldi berean lankidetzan aritzeko. Naturalaren agerpenak asko baldintzatzen du morfologia. Baina errealita-
tearekin duen harremana gatazkatsua da, eta hortxe datza berak duen beste sorkuntza-fokuetako bat. Alde 
batetik, errealitatearen beharra dago, harengandik istorioak, formak eta egiturak lortzeko. Bestetik, aurkako 
beharrizana dago, hau da, naturan esku hartzekoa, haustekoa, ezohiko deformazioak lortu arte. Horretan, 
zerikusi handia du egilearen izaera barrokoak eta espresionistak, maiz muturreraino eramaten baititu es-
kura dituen baliabideak eta gehiegikeriarekin mugan kokatzen baitu bere pintura. Pintatzeko orduan duen 
egoera irekia, menturari eta gauza guztien akuiluari zabalik, lagungarria da elkarketak egiteko, eta, ondorioz, 
eraldatzeko ahalmen handia du. Margolariak batzuetan aldatu egiten ditu modeloak, beste gauza bat direla 
dirudien arte, edo hibrido arraro bat lortzen du horrela, beharbada ezer izan nahi ez duena. Abstrakzioak 
babesten du forma errealetatik aldentzen denean, baina natural-nahi gisa salatzen du aldi berean. Desitxu-
ratzeko eta eraldatzeko baliabideak, bereiz identifikatzea beti erraza ez bada ere, etengabe agertzen dira 
Ortiz de Elgeak errealitatearekin duen harreman dramatikoan. Haiei loturik daude, halaber, simulazioa, mas-
karatzea eta misterioa. Oraintsu ikusi dugun ahalmen horren ondorioz, gauzak edo pertsonaiak, azkenean, 
ez dira ematen dutena, identitate oro nahasten duen joko amaiezin batean, etengabe beste bat bilakatzeko 
egoeran. Horrek guztiak mundu konplexu bat eratzen du, hasieran gaitza dena zirkulatzeko. Kementsua da, 
bortitza, mezu batzuk beste batzuen barruan ezkutatzen ditu, eta hondoratze espiritual sakona du agerian.

Azken aldiko paisaiak (2000-2016)
Hizpide ditugun urteotako paisaia asko abstrakzioaren mugan zeuden. Dena dela, esan beharra dago hasiera 
batean benetako abstrakziotzat hartu daitezkeen margolan horiek, zalantzagarria delako errealitatean ain-
guratuta daudela, lehen esan dudan bezala, nekez ihes egiten diotela izaera naturalistari, arretaz aztertzen 
badira eta benetan naturalistak direnekin erkatzen badira. Hau da, modeloaren aurrean gero behar beste-
ko testualtasunaz irudikatzen diren zirriborro-antzeko lanak abstraktutzat jo daitezke. Azken talde hone-
tako bost lanak modu desberdin horien erakusgarri dira, eta bakoitzak benetako maisutasuna erdiesten du 
bere desberdintasunean. Lehenengo hiru margolanak, Su-loreak (2000) (kat. 41), Asturiasko paisaia (2003)  
(kat. 42) eta Nahaspila (2009) (kat. 43, ir. 10), paisaiak eta pintura abstraktuak zehaztugabetasunean dauka-
ten topaketaren adierazgarri dira. Su-loreak margolanean, modu bertikalean, lore-forma oparoak dira nagusi. 
Izan ere, lehen planoan agertzen direnez eta zurtoin luzeetan gora egiten dutenez, eszenatoki trinko bezain 
sentsuala sortzen dute. Gainera, handiak ere badirenez, ezohiko tamaina dute, eta antzeko apaingarriak 
dituzten Kieferren zenbait margolanetan baino ez da neurri berean halakorik lortzen. Asturiasko paisaia 
ere bertikala da, bere izaera egiturazkoagoa bada ere, eta inspirazio-iturri daukan naturaren beraren des-
berdintasunak nabarmentzen dira bertan. Apaingarri nagusiaren zentraltasunak eta ikusleentzat daukan 
indar banagarri bezain erakargarriak margolariaren lehenengo paisaietan agertzen zirenak dakarzkigute 
gogora, baina, batez ere, erakusketa honen hasieran ikusgai jarritako eta 1963-1965ean egindako biak. 
Landare-apaingarriak ia ezagutezina, itxia eta zeharkaezina den irudia sortu arte pilatzen direnez, Nahaspila 
lan bikaina da benetan, kolore eta azalpen konplexuak ditu eta keinuaren informalismotik hurbil dago, bere 
ezaugarri bereizgarriak antolamendu orokorra eta hainbat xehetasun izan arren, fantasiazko basoko bihotza, 
esaterako, eta bere bilbe zeharkaezinaren azalpenean sortuta egon arren.

