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“Kixmi jaio da!”, mendian behera oihuka ari
da jentil gaztea. Garai mitologiko lainotsuan
murgilduta zegoen Euskal Herria datorkigu gogo-
ra. Garai horretan Kristautasuna zabaldu zen, eta
ordu arte jaun eta jabe ziren jentil erraldoiek
kobazuloetan izkutatzeko kondena jaso zuten.
Pagano horiek jende arrunta baino altuago eta
indartsuagoak omen ziren, eta horrela gelditu dira
behin betirako euskal irudimenean.

Euskal Herrian ezezik, kultura askotan man-
tendu izan da zibilizatu gabeko erraldoi hauen
oroimena. Aipatutako jentilak, edota Basajauna
bera, piztien erara bizi ziren pertsonaiak ziren eta
gizakiok animalia hutsa izatetik zein gertu gauden
gogora ekartzen diguten mitoak dira.

Baina guztia ez da iraganeko mitologia. Hasi
berri dugun XXI. mende honetan oraindik ere
badira izaki erraldoien inguruko kontakizunak.
Lagun askorentzat horixe baino ez dira, kontaki-
zunak, oinarririk gabeko fabulak. Beste hainbat
kulturetako lagunen iritziz, ordea, erraldoi hauek
guztiz errealak dira. Haien tradizioaren baitan
betidanik egon diren pertsonaiak dira eta guztiz
normaltzat jotzen dute izaki hauen esistentzia.

Mendebaldarren artean ere mundu osoan zehar
izaki hauen bila ari diren ikerlariak egon badaude.
Gure zientzia eta teknikaren kulturan tabutzat

jotzen diren beste hainbat gaiekin gertatu ohi den
moduan, horietako askok jakin badakite beraien
prestigio akademikoa kolokan jarri dezaketela
“txorakerietan ibilitzeagatik”.

Munduko zonalde ezberdinetan izen propioa
duten izakiak ditugu. Errusian almas esaten zaie.
Bigfoot deitutako piztiak noizean behin Ipar Ame-
rikako egunkarietako orrialdeetan azaltzen dira.
Gauza bera Autraliako yowiearekin. Baina duda
barik ezagunena Himalayako yetia da.

Himalayako erregea

Elurretako Gizaki Higuingarria. Noizbait baten
bati bururatu zitzaion horrela deitzea yeti gixajoari,
eta hortik aurrera esaldi hori alboan izan duen
sanbenitoa da.

Mendebaldarren artean, yetiarekin topo egin
izana adierazi zuen lehena Tombazi izeneko ar-
gazkilari greziarra izan omen zen 1925an. Askotan
errepikatu izan den datu hau, ordea, Peter Kolo-
simo idazle italiarrak idatzitako liburu batean
baino ezin daiteke aurkitu. Iturri bakarra, beraz.

Baina dudarik gabe famatuena eta hoberen
kontrastatuta dagoena Sir Edmund Hillary eta
Tenzing Norgayren testigantza da. Munduaren
gailurra lehen aldiz zapaldu zuten bi lagun hauek

Yetia eta antzeko
izakiak mitologiaren

eremuan sailkatu ohi
dira. Hala ere, zenbait
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tamaina haundiko oinatz-lerro bat deskribatu zuten
1953an. Zazpi urte geroago bueltatu zen Hillary
yetiaren bila, baina ez zuen ezertxo ere ez topatu.

Lehen saiakera horretatik denbora dexente
igaro den arren, yetiaren inguruko informazioa
topatzea helburu duten espedizioek jarraipena
izan dute. Asmo honekin, 2003an bertan japonia-
rrez osatutako talde bat Himalaya aldera abiatu
zen, puntako teknologiaz horniturik.

Gugandik hurbilago, Juventus Mendi Taldeko
Iñaki Carranza mendogoizale bizkaitarrak basa-
pizti baten hatzaparra zirudiena topatu zuen 2003an
Himalayako Rolwaling zonaldean trekking bat
egiten ari zela. Bertako sherpek berehala ulertu
zuten norena zen aztarna hori.

Telefonoz baieztatu digunaren arabera,
“katalogatu gabeko urtsido” baten zatia dela
ondorioztatu dute Leongo Unibertsitateko adituek.
Orain arte zientziak ezagutzen ez duen hartz mota
bat, beraz, ikerketa horren arabera.

Barmanua

Jordi Magraner zientzialari katalandarrak ha-
mabi urte eman zituen Pakistango Kailash hara-
nean barmanu izeneko izakiaren bila. 2002ko
abuztuaren 2an bukatu zen betirako Jordiren

bilaketa, egun horretan bera eta bere
laguntzaileetako bat erahilda

topatu baitzituzten Chitral
erregioan alokatuta zuten

etxean. Hilketaren arrazoiak
argitu gabe daude oraingoz,
baina zurrumurru batek
gero eta indar haundiagoa
hartu du azken hilabe-
teotan: Jordik erabili ohi
zuen goi mailako ko-
munikazio tresneriak
espioia ote zenaren
susmoak piztu zituen
nonbait. Zonalde eta
garai gatazkatsu batean
lan egiteak ez zion zorte
haundiegirik ekarri Jor-
diri.

Magraner zientzialari
trebea izan zen. Pariseko Historia
Naturalaren Museoan aritu zen

hainbat urtetan, batrazioen
ikerketan espezialdurik.

80ko hamarkadan yetiaren inguruko grina piztu
zitzaion, eta gaia ikertzeari ekin zion. Pakistango
Chitral zonaldean kokatu zuen bere ikerketa gunea,
bertako egoera ezin aproposagoa zelako: barmanu
izeneko izaki bat bertokoen sinismenetan gogotik
sustraitua zegoen, eta mendebaldeko gizartean
yetiaren inguruan zabaldutako istorioek apenas
kutsaturiko zonaldea zen.

Bere ikerketak aurrera joaten ziren heinean,
Jordik gero eta argiago zeukan ideia bat. Horren
arabera, barmanua guztiz erreala zen, eta jatorri
konkretua zuen: Neanderthalgo Gizakia.

“Denborak Magraner jarriko du berak merezi
duen lekuan. Berari zor diogu, hein haundi batean,
gaur egun hominido hauek ‘fosil biziduntzat’
irmotasunez eta segurtasunez jo ahal izatea”.
Bruno Cardeñosak luzatu digun iritzia da. Orain
dela gutxi El código secreto izeneko liburua
plazaratu duen kazetari honen iritziz, “basa ho-
minido bakoitzak bere eboluzio lerro propioa
dauka. Adibidez, Himalayako yetia edo Ipar Ame-
rikako bigfootaren lotura gurekiko oso urrunekoa
izango litzateke. Hala ere, baliteke Errusiako
almastiak edota Pakistango barmanuak neander-
thaldarrengandik biziraun izana”.

Garai batean bi gizadi ezberdinek elkarrekin
topo egin zuten: Cro-Magnonak eta neanderthal-
darrak. Azken hauek zergaitik desagertu ziren
argitu gabeko misterioa da, baina askoren ustez
guk, Cro-Magnonok, era batean edo bestean la-
gundu genuen auzokideen desagerraldian. Magra-
ner eta beste hainbatek proposatutakoa noizbait
baieztatuko balitz aukera polita izango genuke
nolabaiteko barkamena eskatzeko. Beti ere, noski,
zoologiko batean ez bada.

! Juanma Gallego

Jordi Magraner, Pakistanen


