"DIVIO" MORALES BAT OÑATIN
Lekuona'tar D. Manuel'ekin
—«Divino» Morales bat Oñati'n azaldu dala, beraz?
—Bai, egia da.
—Zuk arkitu dezu noski?
—Bai, alaxe da.
—Nola izan da arkitze ori?
—Santa Ana'ko Monjategian
zan. Imajiña txiki batzuek saltzeko asmotan ziran monjatxoak, etxeko bearkizun batzuek estaltzeko; eta, Elizak
ortarako eskatzen duan «tasazioa» egitera deitu ninduten.
Bañan salgai zituzten imajiñaz
gañera, beste zerbaitzuek ere
erakutsi bear zizkidatela, ta barrura eraman ninduten, eta an
erakutsi zizkidaten —beste gauza askoren artean— pinturaki
batzuek... Ez al-nuan ayetako
bat begi-aurrean ikusi, bereala
irten zitzaidan: «Gastu aundixamarrik egin bear izanda ere,
emen daukazute zerekin ederkitxo ordaindu... Pinturaki onetatik atera ditzakezute berrogeitamar bat milla ogeierrealeko...». Arriturik gelditu ziran
nere monjatxuak; eta onela jarraitu nuan nik nere esatekoa:
«Pinturaki au «Divino» Morales bat da. Eta orrekin dana
esanda dago. Pinturaki onen
«gañean» naiko txanpon atera
dezakezute etxeko bearkizunetarako...». Olaxe izan ziran gure itzak.
- B a ñ a n , D. Manuel, nundik
dakizu, benetan ala dala? «divino» Morales dala?
—Morales'en artea, oso arte
nabarmena da. Greco'rena bezelaxe. Biok oso esku ezaguna
dute, bakoitzak bere egituran.

—Esaidazu zer-edo-zer geyago.
—Morales'ek, XVI gizaldikoa zan arren, XV gizaldiko
eran pintatzen zuan. Pintatu
ere, telan ez, olean baizik; eta
antziñako pintura-orea erabiltzen zuan ortarako, oleorik gabea alegia. Eta gayak, beti sentimentu-aundidunak, eta oso
elizakoyak.... Orregatik esaten
zitzayon «divino», ain ziran
goi-estiloz egindakoak aren lan
guztiak. Dibujoa eta margoak
ere oso bere erakoak... Itz ba-

tean, ezin ditekeala Morales bat
beste iñorekin «nahastu»; ain
du nabarmena bere pintaera
guztia.
—Ez al-da izango Oñati'ko
au, besteren batek Morales'en
antzera egiña?
—Ezagungo luke nundik-edoandik. Irureun urte izango dira
pinturaki ori Santa Anan dagola, txokoratua. Irureun urteko
autsak —auts me-meiak— ga-
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ñean dauzka, eta auts-artetik
koloreak il-antzeko ageri ditu...
dana zar-antza arturik... Or ez
da, benetan, Morales'en eskua
beste eskurik agiri.
—Eta zer derizkio zu egin
bearko dala pinturaki ain baliotsuarekin?
Lenengo-lenengo, beintzat,
txoko bat Gipuzkoa'n bertan
eratu; ez dedilla emendik atera iñora. Daukagun arte pixka,
bertan euki dezagula. Museo
batean euki, ori bai, guztion
ikuskarri. Bañan etxean... Or-

tarako bizkortu ditezela Gipuzkoa'ko «aldunak» , dezaketenak... Eliza? Diputazioa? Donostia'ko Ayuntamentua?... dana dala- edo-ta guztiok bateginda..
Ortarako alegiñak egingo ditugula guk ere agindu diogu
«Zeruko ARGIA»'ren aldetik,
Lekuona Apaiz Jaunari.
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