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eDitoreAren ohArrA

grand tour zelakoa egitea ohikoa zen 
britainiar aristokraten artean, XVii. 
mendearen erdialdetik XiX. mendearen 
bukaerara bitartean. oro har, europan 
zehar egiten zen bidaia bat zen, helmuga 
nagusitzat italia zuena. zaldunen 
hezkuntza osatzeko balio zuen, eta, 
aldi berean, helduarora eta helduen 
egitekoetara igarotzeko erritu moduko bat 
zen, gizarteko goi-klaseetan.

oraingoan, Grand Tour Italia aldi baterako 
erakusketaren azalpen-testuak irudizko 
gutun-sorta gisa atondu dira. gutunetan 
ingeles dama bat aritzen da narratzaile,  
gizonezko senideei laguntzen dien 
bitartean, une gorenera XViii. mendean 
iritsi zen ibilbide honetan zehar.

Kontakizuna ikuspegi femeninotik egiten 
da, beraz. toki, arte-bilduma eta artelanen 
tankera ata deskribapenei dagokienez, 
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XViii. mendearen bigarren erdian zeuden 
ezagutza eta iritziekin bat datoz. hori dela-
eta, emandako ezaugarri edo deskribapen 
guztiak ez zaizkie halabeharrez egokitzen 
gaur egun halakoei buruz dakigunari. 
ibilbideak, iritziak eta kritikak oinarritzen 
dira XViii. mendearen bigarren erdian 
italiara egiten zen bidaiaren inguruan 
eginiko egiazko gutun eta kontakizunetan.

gure ibilbidea museoko 1. solairuan hasten 
da eta 2.ean jarraitzen du. egunkari-gutun 
eran kontatzen da, eta erakusketa osatzen 
duten lanak deskribatuz doa: eskulturak, 
grabatuak eta margoak. Kanpoko 
orrialde-ertzetan, XViii. mendeko 
argitalpenetan egiten zen bezala, lan 
bakoitzaren izenburua jarri da, errazago 
identifikatzeko.

Azkenik, liburuxka honen edizioan, XViii. 
mendeko argitalpenen bereizgarriak islatu 
nahi izan dira, tipografiaren bidez eta 
zenbait irudiren bidez, erdiko orrietan 
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bakarrik, lizentzia batzuk hartu diren 
arren, jakina.
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1772ko abuztuaren 5a

hainbat hilabete prestaketa amaigabeetan 
eman & gero, italiarantz abiatu gara 
azkenik. hasieran errezeloak genituen 
arren, Britainia handia utzi & Calais 
aldera zeharkatu behar genuen-eta, esan 
behar dut ustekabekorik txikiena ere ez 
dugula izan. ez dugu pairatu itsasaldi 
horretan, esaten dutenez, ohikoak izaten 
diren eragozpenetatik bat ere, ez kontrako 
haizerik, ez haize-faltarik, ez ekaitzik, ez 
eta zorabio txikiren bat ere.

Baliteke historiako zeharkaldirik laburrena 
izatea; izan ere, bi ordu & berrogei 
minutura Calaiseko ateetan geunden & 
Pariserako garraioa antolatzen.

oraingoz, ezer gutxi gehiago dut 
kontatzeko. zure lagun betikoa,     .
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1772ko abuztuaren 9a

gure bidaiaren xedea italia & lur horrek 
belaunaldi osoen aberaste intelektualerako 
eskain dezakeen guztia izan arren, Parisen 
geldialdia egitea nahitaezkoa da garai 
hauetan.

Atzo iritsi ginen Frantziako hiriburura. 
Saint Denis aldetik sartu ginen, 
Montmartre muinoa  & hango zazpi 
errotak eskuinaldean genituela. hiri 
honetako egonaldia aprobetxatuko dugu 
europako monarkia zahar hau gehiago 
ezagutzeko, gure garai honetan itzal 
handieneko estatuen artean dago-eta. 
Baina ez dugu baztertuko metropoliak 
eskura jartzen digun guztiaz gozatzea: 
arkitektura modernoaren abangoardian 
dauden bertako eraikin zoragarriak, 
bertako artea, antzokiak & giro biziko 
bizitza soziala; &, jakina, bertako 
dendak. gure abenturaren hasiera honek 
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beharrezko du arropa berri batzuk 
eskuratzea, kontinenteko modara.

tamalez, esan digutenez, hemengo janaria 
ez dago gure gastronomia ezin hobearen 
mailan.

Adieu Madame estimatua, gure ibileren 
berri ematen jarraitzea agintzen dut,     .

1772ko abuztuaren 16a

Betebeharrek gure egutegia gainezkatu 
dute, & gaur arte ez da abagunerik suertatu 
eseri & idazteko. Paris toki bikaina izaten 
ari da, bertako chefen xelebrekeriak 
gorabehera. hiriko pertsona ospetsu 
& interesgarri askorekin jarri gara 
harremanetan & gure valet de placeak 
gomendatu dizkigun toki guztiak bisitatu 
ditugu: Palais royal, louvre, Palais 
de Justice, hôtel de Ville, maisonak & 
lorategiak, &c

horien guztien artean, zirrararik onena 

hôtel de 
Villen su 
artifizia-
lak
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sortu diguna hôpital des invalides izan da. 
luis XiV.ak fundatutako egitura bikain 
hau Mansardek eraiki zuen, & soldadu 
lizentziatuen & gerran zaurituen erretiro-
egoitza da. Aurrean zabaldegi zoragarri bat 
daukala, Sena ibaiaren ondokoa, itzelezko 
kupula hiriaren gainetik altxatzen da, & 
Parisen ikuspegi paregabea eskaintzen du.

esan dezakegu hemengo egonaldiari ahalik 
eta probetxurik handiena atera diogula. 
egun gutxi barru bidaiari lotuko gatzaizkio 
atzera ere, baina laster gure berri emango 
dizudala agintzen dizut. zure lagun 
betikoa,     .

