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EusKal hultura eta literatura 
SOeKo hamarhadan

Gillermo ETKEBERRiA

0. Sarrera

50eko hamarkada hautatu dugu Miramarko aurtengo Ikastarora- 
ko. Mamarkada garrantzltsu hau, gerraondoko m uglm endu oso ba
ten zatl bat besterik ez da. Qudu zibilak erakarri zuen triskantza 
Ikaragarrlaren ondoren, berehala hasi zen erreakzlo berria, haseran 
Ikaratl, eta gerora, ausarki hamarkada honetan Ikus daltekeenez.

Uste dugu hamarkada hau ahaztuxea dagoela gure llteratur 
arloan beste aro batzuen mesedetan. Balna garal honetan gertakarl 
literario eta kultural Interesgarrlak eman ziren geroko euskal llteratu- 
ran garrantzl esanguratsua Izango dutenak, eta hortek Izan dira gure 
asmo eta xede.

Qerra ondoren, euskal literaturak atzerrlko bldea hartu zuen, 
zenbalt kasutan Iparraldera Joaz, eta, gehlengo batean Amerlkarantz. 
Oro har aldlzkarletan gauzatu zen zeregln horl: batzuek alderdlen 
eskuetan zeudenak, EAJ-ren baltan, batik bat.

Morren adlblde dira Buenos Alresen, 1942. urtean sortu zen 
EKlh argltaipen etxea, argltaratu zlren bizpahiru nobela, poesia eta 
bestelako liburuak: Juan A, Irazustaren Joanixlo, 1946, Bizla garratza 
da, 1950, J. Elzaglreren Ekalzpean, 1948, urtean, Telesforo Monzo- 
nek Urrundik, 1945ean Mexikon eta Qudarlen eglnak, 1947an, Mla- 
rrltzen.

Bitartean, ezer gutxl egln zitekeen muga barnean eta egln zite- 
keena ere, erdi ezkutuan egln behar Izaten zen. Morren adlbldea da



1948. urtean, hamaika kostata ia guztiz gaztelaniaz argltaratu zen 
EOAtl aldizkarla. 1949. urtea eredugarri Izan zen 5. Mitxelenak argi- 
tataratu zuen Arantzazu, eusHal sinism enaren poem a  liburua.

50, hamarkadan, literatur ekintzen bultzada berri bat nabaritu 
zen. Atzerrlko zenbait idazle eü^eratu ziren, guduak triskatu zituen 
taldeak berriro ere antolatzen hasi ziren, dlktaduraren aurkako zen
bait ekintza eta m uglm endu Indarberrltu zen klandestinltatean, Aldiz- 
karlak eta galnerako publlkapenak ugaltzen hasi ziren. habarmendu 
beharrekoa da Jokin Zaltegik, 1950. urtean sortu zuen EuzHo Gogoa 
aldizkarla.

Berplztea gero eta nabarlagoa zen. Orlxek, aspaldidanik amaltua 
zuen Eushaldunah argltaratu zuen 50, urtean Itxaropena argltale- 
txean. Argltaletxe honek berak KullxHa sorta  bllduma sortu zuen 
1952. urtean. Autoreak eta obrak ugaltzen Joan ziren: 1951 .ean 
Salbatore Mitxelenaren: /\ma-5emeah /^rantzazuho Hondairan. 1954. 
urtean Mila olerHi eder Alta ^antl Onalndlak, eieberrl zaharrak berrar- 
gltaratzen hasi ziren: Kresa/a, Qaroa, don Memesloren poeslak, Itzul- 
penak. Iparraldean Iratzederren poesia eriyiosoa, antzerkla, Lafltteren 
Idazlana... Muga barnean zegoen zentsura Ikaragarrla zela-eta, Idazle 
sonatu askok Zalteglren EuzHo Qogoan argltaratzen zituen bere la- 
nak.

Qarai honetan, ausaz, generorlk esanguratsuena poesia izan 
zen. Poesia hau guztia, lido zaharrekoa zela esan dalteke, eragin 
llzardlarrekoa eta bultzada berezia Izan zuen genero honek. Malere, 
poliki-poliki, bide berrlaren lehen urratsak nabarnnentzen hasi ziren 
ISrutwIg eta Miranderen eraglnez, batik bat.

Hamarkada honen erdi aldetik aurrera, aurretik herabetl azaltzen 
an zen m uglm endu hau guztia, Indarberrltzen hasi zen. Argltalpenak 
eta aldlzkarlak ugaltzeaz gain, hauen euskarareklko konpromezua 
areagotu zen. Egan, ordurarte elebldun Izana, orrlak sel aldiz bi- 
derkatzeaz gain, euskara hutsean argltaratzen hasi zen. Morretaz 
gain Zeruko Argiak aro berrI bat hasi zuen, Analtasuna sortu zen. 
Ordurarte argitara emandako llburu kopurua bikolztu zen. Besteak 
beste: Llzardlren Biotz-begietan, Kírikiñoren Abarrah, Txomln Aglrre- 
ren Oaroa, Mogelen Peru AbarHa, Orlxeren Agustín gurenaren altorkl- 
zunaH, ...Jon Etxaldek bere lehen nobela argltaratu zuen, Joanah 
Joan  1955ean, ohitura nobeletan ohlkoa zen giro Idlltkotik hein han- 
dlan urrunduz. Urte berean Loldik Am abost egun Urgalnen euskal



lehen nobela polizlakoa argltaratu zuen. Quatemalan, haln urruti ze- 
goen Euzho Qogoa Blarritzera etorrl zen, Irakurle eta Idazleen hurblla- 
go egoteko asmoz. Qalnera, ordurako Orlxe ttzulla zen Euskal lierri- 
ra. Eta haseran bederen, malxu ukaezin gisan hartua Izan zen.

1956. urtea, urte berezia Izan zen m uglm endu honen baltan, 
Urte hartan nabarmendu zen belaunaldl zahar eta berriaren arteko 
etena, nahlz eta haustura osoa 60. hamarkadan eman. Mitxelena 
jaunak historia de la Literatura Vasca liburuan nabarl du: ” un signo 
de cambio, en cierto sentido radical, que viene notándose en el 
am biente del país es la agitada disputa en torno al tipo de lengua 
que debe ser preferido en la literatura y en general en todas las 
actividades culturales". Lerro horietan nabarl denez, esparru lltera- 
rloa gero eta irekiagoa aurkitzen da kanpo eraginak bereganatzeko. 
Euskaidun berriak gero eta gehiago dira eta Euskaitzaindiak eragin 
dezakeen bidear! Jarraitzeko gero eta prestuago ageri dira, aurreko 
garaiko IldoarI uko eginez. lido horretan, batzuek gehiago, besteak 
apaiago, alpa daltezke Krutwlg, Alfonso Irigolen, Txliardeg!, Pelilen, 
Jon Mirande, Aresti. ..