13 Merino 1991, op. cit., 32. or.
14 Ibid.
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Ondo antzemandako paisaia figuratiboak aurreko hamarkadakoak baino errealistagoak ziren, laurogeita 
hamarreko hamarkadako lehenengo urteetakoak ziren eta behin baino gehiagotan agertu ziren azken urte 
horietara arte. Euretako bi, Artzain-etxolak Kalifornian (2012) (kat. 44, ir. 11) eta Mangladia (2015) (kat. 45) 
bere bidaien emaitza izan ziren. 1992. urteaz geroztik gaur egunera arte, behin baino gehiagotan Niembron 
(Asturias), Roquetas de Marren (Almería), Port de la Selvan (Girona) edo Fuerteventuran egon denez, hainbat 
olio-pintura sortu ditu, eta baten bat hizpide izan dut noizbait. 2006an, margolariak Padua, Mantua eta Ve-
rona zeharkatu zituen, Mantegnaren heriotzaren bosgarren mendeurrenean haren omenez antolatu zituzten 
erakusketak ikusteko, eta aztarna sakona utzi zioten. Besteak beste, Egipto (berriro), Alemania, Kuba, Mexi-
ko, Estatu Batuak, India, Santo Domingo, Argentinako Patagonia, Malta, Guatemala eta Belize ere bisitatu 
zituen, eta lan interesgarriak sortu eta apaingarriak ere berritu zituen. New York ezagutu ondoren, hiri horri 
buruzko margolan handiak egin zituen 1999. urtean, eta, 2003an, neguan hiria nola zegoen irudikatzen zu-
ten zenbait margolan handiren inspirazio-iturria izan zen Chicago. 2012an, Nevadako Renon egon zen hiri 
horretako Eusko Ikaskuntzen Saileko William Douglass antropologoak gonbidatu zuenean (gaur egun, sail 
horrek Douglassen izena darama). Hori dela eta, Amerikako mendebaldeko paisaia bereizgarriari buruzko 
margolanak egin zituen; Coloradoko arroila, adibidez. Bertako koreografia zabal bezain ahaltsua bat zetorren 
margolariaren gustuekin: Pyramid zein Tahoe lakuak edo Death Valley. Ortiz de Elgeak bertatik itzulitakoan 
egin zituen leku horiei buruzko margolan handienak. Tamaina handiko Artzain-etxolak Kalifornian margola-
nean, Tahoe lakuko bazter kaliforniarreko artaldeen babeslekuen kokagunea ziren mendiko basoetako bakar-
dadea azaltzen da. Ezinbestean nabarmendu beharreko eta geroxeago margotutako beste margolan handi 
bat ere beste era bateko bidaiaren emaitza izan zen. Mangladia lanaz ari naiz, zeina Guatemalan modeloaren 
beraren aurrean 2008an egindako zirriborroan baitago oinarrituta. Dena dela, berez ezin hobeto antzematen 
diren paisaia figuratiboak ere aipatu behar dira, benetako ereduaren arabera eginda egon beharrean zenbait 
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ereduren araberakoak diren arren. 2015eko Paisaia hondatua (kat. 46) margolanak, esaterako, oroitutako 
zenbait lekuren pasarteak ditu osagai, eta, kasu honetan ere, mangladiak dira. Izan ere, munduko zenbait 
tokitan bildutako ikuspegien laburpena dela esan daiteke. Gauza bera gertatzen da 2016ko Meatzeetako pai-
saia margolanean (kat. 47), Huelvako Riotintoko meategien aurrean egindako apunteetan oinarrituta dagoen 
arren, beste irudi batzuk ere agertzen direlako bertan.

Kenneth Clarkek hauxe idatzi zuen paisaia espresionistari buruz hausnartzean: «arte espresionista espiritua-
ren tentsio arriskutsuarekin dago lotuta». Gero, espiritu modernoko zenbait faktorerekin lotu nahian, hauxe 
erantsi zuen: «indarkerien eta histeriaren sasoian, etengabe suntsitzen ari diren standarden zein tradizioen 
garaian eta, ezeren gainetik, ordena naturalarekiko konfiantza osoa galdu dugun aroan, baliteke hori berori 
bide bakarra izatea giza arima indibidualak bere kontzientzia berretsi dezan»15. Interesgarria da pentsatzea 
hitzok adierazten duten zerbait ezkutatzen dela Ortiz de Elgearen pinturak eskaintzen digun ikuskizunean. 
Bertan, hain zuzen ere, ordena naturalaren zein errealitatearen aurkako erasoaren historia azaltzen da, la-
rregizkoa eta ezegonkorra balitz bezala irudikatzen delako pinturako artifizioen bitartez. Hala ere, ez dira 
gehiegi baztertzen haren zeinu bisual bereizgarriak, biziagotu ere egiten direlako, horiek desitxuratzeak edo 
ukatzeak «espirituaren tentsioa» ekarriko balu bezala, eta tentsio hori, hain zuzen ere, aipatutako zeinuak 
gauzatzera behartzen gaituena bezain handia balitz bezala, eta kontrako prozesua bultzatuko balu bezala; 
berreratzeko eta behar besteko aintzatespenerako prozesua, alegia.

15 Kenneth Clark. El arte del paisaje. Laura Diamond (itz.). Bartzelona : Seix Barral, 1971.

11
Artzain-etxolak Kalifornian, 2012
Olioa mihisean
200 x 300 cm
Artistaren bilduma



24