1772ko abuztuaren 30a

lyonetik idazten dizut, italiarantz jarraitu 
aurretik hemen gelditu baikara egun 
batzuetarako. Paristik Dijon & Chalon-
sur-Saone aldera abiatu ginen, & bost 
egunen buruan iritsi ginen. han, diligence 

hôpital 
des in-
validesen 
kupularen 
ikustea
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per eau deritzona hartu genuen, & bi egun 
gehiagoan lyonera eraman gintuen. 
ibaiko ibilaldia aldaketa atsegina izan zen, 
toki batean & bestea gelditzen ginen-eta, 
bideko herriak begiesteko.

lyonen, aurrerantzean egingo dugun 
ibilbidea finkatu dugu. Azkenik ez 
arriskatzea erabaki dugu & lehorrez joango 
gara italiara, itsasoz joan gabe. ohartarazi 
digute zorte ona izan dugula kanalean 
& hemen ontziak txikiagoak direla, ez 
hain seguruak; faluak esaten diete ontzi 
horiei. hala, bada, Alpeak Cenis menditik 
zeharkatuko ditugu, ibilbide egokiena 
horixe dela ziurtatu digute-eta.

otoitz egizu italiara onik irits gaitezen. 
hurrengo gutunean, xehe-xehe kontatuko 
dizkizut Alpeetako zeharkaldiaren 
gorabehera guztiak, abentura bat izango 
baita, guztiek diotenez. Arren, egizu otoitz 
gure alde, agur t’erdi,     .
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1772ko irailaren 10a

hamaika gorabehera igaro eta gero, 
italian gara azkenik. turinen kokatu 
gara dagoeneko, & Alpeetako ibilaldiak 
urrutiko oroitzapena dirudi orain. 

lyondik Chamberyra joan ginen, Savoiako 
hiri nagusira, alegia, & egun gutxiren 
buruan Cenis mendiaren oinetan geunden. 
gidaliburu guztiek gomendatzen dutenez, 
gaua lanslebourgen eman genuen, & han 
ibilaldia egiteko esku-aulkiak & lerak 
alokatu genituen, gurdiak ezin direlako 
igaro halako bideetatik.

elurraren erdian & hotzak hartuta, 
esku-aulkiz ekin genion igoaldiari. 
Pertsonentzat ezina zirudien bide 
batetik abiatu zen konboia, hain zen 
alde malkartsua. inguruan itzelezko 
gailurrak & paisaia oldarkor bat genituela, 
erpinera iritsi ginen. han, lerak hartu 
genituen. Benetan, lagun maitea, nerbioak 
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dantzan jarri zizkigun esperientzia bat 
izan zen. ikaragarrizko eguna igaro 
eta gero, Maggiore aintzirara iritsi 
ginen, & han baretu ahal izan ginen, & 
ohiko garraioak erabili berriz. ibilbide 
horren ondoren, bazkaltzeko zerbitzatu 
zizkiguten aintzirako amuarrain xumeak 
errege-mahaiko jakien parekoak iruditu 
zitzaizkigun.

novalesatik Susa & turin aldera abiatu 
ginen. hiri hau gelditzeko toki guztiz 
atsegina da. Savoiako etxeko gobernariek 
hiriburu handientsu & ordenatua lortu 
dute, hiribide zuzen & arkupedunei esker. 
hiria ia karratua da, & lau portale & bost 
bastioi ditu. erdialdean Piazza reale 
nabarmentzen da, arkupez inguratua, gure 
Covent garden gogora ekartzen duela, 
bai eta Palazzo ere. Po ibaia ingurune ezin 
hobea da halako eraikinetarako, paseatzeko 
toki liluragarria izateaz gain hangoentzat 
& bisitarientzat.

Jauregi 
erreala 
turinen
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Agur turinetik, gure bidaiari lotzeko 
unearen zain. Adieu,     .

1772ko urriaren 3a

Barkatu, lagun maite hori, gutuna idazteko 
honen tarte luzea utzi dudalako. Bidaiak 
ez digu astirik utzi beste ezertarako. 
turinetik, vetturino deritzen gurdi 
horietako batean, genoara joan ginen. 
italiako hiri onenetako bat dela esaten dute 
&,  zalantzarik gabe toki eder & berezia 
da. Begien aurrean, anfiteatro baten eran 
zabaltzen da & etxeen fatxadak margoturik 
daude guztiak, barruzko kanpora jarri izan 
balituzte bezala. hain dira estuak kaleak 
& hain daude jendez beteak, non ezin 
baita gurdirik erabili & esku-aulkietan 
joan behar baita batetik bestera. genoan 
eman genituen sei egunetan, ohiko 
erakargarri guztiak bisitatu genituen, eliza 
& monasterio asko barne, bai eta Strada 
nuovako pallazzoak ere. Baina atzera 
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begiratu gabe abiatu ginen, hurrengo tokira 
lehenbailehen iristeko irrikaz.

handik Florentziarako bidaia livornotik 
egitea gomendatu ziguten. Florentziako 
portu hori ustekabea izan da guretzat, 
hango dendetan dauden britainiar salgai 
ugariengatik & merkataritza oparoagatik. 
Baina, azkenik, Florentzian gaude. 

Berriz idatzi arte hainbesteko denbora 
utziko ez dudala agintzen dut. zure lagun 
zinezkoa,     .

1772ko urriaren 8a

Florentzia zoragarria, bizia & alaia da. 
nik inoiz ikusi dudan hiririk garbiena. 
zalantzarik gabe, Britainia handitik 
kanpoko benetako bizitoki bat da. iritsi 
ginenean, Sir horace Mannekin jarri ginen 
harremanetan, & berari esker hemengo 
goi-gizarteko gaina & lorea ezagutu 
dugu, bisitariei atsegin eman nahian beti, 
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&, orobat, Florentziako conversazione 
onenetan parte hartzeko aukera izan dugu.

nik uste, jarri dugun epea ez da aski izango 
toki honetako arte guztiaz & xarma guztiez 
gozatzeko. oraingoz, San lorenzoko 
Dukeen Kaperara & liburutegira joan 
gara, bai eta Piazza del Duomora ere. 
Katedralak kupula handi bat dauka, 
Filippo di Ser Brunelleschik egina, Saint 
Paulekoa adinakoa. esan digutenez, mota 
horretako kupularik handiena da munduan. 
Barrualdea Federico zuccaroren & 
giorgio Vasariren margolanekin apainduta 
dago. Bataiotegia, Duomoaren pare-parean 
kokatua, garai bateko Marteren tenplua 
izan zen. hango hiru sarreretako batean, 
lorenzo ghibertik eginiko brontzezko 
ate batzuk daude, Michelangeloren iritziz 
Paradisuko ateak izan beharko zutenak, 
hain baitira lan fina. esan behar dut ez 
nuela espero rafael baino ia ehun urte 
lehenago eginiko lan bat atsegin izango 

Prozesio
Floren-
tziako 
Piazza del 
Duomon
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nuela, baina ghiberti maisuak nire 
espektatibak gainditu ditu.