Bestaide, 1956. urteko zenbait gertakarik eragin berezia Izan 
zuen. Hala ñola EuskaItzaIndiak 1956. urtean egin zuen Biltzarra 
Arantzazun, non gai nagusla izan zen "hizkuntzaren etorkizuna", ga- 
raian hii ala bizikoa zela uste baitzuten. Mizkuntza praktlko eta 
funtzionaia nahl zen, hau da normailzatua. Viilasenteren hitzetan 
"llteratura-lzkuntza normailzatua, uniflkatua, tink ezarrla eta aldakaitz 
biurtua", bestela ezin baitzlon gure hlzkuntzak, halen ustetan, etorkl- 
zunari aurre egln, Txllardegik ere lido beretik egln zituen bere balez- 
tapenak, hizkuntza arautua eta osatua aidarrlkatuaz,

Eraberean euskararen etorkizunari buruz mintzatu zlren Parlsen 
1956.ean "Euskal Batzarre Orokorra" deltutako beste batzarre ba
tean.

Ingurune horretan garrantzl berezia Izan zuen ISoldo Mltxeiena- 
ren partaidetzak. Kritika artikulu gehlenak Egan aldizkarian argita- 
ratzen zlren. Bere ustetan "euskal llteraturaren tradizioa aintzakotzat 
hartzera" deitu zuen ereduak ere jarriaz beiaunaldi berriek Ikus zeza- 
ten n on d lk jo  behar zuen gerora euskara normaiizatuak.

Funtzlonaitasun horren aurkako arriskua ikusten zuen garaiko 
zenbalt autoreengan,



(jertakarlak pilatzenjoan ziren. Follkl-pollkl EuzHo (öogoako Idaz- 
leak Egan aldlzkarian Idaztera pasa zlren. Mahlz idazieak beren artean
OSO desberdlnak izan, bazituzten antzekotasun nabarlak: gehienak 
euskaldun-berrlak zlren, agnostlkoak, abeitzale berrltzaileak, kultura 
zabaiekoak eta euskal literaturarl aire berrlak itsasteko gogoz beteak.

Aipatu beharrekoa da Jahln aldlzkariaren serrerà 1956. urtean 
el3 horrek suposatu zuen guztia. JaHin, garaiko euskal idazie, haieta- 
ko asko euskaldun berrlak, erreferente garbla Izan zen. JaHInen 
Inguruan eman zen fenomenoa, herrlan indartsu eragiten zetorren 
bultzadaren altzln isla izan zen. Jak/nzaleek, haseran, Orixeren 
euskararl Jarraitu nah! izan zloten, maisu ukaezintzat baltzeukaten, 
baina gerora, hlzkuntza baliagarrl, kulto eta funtzlonala egln nahlan 
aide batera utzl zuten hären bldea. Pollkl pollkl belaunaldl berrla eta 
zaharraren arteko haustura sakontzen Joan zen, bal hlzkuntza eredu 
aldetik, bal gal eta estetika aldetlk. Poeta, nobelaglle berriek lehen 
pausoak eman zItuzten literaturaren gaurkotasun bldean garaiko ko- 
rronteen lldora gero eta gehlago Jarriaz. Krutwig, Arestl eta Jon 
Mirande poetak eta Tnllardeglren lehen nobela exlstentzlala Leturia- 
ren egunkari ezHutua. Talde honen baltan, gal berrlak Jorratu zlren, 
giro hirltarra nagusitu zen erruralaren gainetik, euskeldun berriak 
zlren asko eta horrek hainbat aurreiritzirlk gäbe Jokatzen lagundu 
zien.

Jauzla osoa ez Izanik ere, modernItatera eman zlren aurrerapau- 
suak esanguratsuak dira, bal Arestiren Maldan behera poeman, bere 
sinbolu konplexutasuna eta llteratur erreferentzla ugarlagatik, bal Ml- 
randerenean ere, zeinaren bultzada erabaklorra Izan baltzen poesla- 
ren berrlkuntzan estetika berrl baten aire freskoa erakartzean, bal 
Txllardeglren nobela berrlan, galaz galn, hirlko kultura Islatzen zelako, 
garaiko nobela europearra ezagutzen zuelako, eta nobelan bertan 
agertzen den mundu ikuskeran, eta balta ere heln batean egituran 
ere. Aldaketa eta hausturaren azalpen eta zantzuak ugal daitezke 
nahl halnbat.

60ko  hamarkada heldu zenerako, esan dalteke Euskal Merriko 
halnbat m ugim endu politlko-sozlal-kultural-llterarlo, benetako Jauzla 
em ateko prestatua zegoela. Hamarkada hau olnarrizkoa Izango da 
belaunaldl zahar eta berrìen hausturan eta bidè berrlak, sozlal-polltl- 
ko-ekonom iko-llterarloak ulertzeko. Balna hori beste Ikastaro bati 
dagokionez, hemen amaituko dugu sarrera hau.



Ipar-hegoko idazleen arteho 
harremanah

Pako SUDUPE

Ikastaroaren egltarauak hala galdeglnik, hango eta hem engo 
idazleen arteko harremanol aldi-bitarte Jakin bat ezarri diot, baina ez 
naiz soilik urte bitarte horretara m ugatuko. Marritzekoa da noia ez 
dagoen azterian gehiago egiriik penintsula eta kontinenteKo idazieen 
arteko harremanez. Bai, Aita Viliasantek eta, euskal llteraturaren 
historia egitean harremanen berri eman dute, baina beti zeharka edo 
bidenabar, eta bereizketa garbi bat eginez m ende bakoitzeko idazle 
gailenak aztertzean, Iparrekoen eta Megoko euskal Idazleen artean. 
Bada garaia azterketa zehatzagoak eglteko lido honetan, eta ondo- 
koak alet><o bat ekarri nahl luke, askoz zabalagoa eta sakonagoa Izan 
behar lukeen azterketa orokorragoa heidu bitartean.

Idazleen arteko harremanak estutzen, usutzen eta pozblde 
nahiz etslpen gehlen sortzen laguntzen duena euskararen akademla 
da, harik eta 1918-1919an sortzen den arte; eta, gero, honen 
bilakaera bere gorabeherekin, gerrate arteko eten luzea tarteko. 
AlderdI kulturala da nagusl Ipar eta Megoko euskal Idazleen artean; 
baina, aldi berean, Itzaletik ari, hor dago polltikaren eraglna ere. Eta 
Iparreko nahiz Megoko polltlkak hamarkadarik hamarkada guztiz pa- 
raleloak gertatuagatik, 60ko hamarraldiaren azken aldera Larzabaien 
Mugarl tiro  antzerki adierazgarrlarekin eta, badira aldaketaren 
zantzuak ere, ahulak badira ahulak.

LehenbizI, foruak gaidu eta euskararen galnbeheraren aurrean 
hileta Jotzen du Felipe Arrese Beltia ob^andiarrak, euskara badoala 
desagertzera euskaldunek aide batera utzirik; eta honek zirrara han- 
dla eragiten du Megoaldean eta Iparraldean. Megarraren ondotik,



laster sortuko dira egitasmoak eta proiektuak Euskaltzalndia 
eratzeko.

Arrese Beitia/Duvoisin

Bigarren gerra karlista bururatzearekin Antoine Abbadlak, Duvol- 
5ln kapitalnak eta Ikusi zuten zein egoera hitsean zeuden tiegoko 
haurrlde euskaltzaleak, eta Lore Jokoak Megoaldera Iragaitea erabaki 
zuten. Asociación Eúskara de llavarraho  kideekin elkar harturlk -Juan 
Iturralde Sultsortzalle, eta Arturo Kanplon bultzatzalle handlenetarik-, 
eta Ellzondon deitu 1879an. Qertakarl honek eta ondokoek ugaritu 
zituzten Ipar-hegoko euskaltzaleen eta Idazleen arteko harremanak 
-Jose Manterola donostlarrak alpamen berezia merezi du: EusHal- 
errla aldlzkaria sortu zuen 1880an. Orduko euskal kultur langlle 
guztlek hartu zuten parte bertan hegokoan nahlz Iparrekoak.

Arrese Beltlak Ellzondora bidall zuen: "Ama euskerlaren azken 
agurrak", eta lehen sarla Irabazteaz gain laudorlo gaitzak heidu zltzai- 
zkion orduko idazle ospe handlkoengandik. Olerkla bera narrazlozkoa 
da, eta zortziko handlko ahapaldletan ama euskararen azken ordu 
negarrezkoak kontatzen ditu, Qernlkako arbolaren altzopean. Kon- 
tatzen duen Istorioaren arabera, euskaldunek foruak gaidu badltuzte 
izan da, funtsean, erdalzale bihurtu direlako, eta honen ondorioz 
hizkuntzaz ez ezik arlmaz ere erdaldun bllakatu direlako, eta hortik 
etorrl da galnbehera eta hondamendl guztla. Zer Izan da lehenago 
erdal erasoa eta ondoren euskaldunen amore ematea ala euskaldu- 
nak eurak Izan dira erasoarl aurreratu eta erdalzaletzenjoan direnak, 
eta horren ondorioz etorrl da erasoa? Arrese Beltlaren arabera 
euskaldunak berak aurreratu dira. J.M. Torrealdairen llburu beltza 
Irakurrlta, alderantzlz. Qaur Irakurrlta, harrlgarri gertatzen da horrela- 
ko olerki batek halnbesteko arrakasta Izatea;

rieure blotzeko Amatxo zarra,
Antxiñako ama Euskera,
5em e leial bat oralñ datortzu 
Azken agurra emotera.
Alnbeste gerra goitu ezIn da 
Danori atsotu zara;
Zaurlren zauriz gaIdu galdu-ta,
Amatxo, zuaz llltzeral



Zorigaistuan negargarri-ta 
Dot sendim endu andia,
Qeure lur malte daKustaiaho 
Qazteiatu-tajarrla.
Bestela erdu, erdu ikustera,
Tubal euskeralarla,
Baña ez dozu ezagutuko 
Oraiñ zeurejatorrla.

hun dira, bada, zure semlak,
Poru ta euskerazaliak? 
hun dira, bada. Tubal gur'alta,
Zur'ondorengo garblak?
hun dira, bada, zur'um e zintzo
Eta lelalen leglak?
hun dira oraiñ, oralñ negarrak?
hun dira neure begiak? (...)

Ill da Euskera! Ill da Euskera!
Betlko itxi dauz begiak. 
hegarArabak! negar Qlpuzkoak! 
hegar egln bei BizkalakI (...) 
hegar, haparrak, geure analak,
Ta Euskeldun Frantzlakuak 
hegar bateral Danok urratu 
5entlm enduz soñekuak

Qeure Erria, gizaldl danak 
Zugaz dira gom utauko,
Ez dabelako beste erri bat 
Zu dulñ garbi aurkltuko.
Etsal batzuek alper-alperrik 
Zur'lzena zlkinduko;
Zeure Jaungolko, Egl bakarrak,
Dau oso garbi go rdeko^

Autoreak berak esandakoaren arabera, Ikusten zuen zuriak eta

(1) Prest.: Urrutia, Itziar: Felipe Arrese Beltia: Idazìan guztiaH. Bizkalko 
Toru Aldundia, Otxandioko Udala. Bilbo. 1999. 81 or. eta ond.



beltzak, karllstak -Zornotzako Ituna arte (1872-V -24) karlisten alder- 
dlkoa Izan zen- eta llberalak elkar gorrotatzen baino ez zekitela, eta 
blzkitartean foruak galdurik euskara mendl eta harkaltzetara ari zela 
baztertzen. Arturo KanpionI aitortu zlonez bihotz-blhotzetik atera 
zitzalon kantua.

hafar euskaltzale handl honen irltzlz, Arrese Beltlak olerki ho- 
nekln euskal llteraturaren aro berri batl eman zlon haslera. hahiz eta 
otxandlarrak literatur prestaketa urrla izan, ohartuki edo oharkabean 
artea sortzen JakIn Izan zuen, eta artearen bidez orduko euskaltza- 
leen barneko egoera bikain islatzen. Historiaren aldi Jakin zehatz 
honetan euskal nazloaren poeta bihurtu zen. Baina goazen literatur 
balloaz landako beste zenbait alderdi Jaklngarrltara.