Konpromiso sozialak bete behar ditugu 
orain, & ez dago astirik gure jardueren 
berri xehea emateko. Agur esango dut 
dagoeneko, gutuna laster irten dadin bere 
helmugarantz. zure lagun bihotzekoa,     .

1772ko urriaren 25a

Berriz ere denbora-tarte luzeegia utzi dut 
idazteko. Medici bilduma bikainek erabat 
hartuta eduki gaituzte. Dukeen arte-
bilduma ezin handiagoak jauregi zaharreko 
goiko solairuan daude gordeta, gehienbat. 
Piezen kopurua & kalitatea handiak diren 
arren, akigarria izan da antzinako bustoz, 
txanponez & dominez beteriko galeria 
amaigabeak zeharkatzea. Baina, azkenean, 
saria iritsi da, tribuna deitzen dioten areto 
ospetsua, alegia.

gela oktogonala da, sabaia nakarrezko 
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Venus de’ 
Medici

inkrustazioz estalita dago & paretak, satin 
gorriz, margolanez beterik; zoruek, era 
berean, marmolezko inkrustazioak dituzte. 
gela horren erdian mahai bikain bat dago 
&, haren inguruan, bildumako maisulanak. 
Atearen parean, bisitariok hasieratik 
bertatik hartaz gozatzeko, Venus de’ 
Medici deritzona dago. egun osoak eman 
ditugu hari begira, angelu guztietatik & 
argi-aldakuntza txikienak aintzat hartuz. 
Marmol zuri eder batean zizelkatua dago, 
apur bat horiturik denboraren poderioz. 
haren ilea urre-kolorekoa izan zen 
behinola, & orain tonu beltz leuna du. 
edertasun gailen & finekoa da; dena dela, 
batzuen ustez, haren burua txiki samarra da 
zangoekin alderaturik, izterrekin, bereziki. 
zalantzarik gabe, behin & berriz ikusiak 
genituen grabatuak motz gelditzen ziren, 
erabat. ez dute lortzen haren esentzia 
atzematea; badirudi, ukitzearekin, haragiak 
bat-batean bizia hartuko duela.
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ezinezkoa gertatzen da begirada 
eskulturatik aldentzea. eta, hala ere, areto 
bereko beste hiru lanek ere gure gorespena 
& mirespena bereganatu zituzten. lan 
horietako lehenean bi gazte borrokalari 
irudikatzen dira, bien gorputzak elkarri 
maisuki korapilaturik. Batzuen ustez, 
aurpegierak ez datoz bat gorputzak 
egiten ari diren ahalegin handiarekin, 
baina horren arrazoia da buruak geroago 
gehitu zirela, haien lepoen oinaldean 
ikus daitekeenez. hala eta guztiz ere, 
antzinakoen maisutasuna gorputzen gihar 
bakoitzean gelditzen da agerian. talde 
horri buruz akatsen bat aipatzekotan, esan 
daiteke gehiegizko distira duela, baina 
gortinak ixten direnean & zabalik leiho 
bakarra gelditzen denean, argiaren efektua 
ederra & dotorea da.

Borrokalari horiekin batera, gizon 
belaunikatu baten irudia dago, aiztoa 
zorrozten ari dela. Plebeio baten 

Borroka-
larien 
taldea

Arrotinoa
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aurpegiera badu ere, artistak artelanen 
fintasun guztia ematen asmatu du. Asko 
esan da haren nortasunaren inguruan, 
baina, argi & garbi, eguneroko lan batean 
ari den zerbitzari baten irudia da. Baliteke, 
esaten dutenez, konspirazioren bat entzun 
izana nahi gabe & erromatar heroiren bat 
izatea benetan, hala nola Miliko, neronen 
aurkako zimarku bat agerian utzi zuena, 
edo Vindizio, gauza bera egin zuena 
Brutoren semeekin, erromako tronuan 
tarkinioak berrezarri nahi zituztenean.

Azkenik, aurrekoekin batera, berezko 
distira duen beste lan bat da Apolo 
gaztearena da, Apolino deritzona, hain 
zuzen. enbor batean bermatzen den jainko 
gazteak gorputz segail & bihurria du. 
irudiaren jarrera bihurri hori dela eta, esan 
izan da lana eskultura Praxiteles handiaren 
lana dela.

Aurki joango gara Florentziatik & 
ondorioz egun asko eman beharko ditugu 

Apolinoa
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prestaketetan. erromatik iritsiko zaizu 
hurrengo gutuna, ziur asko. zure laguna,

1772ko azaroaren 6a

esan nizunez, Florentziatik joan & gure 
bidaiaren egiazko helmugara iritsi dugu: 
erroma. Bidean, hala ere, geldialdi laburra 
egin genuen Sienan, biziki gomendatu 
ziguten-eta. Florentziako estatuko 
bigarren hiria ezin da jada harro agertu 
garai batean izan zuen independentziaz, 
baina antzinako errepublikaren boterea 
nabari gelditu da finkaturik historiarako 
hango erakin zoragarrietan. Maila apaleko 
estilo batean, gotikoan, eraikiak egon 
arren, gaur egun ere mirestekoak dira, 
hala ere, haien handitasuna & bikaintasuna 
direla-eta.

Sienatik hegoalderantz abiatu ginen, 
Aquapendente, Viterbo & Caprarolatik 

.
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erromako 
Piazza del 
Popolo 
handiaren 
ikustea

igarotzen den ohiko ibilbidea harturik. 
Azken horretan, Parmako dukearen 
egoitzan gelditu ginen. garai batean 
Farnese familiarena izan zen &, esan 
zigutenez, hango balkoitik hiri eternala 
urrutitik ikus zitekeen: horra geldialdiaren 
arrazoia. une hartan, munduari legeak 
eman zizkion hirira iristeko hain geunden 
ezinegonez & irrikaz, non ezin baikenion 
emozioari eutsi. estimu osoz,     .