Lehenengoa, Megoaldean ez ezik Iparraldean sortu zuen lllura 
eta goresmena. Arrese Beltlak bere garalko Megoaldeko euskaltzale 
gallenekin izan zuen harremana baina, halaber, Iparraldekoekin ere, 
eta gutun ugarl Duvoisin kapitain euskal langile handlarekin trukatu 
zituen^, Alpatzen ari garen olerkiaz, bere biziko goresm enak egln 
zlzklon alnhoarrak. Monen eta Antoine Abbadiaren irltzlz. Lore Jokoe- 
tan orduralnoko 25  urteetan Inoiz ondurlko olerklrik onena zen. Du- 
volslnek, Bonaparte printzearen euskal laguntzalle bipilenak, erdaldu- 
nengandik aldentzeko eta Espainlako euskaldun guztlak euskaran 
eta fedean berm aturik batzeko galdetzen zlon: BayonatIH Parlsera 
eta Parisetih m undu guzira Joko du zure eresia bihozgoragarrlah, 
orotan Jakin dadlen Eskalduna oraino bizi dela Eskalherrletan. Bata- 
sun oso bat egln bedi Eskaldun guzlen artean. Erdalduna bego  
Erdaldun; bainan guk behar ditugu bihotz bat eta arlma bat; horl 
egltera, foruak ere Izanen zituztela eta Europan aurki Izatekoak ziren 
aldaketa handlek -Bismarck alpatzen zuen-, egitura polltlko anitz 
aldarazlko zituztela, eta Jalnko errukltsuak ez zuela bazter utziko 
Euskal Merrla bezalako herri leíala; Jalnkoak berak daki zer gerthatze- 
ra dihoan. Frantziatik hasirlk, Italia eta gero  Espainia khordokatuko  
dire beren erro edo sustrayetan. Erdul Erdul Arresek dion bezala, 
erdu Bismarck latza; erdu noia Itzultzen den Erromako aidera; noia 
berekida (edo autonom ia) ematen dIon Alsasa-Lorrenarl, eta 
aglntzen Manobrar! eta bertze ebatsi d ituen toklerl (...) Ohartu da

(2) Ikus: f^lEV, m  (58or., 280 or., 425 or., 449 or.); RIEV, (152 
or.), m \J , m  (70 or, 334 or.); RIEV, m \  (44 or., 310 or.).



nahastura handl bat Jauztera dihoala; aintzlnetik nahl ditu neurrlaH 
hartu, onhesbldeaH eta bat-tasuna ezarri Alemanlan, bazter guzlaH 
iHaratzera deramatzan ordurako (...) ZueH berriz, ñsHaldun Espalnla- 
HoaK bat egln zaltezte; guzlak EsHaldun; guziaH bat. Zuen berehida 
bat-tasunetik athera betiar da. Sere baithan bl aldetara dagon tokla 
galdua da. horl da Hristo Jaunaren hitza (...) Quzla-gatlk, otholzten  
za ltuz te t Anaya Mafarrak, b a t bat, bat, egln zaltezten elkarren ar- 
tean; -ez bakharrik elkarren artean, balnan oraino Eskaldun odola 
daukaten guzlekln. Eskara izan bedi zuen biltoki, zuen batgarri (...) 
Eskaldunak, Eskaldunak, etzarete ez Hastillar, ez Aragonés, ez Anda- 
luzlan zaudete fidel Eskaldun Izenari (...) Jainkoa bera Izanen duzue  
laguntzalle. Ihes diabruari eta makhurra malte dutenerl.

Bestaide, altortzen zlon Frantzlaren m endeko euskaldunak zeu- 
dela makurrenlk, Errepubllka edo erreboluzionea arl zela Ellzaren 
aurkako borroka galztoan; balna, hala ere, atxlkltzen zutela euskara 
eta esperantza^.

Eta blgarrena: Arrese Beltlaren kantua negartla zen; ez zuen 
Kanplonek hura iruzklntzen arl zloen bezala, matxlnadara deltzen, 
bidegabekl armen bltartez egindako foru-ezeztatzearen aurka; hala 
ere. Mego Euskal Merrla setlo egoeran zelako Ellzondoko Lore Jokoen 
antolatzalleak ez zlren ausartu Arreserl sarla ematera; berriz Idatzlko 
dut: ez zlren ausartu gorago Irakurrl ahal Izan duzuen bezalako 
olerklarl sarla Jendaurrean ematera, eta ezta, Jaklna, olerki sarltua 
argltaratzera ere. Ezkutuan jaklnarazl zloten Arreserl epala Duvolsln 
eta Antoine Abbadlak, eta Balonan argltara zen lehenblzl euskaraz

(3) Oso bestelako Irltzlak agertzen zituen Ellssanburu olerkarl bipilak, 
Abbadlak antolatu Lore-Jokoetan sari ugarl irabazltakoak: Errepubllkdh, herrl- 
tar maltedk, erran nahl du Justlzia, LIbertatea, Berdlntasuna legearen altzi- 
nean, analatasuna, lana eta Bakeal horra zertako eglazko Eskuaidunak mal
ten duen Errepubllka! Zein da oraino'Eskualdunen artean ez daklena gure 
aitaso zaharrek beren mendletako etxoietan zenbat artarekin beglratu Izan 
duten, menderen mende, Liberiate salndua? Jainkoaren ondotik gehlenik 
m aitezutena Libertatea zeni Orai ere Eskualduna erraten duenak erraten du 
Errepubllkanoa zeren eglazko eskuaidunaren paparo-pean errepubllkano on 
baten bihotzak pil-pil eglten baitui (...) Biba Frantziai Biba Errepubiikal Flarres 
Adame (F.B. Larzabal: "J.B. Ellssamburu eta Oxalde, bl < g o rrl> " in 
EU5KALTZA1ND1A 1983, IKER 2, 323-338 orr. Marremanlk Izan al zuten 
rrantziako errepubllkazale euskaltzaleek Espalniako liberal euskaltzaleeWn?



eta frantsesez. Aitzol euskai kultur eraglie handiak ez zuen ahaztua 
otxandiarra 1936ko gerra hasi zenean. Mala Idatzl zuen: "5/ EuzkadI 
en wez de tener un poeta Jeremíaco y llorón, hubiese tenido un 
poeta que hubiese enardecido a las masas para que fuesen a la 
lucha armada en defensa de sus derechos, hoy EuzHadI no se vería 
en esta encrucijada: s i Ir con e l Gobierno legítimo o apoyar a los 
insurrectos"^^.

Murrengo urtean, 1880an, Duvolsinek eskaturik "Bizl da Anna 
Euskera" Idatzi zuen, itxaropenari ieihoa irekiz, aurrekoa ílunegia zela 
esaten zlon eta. Aholku asko ematen zlon Duvoisinek Arrese Beltlari, 
eta azterketa zehatza egin ez badut ere, oro har, Iruditzen zait 
Jaramon egiten zlola bizkaltarrak.

Batetlk Arrese Beitia 1872 arte karlista Izana, eta handik aurrera 
euskaitzale eta foruzale, eta bere bizitzako azken urteetan Jeitzale; 
eta bestetlk, Duvolsin itxura guztlen arabera bonapartista edo Erre- 
publtkaren aurkakoa behinik behin, Bonaparte printzearen arNnnuan 
euskal lan handiak biriblldu zituena, Zerk lotu zituen adiskidetasun 
lokarriz Ipar-Megoko bí Idazie eta aberkide handi hauek, Megoaldean 
foruak gerraren ondorloz ezeztatuak izan ondoan eta Iparraldean II. 
Inperioa uzkallirik III. Errepubllka tinko finkatzen arl zen egoera hlsto- 
rlkoan? Bl hitzetan: nortasuna m antentzeko euskara eta fedeari atxlkl 
beharra aldarrikatzeak.