1772ko azaroaren 17a

ziur naiz hiri eternalaren ikuspegiak, gu 
bezala, espektatibaz betea utzi zintuela. 
erromako ateak urrutitik ikustean sentitu 
genuen poza deskribatzea ia ezinezkoa 
litzateke, hiria bera merezi duen bezala 
deskribatzea bezainbeste. ohitura denez, 
Porta del Popolo deritzon portaletik sartu 
ginen, antzinako erromatarrek Porta 
Flaminia deitutakotik, hain zuzen. Aita 
Santuaren absolutismoaz egin daitezkeen 
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kritika ugariak gorabehera, ezin da ukatu 
hiria handitasunez hornitzeko egiten 
duen ahalegina. erromara sartzean, biziki 
plaza arranditsu bat dago, erdian obelisko 
bat & parean bi eliza biki dauzkana. 
handik abiatzen da tridente delakoa, 
hiria antolatzen duten hiru kaleak: Via del 
Babuino, Via del Corso & Via di ripetta.

lehen egunak aldi baterako ostatu batean 
eman eta gero, behin betiko egoitza batera 
aldatu gara, gure egonaldiaren gainerakoan 
han egoteko, nahiz eta erromatik aste 
batzuez irteteko asmoa dugun, napoles 
& inguruak bisitatzeko, gauza miragarriz 
beteak daudela esan digute-eta.

erroman eman ditugun egun gutxi 
hauetan, gure begiek antzinako altxorrak 
baino ez dituzte ikusi. hainbeste 
monumentu direnez, ez dut luzeegi 
aritu nahi, & izenak baino ez ditut 
aipatuko. Foroa ikusi dugu, antzinako 
tenplu guztiekin, & Severoren, titoren 
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erroma 
bere 
antzinako 
distiran

erromako 
Martze-
loren An-
tzokiaren 
ikustea

& Konstantinoren arkuak; Cloaca 
Maxima, antzinako erromatarrek iritsi 
zuten bikaintasun-mailaren erakusgarri; 
trajanoren & Antoninoren zutabeak; 
erroman guztian zehar sakabanaturiko 
obeliskoak; Koliseoa, ale berezienetako 
bat antzinako monumentuen artean, & 
titoren, Dioklezianoren & Karakalaren 
termak.

nire iritzia da, lehen bisita hauek egin 
eta gero, dena aski hondatua dagoela. 
hiria ezagutuz joateko, ingalaterran 
ikusten ditugun grabatuek ilusio faltsua 
sortzen digute, monumentuak berriak 
balira bezala erakusten baitizkigute. 
iragana irudikatzeko bide eman zidan 
eraikin bakanetako bat Martzeloren 
antzokia izan zen, tiber ibaitik oso 
hurbil kokatua, juduen auzunearen ondo-
ondoan. Berrerabili egin dutenez, osoago 
dago, antzinako nortasuna neurri batean 
galdu duen arren. gaur egun Savelli 
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printzearena da, alabaina, garai batean 
antzoki bat izan zen, 1000 lagun ere har 
zitzakeena, diotenez. Jatorrizko eraikina 
Augustok eraikiarazi zuen, Martzelo bere 
ilobaren omenez, baina Baldassare Peruzzi 
arkitektoak jauregi paregabe bihurtu zuen.

hurrengo gutunetan erromako bizipenak 
kontatzen jarraituko dut.     .

1772ko azaroaren 26a

Atzo Panteoia bisitatu genuen, garai 
batean erroma harrotzeko arrazoi izan 
zena. italia guztian dauden antzinako 
tenpluen artean, ongien & osoen dagoena 
dela esan daiteke. galdetu arren, inork 
ez du jakin azaltzen zergatik eman zioten 
antzinakoek izen hori. Batzuen arabera, 
Agripak Jupiterri & jainko guztiei eskaini 
zielako; beste batzuen arabera, kupulak 
zeru-gangarekin duen antzekotasunagatik. 
egungo erromatarrek rotonda deritzote, 

erromako 
Pan-
teoiaren 
barrukal-
dea
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forma biribila baitu. Fatxadan jartzen 
duenez, Agripak, oktavio Augustoren 
suhiak, eraikiarazi zuen. gaur egun beste 
eraikin batzuk baino hobeki egoteko 
arrazoia da Bonifazio iV.ak eliza bihurtu 
zuela, Santa Maria ad Martires izenarekin.

eraikin eskerga da, biribila, kupula eskerga 
ere baduena estalkitzat. Kupula hori 
berezi-berezia da, ez baita ixten; izan ere, 
erdialdean zulo handi bat du, &, ondorioz, 
eraikinaren barrualdea elementuen 
mende gelditzen da. haren diametroa & 
garaiera berdinak dira, 149 oin ingeles. 
Bere une gorenean, aberastasunez 
betea egon zen; esan digutenez, kupula 
zilarrez estalirik zegoen barrualdetik & 
brontzez kanpoaldetik. hala ere, guretzat 
zirraragarriena izan zen jakitea hormetan 
dauden nitxo ugarietako batean rafael 
dagoela ehortzia, artisten arteko printzea.

laster idatziko dizut. zure laguna,     .
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1772ko abenduaren 8a

Duela egun batzuk, Kapitolioa bisitatzeko 
aukera izan genuen, erromako historiako 
leku sakratu hura. Diotenez, izen hori 
latinezko caput hitzetik dator & burua 
esan nahi du. Dirudienez, Jupiterren 
tenplua eraikitzeko zulatzen ari zirela, 
tolus izeneko norbaiten burua aurkitu 
zuten & hortik, Caput toli, Capitolium. 
Buruak iragartzen zuen erroma egunen 
batean munduko buru izango zela. 
erromaren iragan lorioseko toki & objektu 
agurgarrienak daude han. lehenik, alde 
garaienera joan ginen, tarpeia haitzera. 
gero plazara itzuli ginen; han, Marko 
Aurelioren estatua dago, urrekera garai 
batean, baina egun denboraren poderioz 
belztutako brontzearen kolorekoa. gero 
Kontserbadoreen Jauregira sartu ginen & 
han romulo & remo bere bularretan hazi 
zituen otsemearen brontzezko estatua ikusi 
genuen, antzinako beste gauzaki askoren 
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Arantza-
dun umea

San Joan 
latera-
nekoaren 
Basilika-
ren plaza

artean. Baina alerik onena da gazte bat 
oinetik arantza bat ateratzen irudikatzen 
duena. Brontzezkoa da, baina urrea 
balio du. Senatuak eginarazi omen zuen, 
gaztearen ardura & lastertasuna saritzeko, 
hil edo biziko mezu batzuk eramatean. Bere 
ahaleginean, helmugara iritsi & mezuak 
eman arte ez zen eseri, oinean sarturiko 
arantza bat ateratzeko. garai batean, irudia 
San Joan letranekoaren basilikan zegoen, 
baina Sixto iV.ak Kapitoliora eramanarazi 
zuen.

egun hauetan ditugun konpromiso ugariak 
direla-eta, ez dakit noiz izango dudan 
aukera berriz idazteko. zure lagun betikoa.   

1772ko abenduaren 14a

erroman emango ditugun azken egun 
hauek aprobetxatzen ari naiz zuri idazteko. 
Aurki napolesera abiatuko gara, baina gero 

.
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itzuli egingo gara eskaintzeko hainbeste 
duen hiri handi honetara. 

Duela egun batzuk txango bat egin genuen 
tivolira. han, estatuak & antzinako 
beste altxor batzuk hain ugariak zirela 
aprobetxatuta, hadriano enperadorearen 
garai bateko villakoak, ippolito d’este 
kardinalak oso villa bitxia eginarazi 
zuen, Pirro ligorioren trebetasun 
arkitektonikoaz baliaturik.

hadriano enperadorearen jauregia 
izandakoaren hondarrak bisitatzen ari 
ginela, esan ziguten nola hilabete batzuk 
lehenago, hain zuzen, marmolezko 
eskultura bikain bat aurkitu zuten, 
diskoa jaurtitzen ari den atleta greko 
bat irudikaturik. Dirudienez, aurkitu eta 
gutxira Vatikanora eraman zuten. espero 
dugu han ikusi ahal izatea napolesetik 
itzultzen garenean, ikusmin handia 
dugulako. Diotenez, haren gorputzak 
giza perfekzioa irudikatzen du, baina 

Diskobo-
loa
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balitekeela burua ongi jarria ez egotea. 
Diskoa jaurtitzeko prest agertzen da, 
dirudienez, behera begira, diskoari begira 
beharko liokeenean, gai hauetan adituak 
direnen arabera. nolanahi ere, ziur naiz 
niri zoragarria irudituko zaidala.

Jaso gure estimurik zintzoena,     .

1772ko abenduaren 28a

Aurreratu nizunez, erroma aldi baterako 
utzi dugu, napoles aste batzuez bisitatzeko. 
hona ekarri gaituen bidaia biziki 
gogaikarria & deserosoa izan da, batez ere 
Aintzira Pontino beldurgarriak zeharkatu 
behar izan genituenean. toki mortu & 
zingiratsu bat da, briganti direlakoez josia, 
esaten dutenez. zorionez, ez dugu erasorik 
pairatu & ez gara kutsatu toki guztia hartua 
duten sukar ikaragarriez.

Bidean zehar geldialdi laburrak egin 
ditugu, gomendaturiko zenbait toki 
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bisitatzeko: Castelgandolfo, aita 
santuen udako egoitza, Frascati & 
terracinako Jupiterren tenpluaren 
hondar sakabanatuak. Azkenik, gero eta 
okerragoak ziren bide & ostatu batzuetan 
zenbait egun egin eta gero , napolesera 
iristea gure sufrimenduen ordain bikaina 
izan zen. ikuskizuna zoragarria da. 
Badirudi hiria badiako muinoan behera 
lerratzen ari dela, itsasora iritsi arte, 
Vesuvio sumendiak, naturaren mirari 
hark, paregabeko ingurunea jartzen dion 
bitartean.

hirian sartu ginenetik, napolesen 
oso deigarria suertatu zaigu kaleetan 
gau & eguneko ordu guztietan zenbat 
jende & zenbat motatakoa ibiltzen den. 
esana ziguten aurkituko genuen hiririk 
jendetsuena izango zela, baina, hala 
ere, txundigarria izan da hori halaxe 
dela egiaztatzea. Bertako gizarteak 
antz handiagoa du erromakoarekin, 
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napolesko 
udal- 
Antzo-
kiaren 
barrualde-
ko ikustea

Florentziakoarekin baino. ez da 
oso abegitsua & ez dago ohiturik gu 
britainiarrok hartzen, antzokiko palkoetan 
izan ezik, baina hori biziki gogaikarria da, 
palkoetara eramaten dituzten korridoreak 
lazzaroni deritzen behe-mailako jende 
jasangaitz & nonahikoekin gainezka 
baitaude. Sir William hamilton gure 
enbaxadore estimatuaren ahaleginek ere ez 
dute balio izan bertako aristokraziaren eta 
gure arteko harreman sozialak bultzatzeko, 
ez eta honelako egun berezietan ere.

napolesetik doakizu zeure lagun 
estimatuaren agurra,     .

1773ko urtarrilaren 5a

erromara itzuli baino lehen, berriz idazten 
dizut, epifaniaren bezperan. Aita santuen 
hirian oraindik hainbat monumentu bikain 
gure zain ditugun arren, saihetsezina da 
nolabaiteko tristezia sentitzea, laster gure 
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itzulera luzeari lotu beharrean suertatuko 
garelako. 

egun hauetan egiaztatu dugu egia zela 
napolesi buruz esan ziguten guztia. 
Bertako 300 elizak apainduraz gainezka 
egoten direla, & are gehiago egun hauetan, 
begientzat nekagarriak izateraino, & 
ingurumariak direla hiriaren aipagarriena.

hain zuzen ere, ingurumari horietan bisita 
egitean izan dugu gure azken abentura, 
Vesuviora igotzea. harro esan behar dut 
neure oinez sumendiaren ahoraino iritsi 
& jaisteko gai izan nintzela, lurra oso 
labaingarria izan arren. 

Beste txango batean Ponpeia, herkulano 
& estabia erromatarren antzinako hiriak 
bisitatu genituen. harrigarria da nola 
dagoen presente garai bateko erromatarren 
eguneroko bizitza bazter guztietan. Duela 
bi mila urte baino gehiago jaten zituzten 
ogiak ere ikusi ditugu, hiriak estali zituen 
errauts-geruzak ezin hobeki gorde baititu. 
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Dena dela, nire ustez, ederrenak izan 
dira etxe & villa bakoitzeko paretak 
apaintzen dituzten margoak. zoragarriak 
dira. Bakoitzak bere estiloa du. estabiako 
Arianna villan, adibidez, irudi mitologiko 
asko daude ikusgai, etxeko gela askoren 
apaingarri. etxeen dekorazioa ikusirik, 
uste dut garai hartakoek pertsona 
jantzienen fintasuna & gustua zituztela. 
gelatxo txiki batean, paretetan Flora, 
Diana, Medea & ledaren irudiak egon 
ziren. guztien artean, Flora iruditzen zait 
iradokitzaileena, beste hiruek koloreko 
atzealde hutsak & aurpegiak ageri-agerian 
dituzten bitartean, Flora itzulirik baitago, 
guri itzuri eginez, lorez beteriko baratze 
batean paseatzen dabilela, nonbait, 
irudiek apainduriko gelaren leihotik ikus 
daitekeen peristiloan villaren jabeen bide 
zeukatenaren isla.

irudi iradokitzaile horrekin, doakizu zeure 
lagun fidelaren agurra,     .