Oso garbi dagoena da euskara eta fede kristaua estuki lotzen 
zituztela. Duvoisinek Bismarck kantzilerra aipatzeak beste ezer baino 
getilago em aten du errepubllkaren aurkako sentim endua salatzen 
duela, eta beharbada itxaropena tiura eralsteko, hain ongi etortzen 
ziren Bismarck eta QÜermo I enperadore alemanaren iaguntzarekin; 
nahiz puntu hau baleztatzeko argibide gehlago beharko genituzkeen.

Arrese BeltlarI dagokionez, bere sentim enduen argitan, ez da 
harrigarria gertatzen gerora Sabino Aranaren doktrfna onartu izana. 
D uw is in  berriz, 5ablno Aranak alderdia eratu baino lehen hll zen.

(4) Prest.; Zubiri, 5abln: Felipe zúrrese ta Belila, Bllbo. 1999.



AzKue-Broussain

Arrese Beitiak isurarazltako malkoen ondotIK proiektu praktlkoa- 
goak sortzen hasten dira; kulturalak batetik, Ipar-Megoko euskaltza- 
leak era batera edo bestera elkartuko dituztenak, eta azkenean, 
sortu eta desegin Ibill ondotik, Eskualzaleen Biltzarra eta Euskal Es- 
naleaz gain, Eusko Ikaskuntzaren eta Euskaltzaindlaren sorrera eka- 
rrlko dituztenak; eta bestetlk, ezln ahaztu Elizondoko Lore Jokoetarlk 
laster ezagutu zuela aberrla Sabino Aranak (1882), eta 1894an 
sortu zuela organizazlo polltlko berrla. Zenbateralno eragin ote zloten 
Arrese Beldaren olerkiek? Diotenez, aberrla galzorlan sumatzeak so- 
rrarazl zlon sorterrl-rmlna eta sentlm endu horrek eraglnda ekln olnarrl 
polltlkoak ezartzearl, aberrla desager ez zedln. Sabino Aranak berak, 
eta berak fundatu alderdlko kldeek zerlkusl handia Izango dute gora- 
go aipatu kultur erakundeetan.

Lehenbizlko proiektu taxuzkoa euskararen akademla eratzeko 
1886an sortu zuen Artlñano bilbotar foruzale sutsuak; eta bere era- 
glntxoa Izan bide zuen Bidasoaren beste aldean, Antoine Abbadla- 
rengan, esate baterako. Baina, pentsatzen Jarrlz gero, zeln bi Idazle- 
ren arteko harremana, Megokoa eta Iparrekoa gerta daklgukeen 
ballagarrlen Euskaltzalndla sortu bitarteko aldla labur blltzeko, ez dut 
zalantza handlrlk: Azkue lekeitlarrak eta Broussaln hazpandarrak 23 
bat urtetan Izan zutena.

1897an Donlbane Lohlzunen ospatu ziren Lore Jokoetan egln 
zuten elkarren ezagutza R.M. Azkuek eta P. Broussalnek, hain zuzen 
urte hartan bertan hila zen Antoine Abbadla Jalen sortzallearen ome- 
nez antolaturlkoetan. Murrenez hurren 53 eta 3 8  urte zltuzten elkar 
ezagutzean -blak egun berean Jaloak, abuztuaren 5ean-; adlnaren 
lorean ziren, eta ordurako blak ala blak m altem lndurlk eta amorostu- 
rlk euskararen aldera. Blzkaitarrak Sabino Arana eta Unamunorekln 
lehiaturik lortua zuen Bllboko Instltutuko euskararen katedra; arglta- 
ratua Euskal Izklndea/Cöramatica Euskara; euskara-lkastaldiak ema
ten zituen, eta Euskalzale euskara hutsezko lehen aldizkarla argita- 
ratzen hasla edo hasteko zen. Lapurtarra artean Parlsen zen, medlku 
Ikasketak bukatzeko tesla bururatu gabea baltzuen; baina, ordurako: 
Bonaparte, Van Eys, Vinson, Dogson, Azkue, Inchauspe, Duvolsln, 
Chaho, Larramendi, Campion eta bertzeen llburuen irakurtzeak ira- 
katsl daut zoin ederra den gure mlntzaira zaharra eta hola plztu zaut



harentzat dudan amodio bizia (Lettre de P. Broussain à ö . Lacombe, 
hasparren 5 octobre 1905)^.

Lehen elHar IHuste honen ondorioz, euslia l llburu trukea egln 
zuten, eta bien arteko elHarlanari emango d iote haslera: hazpanda- 
rrak asko lagunduko dio Diccionario [/asco-Español-Francés, Morfo
logia Vasca eta Euskalerrlaren Yakintza, eta Cane/onero Popular Gas
con  ere lekeitlarrari -lekeltlarrak hiztegla bien artean egitea eta bien 
Izenez argitaratzea ere proposatu zlon, baina ez zuen onartu-; balna, 
harreman hauek ez zuten bien artekoak solltk Izan behar; altzltlk, 
garai hartan Bidasoaz bl aldeetan euskaitzale zirenek harremanak 
estutu behar zituzten, euskara sustatzeko Ideal berbera partekatzen 
zuten guztlen arteko lokarrlak sendotu, azken buruan, euskararen 
akademla eratzeko. Udo honetan, Broussalnek orduko euskaitzale 
gallenak aurkezten dizklo Azkueri: Harriet, Intxauspe, Harbtol, Arbel- 
blde, Daranatz, Larresoroko buruzagl Abbadle eta galnerako Irakas- 
leak, Hlrlart UrrutI eta; eta beste halnbat lagun: Qoyeneche, Larrleu, 
Constantin, Darrlcarrere, Dourlsboure, Lasalle. Hemendik aitzlna aide 
bletako euskaltzaleak elkartzen dituen batzar eta erakunde guztletan 
hartuko dute parte: Mendalako eta Mondarrlblko blltzarretan, Eusko 
Ikaskuntzan eta Euskaltzalndlan, eta Bidasoaz aide banatan, nork 
bere aldetlk: Eskualzaleen Blltzarrean, eta Cercle d'Etudes Euska- 
rlennes-en Broussainek -Azkue ere partalde zen-, eta Euskal Esna- 
lea-n Azkuek.