Arianna 
Villako 
Flora & 
Medea
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1773ko urtarrilaren 21a

hilaren 12an erromara iritsi ginen atzera 
ere. napolesera bidaiatu baino lehen, 
Aita Santuaren egoitzara bisita labur 
bat egiteko aukera soilik izan genuenez, 
itzultzean aprobetxatu dugu San Petri 
basilikari & Vatikanoari merezi duten 
arreta eskaintzeko; izan ere, esan liteke 
Vatikanoa erromarentzat dela erroma 
munduarentzat dena.

rafael Sanzio pinturako Apoloren lan 
onenak & ospetsuenak han daude. han 
dago haren estudioa. han hasi zen lan 
egiten erromara iritsi zenean & han 
zegoen enplegatua bere heriotzako orduan. 

lehenik, San Petri basilika handientsua 
bisitatu genuen. Plazan kokaturik, 
kolomadiak, iturriek, obeliskoek, elizak 
& jauregiek osatzen duten multzoaren 
aurrean, azken horien irregulartasunari 
atzeman diogu, multzoaren ikuspegiaren 

erro-
mako San 
Petriren 
ikustea
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kaltetan, neurri batean. zati bat antzinakoa 
da oso, beste bat, ez hainbeste. ikusi 
ditugunetik, asko bazeuden Julio ii.aren 
garaian, hala nola Belvedereko lorategia 
deritzona. egia esan, plaza edo cortile 
bat da, horrela deitzen baitzaie patioei 
italian, gure lincoln’s inn baino apur bat 
txikiagoa. toki horretan, Julio ii.ak & 
haren ondorengoek antzinako eskulturez 
osaturiko bilduma bikain bat batu 
zuten, mundu guztiko errege & nobleen 
inbidiarako. 

Badakizunez, arte guztien artean, eskultura 
dut gogokoena. horrexegatik, beharbada, 
rafaelen gelak hunkigarriak & itzelezko 
kalitate piktoriko baten jabe iruditu 
zitzaizkidan arren, estatuez baino ez dizut 
hitz egingo azkenean.

ospetsuena laokoonteren estatua 
da; inguratzeko & alde guztietatik 
begiratzeko moduan kokaturik dago. 
eta hori tamalgarria da, aurrealdea oso 

laocoon-
teren 
taldea
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ongi akabatua dagoen arren, atzealdea 
ez baitago hain ongi, eskultura paretaren 
ondoan jartzeko egin zen-eta. Marmola 
bikaina  da, ia gardena den tonu zuri 
batekoa.

hain da kalitate onekoa, non Plinio 
zaharrak ere aipatu baitzuen. Berak 
dioenez, hiru rodastar eskultorek egin 
zuten, Agesandrok, Atenodorok & 
Polidorok, 324. urtean ab urbe condita, 
hau da, erromaren sorreraz geroztik. 
1506. urtean, erromatar batek aurkitu 
zuen, titoren termen hondakinen artean, 
nonbait. irudika daitekeen lanik finena 
da &, hala ere, haren edertasunaren zati 
bat itzaltzen dute galduriko & geroago 
ordezkaturiko zatiek.

hemen irudikatzen den Virgilioren 
eneidako troiar apaizaren aurpegia 
Antzinateko estatuagintzaren gailurrean 
dago. haren indar akitua, bere zorigaitz 
handiaren zamapean amore emateko 
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zorian, haren aho erdi irekia, haren 
goranzko begirada, jainkoen laguntza 
alperrik otoizten; abaildua, etsia, 
sufrikariotan. haren emozio sakonak 
hunkitu egiten nau.

laokoonteren ondoan, Aita Santua 
izan aurretik Julio ii.arena izan zen 
eskulturetako bat dago, Della rovere 
kardinala baino ez zenean. oso goraipatua 
izan den Apolo hura da, dotorea eta 
itzela, ederra izateaz gain. estatuari 
Belvederekoa goitizena eman zaio, patio 
horretan kokaturik baitago, hain zuzen. 
Ausaz, haren aurpegia oso-osorik gorde da. 
Baina eskuineko zangoa ez du hala, hainbat 
tokitan hautsia & gaizki konpondua dago-
eta. ezkerreko zangoa & eskuineko eskua 
ere ez daude osorik. Kalteak gorabehera, 
Apolo horren edertasuna hain izan da beti 
laudatua, non ia estanpa-bilduma guztietan 
ageri baita.

Museo Pio-Klementinoko atarte biribilean, 

Belve-
dereko 
Apoloa
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Michelangeloren mirespen sakona 
bereganatu zuen gorputz-enborra ikusi 
genuen. Adituen arabera, besorik eta 
leporik gabeko gorputz hori da harriz 
inoiz ikusi den lanik onena. egia esan, 
nik ez diot handitasun hori antzematen & 
besoak, zangoak & aurpegia falta zaizkiola 
nabariegia da niretzat. Antzeko egoeran 
aurkitu diren beste pieza batzuei ez bezala, 
irudi honi ez zaio ezer gehitu. Beharbada, 
Pliniok aipaturiko lan handi horietako 
bat ez delako. egia da Atenasko Apolonio 
zelako batek sinatu zuela, baina egile 
ezezaguna da guretzat. esan digutenez, 
herkules irudikatzen du, lehoi baten 
larruan eseririk dagoela.

orduak & orduak eman nitzake idazten, 
baina baditut beste betebehar asko, & 
oraingoz utzi behar zaitut. zure lagun 
bihotzekoa,     .

Belve-
dereko 
torsoa
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1773ko urtarrilaren 31

erroman gara oraindik, baina gero eta 
hurbilago dago abiatzeko eguna. Azken 
gutunetik, aipagarriena izan da hiriko villa 
garrantzitsuenetara egin ditugun bisitak: 
Medici, ludovisi, Farenese & Borghese 
familien villetara, hain zuzen. Villa Medici 
bere erakargarritasunetatik asko galdu 
ditu, ospetsu egiten zuten eskulturak 
Florentzian baitaude, tribunan, geuk ikusi 
genuen tokian, alegia. hala ere, lorategiak 
zoragarriak dira oraindik ere. oso hurbil, 
ludovisi familiaren villa dago, Salustioren 
lorategiak garai batean zeuden toki berean. 
eraikitzen ari zirela, antzinako gauzaki 
asko aurkitu ziren, & gaur egun familiaren 
eskultura-bilduma bikainaren barruan 
daude.

hurbileko beste jauregi bat da Scipione 
Borghese artezale handiarena, lukuloren 
lorategiak egon ziren tokian, Pinzion. 

ludovisi
Villaren 
ikustea
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Villako lorategiak zoragarriak dira & 
haietan zehar animalia asko dabiltza solte. 
eraikin nagusia benetako eskultura & 
pintura-museo bat da, artista ospetsuenen 
lanak dauzkala, hala nola rafael edo 
leonardo da Vincirenak.

hala ere, ongi dakizunez, ni eskulturazalea 
naiz, oroz gainetik. Kardinala Bernini 
gaztearen, bere garaiko Michelangeloren 
parekoa izan zenaren, babesle handia 
izan zen & antzinako eskulturen bilduma 
bikaina ere batu zuen. Alerik famatuena 
gladiatorea deritzona da. efesoko Agasias 
izeneko eskultore batek sinatu zuen 
eskultura &, dirudienez, lisipo handiaren 
eskolakoa izan zen. gladiatore bat eraso 
egiteko unean bertan irudikatzen du, 
gorputz guztia irudizko arerioaren aurka 
oldartua duela. haren giharrek errealismo 
harrigarria ageri dute, eta arintasun & 
malgutasun txundigarriak erakusten dute. 

ibilbide bikain hori osatzeko, Palazzo 

Borghese 
gladiato-
rea
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Farnese ere bisitatu genuen. han aukera 
izan genuen, antzinako lanen artean, gaur 
egun eztabaida gehien sortu duenetako bat 
ikusteko, Farnese zezena. gure taldeko 
connossieurrei gertatzen zaien bezala, 
antzinakoek zizelkaturiko lan gailen & 
bikainena zela iritzi zioten batzuek, & 
beste batzuek lan eskasa zela esan zuten.

hurrengo gutunera arte, doakizu zeure 
lagun leialaren agurra,     .

1773ko otsailaren 7a

erromako azken egunak aprobetxatzen 
ari gara jada bisitatuak ditugun zenbait 
tokitara berriz gerturatzeko. Atzo Piazza 
navona esaten dioten plazan izan ginen, 
Piazza d’Agona esan beharko luketen 
arren, egia esan, han egon baitzen Circus 
Agonalis zelakoa, hau da, kirolen zirkua. 
horrexegatik du oso forma berezia, oso 
luzanga. erdialdean Berniniren iturria 

erromako
Piazza 
navona-
ren 
ikustea
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dago, munduko lau bazterrak sinbolizatzen 
dituzten lau ibaiak irudikaturik. haren 
parean, Santa Agnese eliza dago, santaren 
beraren martirio-lekuan eraikia. 

lerro hauekin, denbora labur baterako 
uzten zaitut. egun hauek zereginez 
gainezka izango bide ditugu, abiatu aurreko 
konpromisoak direla-eta. zure lagun 
betikoa,     .

1773ko martxoaren 12a

idatzi gabe aste gehiegi igaro eta gero, 
beharrezko lasaitasuna & astia lortu ditut, 
azkenik, Venezian. lasaitasuna inoiz baino 
egokiago aipatzen dut oraingoan, hiri 
honetan egoten den isiltasuna ikaragarria 
izaten baita zenbait unetan. Baina utz 
ditzagun kontu horiek aurreragorako.

ohiko ibilbidetik abiatu ginen erromatik, 
Milvio zubia zeharkatuz, Konstantino 
handiak erromatar mendebalde guztiaren 
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gaineko nagusitasuna bereganatu zuen 
zubi bera. geldialdi laburra egin genuen 
loretoko santutegian, Venetoko bidean 
nahitaez bisitatu beharreko tokietako bat 
izanik, & handik Ferrarara joan ginen, 
Veneziarako ibaibidea hartzeko.

ur gaineko hiri honetara ontziz sartu 
ginen, jauregi zoragarriz inguraturiko 
kanal handi bat zeharkatuz. gure bidean, 
Ponte rialto zubi famatuaren azpitik 
igaro ginen; horixe da, hain zuzen, Venice 
Preserv’d handian Pierreren & Jaffeirren 
arteko elkar-hartzearen gertalekua & 
dezepzioa sortzen du, dendaz gainezka 
dagoenez, halakoek haren diseinuaren 
edertasuna estaltzen baitute.

lehen egunetan den-dena liluragarria 
iruditu zitzaigun. Kaleen ordez, kanalak 
zeuden; gurdien ordez, gondolak, 
gurdizainen ordez, gondolariak, hiriko 
bizitza girotzen duten gondolari 
melodiatsu horiek. guztia uretatik egiten 

Ponte 
rialto & 
Veneziako 
preson-
degiaren 
ikustea



39

da: erosi, saldu, paseatu, &c. lehen 
egunetan, pauso bakoitza, zeregin bakoitza, 
abentura txiki bat da. hala ere, laster, 
sentipen hori joan zitzaigun, & malenkonia 
etorri, ezinegon apur batekin batera. 
lehen egunetan zoragarriak ziren gauza 
berberak, jasangaitzak zaizkigu orain. 
isiltasuna ikaragarria da. ur gainean, 
ontzien marmarioak baino ez dira entzuten, 
hilkutxa flotagarriak balira bezala, &, 
hondoan, gondolarien kantak. Baina 
okerrena hiriaren kiratsa da. Biztanleek 
dituzten askatasun gutxietako bat da nahi 
duten lekuan obratzea, & hiria eginkariz 
betea dago. Palazzo del Dux jauregiko 
harmailak ere badaude zikinkeriaz estaliak.

ez dakit askoz gehiago geldituko garen 
hemen. zure lagun fidela,     .
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1773ko martxoaren 21a