^  ^  m

Azkue apalzaren handitasuna, bere lan eskergek erakusten dute 
onglen. Handlenak solllk alpatzearren; Diccionario Wasco-Español- 
Francés, Morfoiogía Vasca, Euskalerriaren Yakintza, eta Cane/onero 
popular vasco. Idazie bezala malla apalagoan geratu da. Eta golan 
alpatu erakundeak buitzatzen hartu zuen lana ere askoz apalagoa

(5) P. Broussaln-I buruzkoak llburu hauetatlK hartu ditut: Charritton, 
Plarres: La u/e de Fierre Broussain. Centre Matlona! de Publication de Bor
deaux. Pah5 . 1985; eta R.M. de Azhue eta Fierre Broussain-en artei^o 
elkarridazheta. Paratzailea: Charritton, Piarres. Euskaltzaindla. Bilbo. 1986. 
Azkueri buruzkoak berriz, besteak beste: Arana Martija, J.A.: R.A1. Azkue. 
Bidegileak 5. Karpeta. Eusko Jaurlaritza. Qasteiz. 1993.; Latsibi. Prestatzai- 
lea: Miran Aiberdt. Labayru. Bilbo. 1986. ñ.M. de Azkue: 5ermón; Iglesia 
Parroquial de 5. Alar/a de Oernika. 21-07-1895.



Izan zen, Euskaltzalndia ablatu arte. Maitu zituen Ian eskergek ardu- 
raldl la osoa eskatzen zloten, eta Broussalnl eglten dizklon gutunak 
Irakurrlta, garbi Ikusten da askoz garrantzl gehiago em aten zlola 
hiztegla prestatzeko lanarl Mendalako eta Mondardblako blltzarrak 
prestatzeari balno. Azken hauetan Broussalnek rol askoz garrantzl- 
tsuagoa joka tu  zuen; m om en tu  batean, 1901eko  azaroan, Sabino 
Arana bere lehendakarlordetza hazpandarraren eskuetan uzteko- 
tan egon zen.

Broussalnek Azkuerl eglten dion lehen gutunean (1897-8-30) 
Jadanlk alpatzen dio berek ez zutela Ikuslko balna ondoi;engoek egln 
ahalko zutela llteratur euskalklen batasuna. Bigarren gutunean 
(1897-9-27) berriz, Akademlaren gaia alpatzen zlon: euskaltzale 
guztlak batzeko erakunde horrek ez zuela polltlkaz, fllosoflaz edo 
eriytoaz arduratu behar balzik eta soll-solDk euskara garbitu, aberastu 
eta kontserbatzeaz. handik hiru urtera Itxaropena piztu zitzalen, An
toine Abbadlak bere hllburukoan utzl ote zuen dirua Akademla aurre- 
ra ateratzeko, eta elkarrlzketak Izan zituzten alargunarekln. Egoera 
honetan, eta 1900eko urtean, oso argi zuen hazpandarrak euskara 
batuaren premia; Je ne sais pas si w u s  êtes de m on avis, mais 
quant à moi, Je suis un partisan énergique de l'unfícation de notre  
belle langue. Il e s t absurde qu 'un  pe tit peuple de 6 0 0 .0 0 0  âmes 
continue à s 'exprim er en hu it dialectes, sans com pter les sous-dia
lectes e t les variétés. Il est impossible que dans ces conditions, une 
littérature vivace e t florissante se forme, condition indispensable 
pour lu tte r contre nos langues ennem ies: i'espagnol e t le français.
51 nous voulons que la langue basque e t la nation basque conti
nuent à vivre, il faut absolum ent que tous les EusHarlens parlent le 
m êm e idiome. Morretarako, bl bide Ikusten zituen: bata, euskalkl bat 
aukeratzearena, eta bestea uztarketarena, euskalki bakoltzetik one- 
nak hartuz egindako euskara batua sortzea.

Mandik hogel bat urtera, hll aurreko urtean (1919), Jadanlk Oña- 
tln Eusko Ikaskuntzak Euskaltzalndia sortzeko estatutuak onartuak 
zituela, balna artean lehen blikura egln gabea zela, eta sustatzalleen 
artean desadostasunak eta tlrablrak zeudelarik, bere ustez axiomak 
zlrenak zerrendatzen dizklo Azkuerl gutunez:

L'eushara ne peut survivre que si de i'é tat de patois dans lequel il
végète actuellment, il devient une langue de civilisation, une
Zangue cultivée, une langue appuyée sur une littérature.



L'eusHara ne peut devenir une langue civilisatrice , à /'usage de 
tous les Basques depuis Bilbao Jusqu'à Mauleón, que s 'il est 
unifié.

Cet euskara unifié ne peut être constitué que par un groupe de 
Basques connaissant bien leur langue, et dans lequel entreraient 
les représentants des principaux dialectes...

Cet eusl^ara unifié e t enrictii, ne pourra devenir, avec le temps ia 
langue nationale, la langue usuelle de tous les Basques que si 
elle est enseignée dans les écoles e t principalement dans les 
établissements secondaires, afín de devenir, au bout d 'une ou 
deux générations, l'Idlome unique de ia bourgeoisie e t du clergé, 
les classes laborleusses adoptant tô t ou tard ia langue des clas
ses dirigeantes.

Qolkoak ez betetzera desagertu egingo zela euskara 100, 150, 
2 00  urteren buruan Baxenabarreko herrixkaren batean. Zailago ze- 
ntzon -ez zen ergela- euskal burgesiak euskara bere hizkuntzatzat 
hartzeari, euskarak behar zuen aberaste-lantegiarl baino.

Broussainen handitasuna hement><e ikusten du t nlk; bera bur- 
gesa zen, euskal burgesa, eta oso garbi zeukan hlzkuntza nazionala 
zeln zuen, eta zer komeni zitzalon honi blzlberrltzeko eta benetan 
euskaldunen hlzkuntza nazlonal bihurtzeko, eta horren aide egin 
zuen lan: Mendala eta liondarriblako blitzarretan; Eskualzaleen Siltza- 
rrean. Cercle d'Etudes Euskarlennes-en eta Euskaitzaindian.

Hendalako eta Mondarrlbiako Blitzarrak. Hauen helburu nagusla 
Fédération Littéraire Basque eratu eta bl aldeetako euskal idazieek 
ortografía bakarra onartzea zen. Helburu hau betetzeko Hendalako 
blltzarrean batzordea osatu zen bl aldeetako kideez osatua, Adema 
lehendakarl -literatur ezizenez Zaldubl, Zazpl Fskualherriek bat egln 
dezagun kanta famatuaren egilea, besteak beste- eta Arana nahlz 
Kanpion lehendakariorde, eta batzordeko aholkularletako bat Brouss
aln.