Venezian gara oraindik, baina egun gutxi 
barru abiatuko gara. garizuma betean, 
hiria oso aspergarria da. oso gutxi dira 
conversazione onak. halakoak Piazza 
San Marcon daudenak baino ez dira, & ia 
egunero joaten gara. Piazzan biltzen dira 
hiriaren erakargarri nagusiak, Palazzo 
Ducale & San Marko basilika; dena dela, 
haien diseinu arkitektonikoa aspaldiko 
iraganean trabaturik gelditu da, & ez 
dator bat Serenissimak duen ospearekin 
Bisitatu ditugun tenplu guztien artean, 
basilika motelenetako bat da, graziarik 
gabeko mosaiko horiekin ia osorik estalia. 
Piazzatik gertu, Ponte dei Sospiri ezaguna 
dago, zigortuek Palazzotik presondegirako 
bidean zeharkatzen zuten hura.

gure egonaldian ikusi dugu Venezia 
garai batean botere handiko errepublika 
bat izan zela, miretsia, baina gaur egun 

Veneziako 
Piazza San 
Marco-
ren 
ikustea
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gain behera eginiko estatu bat dela, goi-
maila politikoan ospeagatik, orografiaren 
berezitasunagatik & kokalekuagatik 
mantendua. Armategia bisitatzean ezin 
hobeki frogaturik gelditzen da hemen 
dena iraganean bizi dela; lehen begiratuan 
da nabaria haien armak ez direla berriztu 
hainbat hamarkadetan.

toki hau uzteko irrikaz gaude, horrek 
berekin itzulerari lotzea dakarren arren. 
Berriz idatziko dut itzuli aurretik. zure 
laguna,     .

1773ko apirilaren 19a

Atzera ere bideari lotu gatzaizkio. 
etxera itzultzeko oraingoan. Veneziatik 
Paduarantz abiatu ginen. handik 
Vicenzara, Palladioren hirira, hain 
zuzen, Veronara, Bresciara, Bergamora & 
Milanera. esan behar dizut behar baino 
gehiago luzatu garela bide zoragarri 

Veneziako 
Armategi 
nagu-
siaren 
ikustea
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honetan. Venezian egon ondoren, 
iparraldeko hiri txikiek espero ez genuen 
gozamenerako abagune bat eskaini digute. 
Vicenzak bereziki, bere arkitektura 
zoragarriarekin. 

Milanen gaudela dagoeneko, hemen 
egun batzuk emango ditugu, bertako 
monumentu ugariak ikusteko, bereziki 
San Anbrosio eliza, eliz gurasoetako baten 
apezpiku-egoitza, liburutegia, Piazza 
Castello & Duomoa edo katedrala. italian 
beste tenplu asko ikusirik, azken horrek 
oso desberdina dirudi, Alpeez iparraldera 
egiten diren katedralen oso antzekoa da-
eta. Dena dela, oraindik ez dugu aukerarik 
izan astiz bisitatzeko. 

laster idatziko dizut. zure laguna,     .

1773ko apirilaren 25a

Milanen espero baino gehiago luzatzen 
ari gara, egonaldia ezin atseginagoa izaten 
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ari baita. hiri hau harro egon daiteke bere 
oparotasun ekonomikoaz, bazter guztietan, 
ibilgailu bikainetan & kalean diren 
artisauen kopuru handian agerikoa denez.

Milanek erosotasun handia eskaintzen 
digun arren, aurki abiatu beharko dugu. 
hori hala izango dela ikusita, gauetan 
beldurrak egoten naiz. Sasoiko une 
honetan, susmoa dut Alpeak oraindik 
elurrez estaliak egongo direla & 
gure zeharkaldia etortzean baino are 
gorabeheratsuagoa izango dela.

otoitz egizu gure alde.     .

1773ko maiatzaren 19a

orain bai, esan dezakegu itzulera 
bukatzekotan gaudela. Atzera ere Parisen 
gara. hona iristeko, italiara joateko erabili 
genuen ibilbidea alderantziz egin dugu. 

oraingoan, gutxi egongo gara hirian. 
itzultzean, geldialdi laburra egin genuen 
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Versalleseko lorategietan. Jauregiaren 
arrandia txundigarria da. luis XiV.a 
ez zen batere xuhurra izan tokia 
eraberritzean. lorategietan, italiako estatu 
ezagunenen marmolezko & brontzezko 
kopia-bilduma oso interesgarria dago 
ikusgai, Vatikanokoen kopiak gehienak, 
antzinako zenbait originalarekin batera. 

tamalez, antzinako piezarik ospetsuena 
jauregiko gela pribatuetan dago. Diana 
ehiztari bat da, greziako original bat, 
Frantziako erregeek oso aintzat hartua, 
henrike iV.az geroztik. hain zuen estimu 
handia piztu, non ohorezko tokia izan 
baitzuen Fontainebleauko jauregian, baina 
gero louvrera eraman zuten, & orain 
Versallesen dago.

Jauregiaren ikuspegia, Pariseko bigarren 
egonaldi labur honekin batera, bukaera 
ezin hobea izaten ari da bizipen aberasgarri 
eta atsegingarri honetarako. tamalez, 
askatasun iragankor honek laster izango 

Diana 
ehiztaria
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du bere azkena. hau izango da, ziur asko, 
nire azken gutuna, berriz elkar ikusi baino 
lehen. 

Aurki ikusiko zaitudalakoan, agur t’erdi,    .

gutunen bukaera
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gloSArioA

Briganti

lapurrak, italieraz.

Connossieur

Frantsesezko hitza, artean, historian 
edo gastronomian jakintza handia duten 
pertsonei eta gustu-arloan adituak direnei 
deitzeko.

Epifania

errege Magoen jaia, urtarrilaren 6an.

Lazzaroni

napolesko erreinu eta hiriko gizarte-klase 
xeheenak aipatzeko hitza. 

Peristiloa

Koloma edo zutabez inguraturiko patioa

Serenissima

Veneziako errepublikari ematen zaion 
goitizena.
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Tarkinioak

erromako azken hiru erregeei eman 
zitzaien izena. Agintean, K.a. Vi. menean 
egon ziren.

Valet de place

Frantsesezko izendapen hori ematen 
zitzaion bisitatzen zen toki bakoitzean gida 
eta bitartekari jarduten zen pertsonari.

Vindizio

erromako erregetza berreskuratzeko, 
tarkinio harroak zuzendutako azpijokoa 
agerian utzi zuen erromatar esklaboa.



Antolatzaileak 

laguntzailea