Alta Vlllasantek euskal llteraturaren historian agertutakoaren ara- 
bera, nagusikl bl arrazolk ekarri zuten direlako m ende hasierako 
biltzar hauen porrota, eta bl aldeetako euskaitzaleen eta Idazieen 
arteko batu ezina: arrazol nagusla, Sabino Aranaren etajarraitzalleen 
zorrozkerla, am ore ez ematea, eta Ademaren ezgaltasuna gisa ho-



netako blltzarrak ongl kudeatzeko. Miatzen dihardugun iturrien ara
bera, interpretazio hau nabartu beharra dago.

Egia da Broussain Aranaren zorrozkertaren beldur zela, eta bel- 
dur halaber, bere irizpide ortografikoak aurrera ateratzearren, prest 
zegoelako Arana hlzkuntza-prestaketa gabekojendea eta ezer arglta- 
ragabekoa alntzat hartzeko erabaklak hartzeko orduan -Mondarrlblan 
egln behar zen ortografiar! buruzko blltzarrerako, 1902ko urtarrllean 
prentsa nazlonallstan dela egln eta 320  atxiklmendu lortu zituen, 
euskaltzaleen eta halnbatetan euskara Ikasten arl zirenen atxlklnrien- 
duak, gero hauek beren botoa Izan behar zuten, zer da eta ortografìa 
batzeko egin behar zen blltzarrerako: ekim en demokrata bezain de- 
magogoa-. Eta beldur hori tarteko, ez zuen gonbidatu nah! izan lau 
batzordekide gailenek -Arbelbide eta Broussain, Iparraldetik; eta, 
Azkue eta Kanpion, Megoaldetik- egitekoak ziren isileko bilerara, hain 
zuzen Mendalako Biltzarretik abiaturik eta hura bitan banaturik, asko- 
rentzako elkarte euskaltzalea, e ta jak itunen  euskal akademla, azken 
honen oinarriak Jartzen hasteko, espero zuten bezala Abbadiaren 
aiargunagandik diru-laguntza lortzen bazuten. Baina egia ere da 
Broussain entseatu zela Aranak gorago aipatu batzorde horretako 
zenbait kiderengana zituen aurreiritziak ezeztatzen. Eta lortu ere zue- 
la heln batean IQ O leko  urri-azaroan. Entseatu zen bezala Mondarri- 
biako blltzarra atzeratzen harik eta Arana espetxetfk aterazen zen 
arte. Oso garbi ikusi zuen Broussainek Arana eta galnerako batzor- 
dekideen artean adostasunik ez zela lortuko ortografia bateratzeari 
zegokionez, eta Arbelbide, Daranatz, eta Darrikarrererekin batean 
atzeratzen ahalegindu zen, baina Adema, Quilbeau, Miriart, eta 
Kanpionek egitea erabaki zuten, eta egin egin zen 1902ko irailaren 
l l n .  Emaitza erabateko porrota. Broussainek esatera, blltzarra 
eskandalagarria eta trufazkoa izan zen, besteak beste, Adema lehen- 
dakariak ez zioiako hitza kentzen 5aubot-Damborguez delako ero 
batl, nahiz eta honek barrasbaskeriak baino ez esan, eta burrunba 
besterik ez egin. Ez zirelako gauza izan batasuna lortzeko Ademak 
eta Quilbeauk beren kargua utzl egingo zutela espero zuen Broussai
nek, eta ezezkoa eman zion Mondarrlblan sortu zen EsHualzaleen 
Blltzarrean parte hartzeko gonbitari. Aurrerago bazkidetu zen elkar- 
teak beste zuzendaritza bat hartu zuenean.

191 ln  Georges Lacombek Baionan Cercle d'Etudes EusHarlen- 
nes sortzeko ideia agertu zien hainbat adlskideri. Broussainek ideia



hartu, eta UrkIJo eta Lacomberekln batean lehen bllera antolatu zuen 
prolektua aztertu eta "pseudo-académ/e'Yen helburuak fìnkatzeko. 
Europako gerra hasi arte (raungo du sasi-akadennia honek, geroko 
Euskaitzaindiarentzat prestalanak eglten; eta Broussalnek gogoz har- 
tuko du parte bertan, RIEVen Ikus daltekeen bezala.

Qerraren ondotlk, ez dute ahaztua Megoaldekoek, eta 1919an 
Qlpuzkoako Diputazloko lehendakarlak Jaklnarazten dio Eusko 
Ikaskuntzaren lehendakarlorde Izendatu dutela. Aurreko urtean Jakin 
zuen hogel urte lehenago am estutako euskal akademla sortzera 
zlhoala. Euskaitzain Izendatu zuten, eta, Kanplonekin batean Jagon 
salleko buru. Tamalez, dol-doi Izan zuen astia Kanplonekin batean 
euskararen batasunaz txosten garrantzltsu bat Idazteko. Bertan bere 
betiko bl Idela glitzarri daude Islatuak: euskararen bizla batasunari 
lotua dago, eta Euskaitzaindiaren egiteko naguslak euskara aberas- 
tea eta batzea dira. Batzeko bidea proposatzerakoan zalantza gehia
go Izan zuten Kanplonek eta Broussalnek: garbi baztertu zuten 
euskalkl bakarra hartzearen egokitasuna; baina, ez zuten behar be- 
zala zehaztu ñola egin behar zen batasuna, euskalkl Jakin batean 
olnarritu eta hura aberastuz. Mil balno hllabete lehenago euskaltzal- 
nentzat prestatutako txostenean "J'ren otsa eta ortografía" gala Jo- 
rratzeko erablll zuen llteratur hlzkera ez dago urrun egun darabilgu- 
netlk, aide batera utziz gero darablitzan neologism o bitxlak, 
Adlerazgarria da, bestaide, etsenplu eman izana, horrelako gal teknl- 
koa euskaraz Jorratuz, nolz eta horrelakoak gaztelanlaz edo frantse- 
sez lantzen zlrenean.

Azkuerl asko lagundu zlon, Euskal kontzientzia oso garbia zuen 
eta Idela argiak, Eraglle handia, Puntu bat geratzen zaigu: zer Idatzl 
zuen euskaraz? LacomberI honela zlotson 1903an: QuH bertzek bai
no esHola gehiago duguneii eta eusf^arari atxlHiaH gareneK, behar 
g/nuKe usu esHuaraz izhiriatu, eraku5terat emaitei^o eskuara ez déla 
bazterrerat aurdikitzen ahal den mintzaira bat, plitzar baten pare.

KopuruarI dagokionez, behar g inuke  horretatlk h o rd o a  euskara- 
zera tarte handl samarra egon zen -20  bat urte zituela ekln zlon 
atzendua zuen euskara berreskuratu eta euskaikiak Ikasteari-, 22 
urteren buruan, Broussalnek euskaraz idatzltako 34  gutun blldu ditu 
^^arrltonek, 5 0  bat orri, hor nonbalt. Argltara zituen euskal testuak 
berrlz; hauteskundeetako adierazpenak, tokiko polltlkari buruzko arti
kulu polemikoak, fiilmanakarako artikuluak, Eskualdunaho hllberriel



buruzko artikuluak, eta gorago aipatu azken txostena euskaltzainei 
zuzendua kontaturik, beste berrogeita hamar bat orri, hor nonbait. 
Quztira 100 bat orri euskaraz argltaratuak: bizkaieraz, gipuzkeraz, 
nafar-lapurteraz, eta azkena iapurtera-gipuzkeraz edo, Kalltatea 
neurtzeko eta testu hauez gozatzeko eta baliatzeko, biiduma argita- 
ratua behar genuke esku artean. Segur aski ez dugu Miriart Urrutiren 
heineko idazlerik aurkituko, baina arrazoi bat baino gehiagogatik oso 
komenigarria Ktzaiguke aukera hori izatea, ezta ala?

^  ^  m

Broussaln ez zen ltder politlkoa izan, baina bere burua abertza- 
letzatzuen, eta bere lagunek ere halakotzat zeukaten. Labur-zurrean 
ikus dezagun bere bilakaera, eta aldi berean, zeharka ea Azkuerenaz 
ere zerbalt esateko moduan garen.

Qorago esan dugu euskaltzaletu hogel bat urterekin egln zela, 
bere burua frantsestua ohartzean. Abertzaletze kontuan, besteak 
beste, bl eragin alpa litezke: Parlsen lagun egin zituen ikaskide 
quebectarrena bata; hauek abertzaletasun kontserbadorea zuten, 
eriyio katollkoarl lotua; eta bere lehengusu apalzak eskuratzen zl
zklon Sabino Aranaren Idatzlena, bestea. 1898ko urte giitzarrlan, 
Espainia Kubagatik EEBBeklko gerran ari dela, nahlgabetu eglten da 
Jaklten duenean Donostlan, Bilbon eta Iruñean manlfestaztoak egin 
direla Espainlako Qobernuaren aide, eta poztu eglten da medlku 
bizkaitar abertzale batek espalniarrel aurpegiratzen dienean gauza 
bertsua egln zutela 1876an Euskal Herrtarekin. Qorabehera polltlko 
hauen berri emanez ondu artlkulua Igorri EsHualduna aldlzkarira eta 
Pocholu arduradunak zentsuratu egln zlon hirutik bl. Aldlzkarl eskuln- 
darrak ez zuen euskal abertzaietasunaren arrastorik onartzen, Qaral 
bertsuan jak lten  duenean karlisten alderdia desager zitekeela Espal- 
nlan: zeln ederra iitzatekeen Megoaldeko apalzak karlista Izatearl utzl 
eta separatista egingo balira, adierazten dio Azkuerl gutunez. Urte 
berean diputatu Izendatu zuten Arana, eta zorlontzeko telegrama 
Igorri zlon hazpandarrak. Qauza bera egln zuen 1902an Arana Larrl- 
nagako espet^ean sartu zutenean; eta, bestalde, gorago aipatu 
dugu Mondarrlbiako biltzarra atzeratu nahl zuela Arana kaleratu arte.

Aranaren ideia polltlkoak ontzat zituen, eta bere eglten; orain, 
harremanetarako zorrotzegi irizten zlon, eta Mendaiako nahiz Monda

s i  -



rribiako biltzarrak zirela medio izandako gutun-harremanetan ahale- 
glndu bazen ere, ez zen berarekln ongl etorrl.

Balna, polltlkarl dagoklonez, urte glltzarrla Broussaln-entzat 
1905a Izan zen. Aurreko urtean zinegotzl aukeratu zuten bere ja lo te - 
rrlan, eta urte horretan aurreko alkatea bat-baiean hll, eta MIrlart 
UrrutI Idazie famatuak eta, bultzatu egln zuten aikatetzara aurkez- 
teko: aurkeztu eta Irabazi egln zuen. Balna, berehala, departamen- 
duko kontsellu naguslrako Hazparneko kantonam enduko bozketak 
zlren egitekoak; eta hauetara ere aurkeztu zen, eta bere fede nazlo- 
nallstaren hauteskunde-adlerazpena hedatu zuen: hahiz Pabe'ko  
bilHura hortan polltihariH egin behar ez den, nahil^o duzie jaWn m en- 
turaz zer nizan, churi ala gorri. Cöalde horrl Ihardetsil^o dau tz ie t 
odolez eta b ihotzez Eskualdun garbia niz. EsHualdunI Hitz horrek, 
laburra delarik, asko gauza erran nahl du. Erran nahl du gure endako  
edo arrazako Jendeak Eskualherrla itsu tuki m alte diela, ama bat 
bezala, ororen gainetik; gare arbasoen erlislonea ez diela ukatu nahl; 
gare oitura edo usala zaarrer, guziz gure eskuara ederrarl zinez 
atchlkia dela; nahl diela zaharrer, buruzagler eta legearl errespetuia  
emana Izan dakloten eta aita famlliakoaren nagusitasuna azkar egon 
dadln; nahl diela oraino bakeak eta batasunak gutartean beti Iraun 
dezaten. tlorra zer den, ene arabera, egiazko Eskualdun Izaltea.

Gero Jarraltzen zuen gorabehera zehatzagoak, sozloekonoml- 
koagoak alpatzen. Ikusten duzuen bezala, bl urte lehenago htia zen 
Aranaren lldoko adlerazpena da: nolz eta 1905ean, xurl eskulndar 
eta gorrl ezkerren ohlko banaketaz landa beste erreferentzla politlko 
bat azpimarratzen duena. tiazparneko kantonam enduko boto emal- 
leak gogatzeko ballo ote zuen? Inondlk ere arrakasta izan zuen; Izan 
ere, bozketetara hiru hautagal aurkeztu zlren, eta Bruossalnek 888 
boto lortu zituen emandako 2 .02 5  botoetarik, bigarrenak 629  eta 
hirugarrenak 501 . Bigarren Itzullan postua lortzeko aukera handiak 
zituen, balna ez zen aurkeztu: garalpena esku-eskuan Izan eta 
aurkeztu ez. Zergatik? Bere kolnatu Quichennék -eskulneko alderdi 
bateko ordezkarl glsa, lauzpabost aldiz lortu zuen diputatu kargua. 
Kasu honetan kolnatuarengana ez ezlk gotzalndeglra ere Jo zuen 
esanez, Broussainek atzera eglten ez bazuen, erretlratu egingo zela 
dlputazlorako kanpalnatlk. Qotzalndeglak ontzat hartu zuen Qulchen- 
néren Jokaera- hala eskaturik, ez zen aurkeztu bigarren Itzullan. 
Am ore eman zuen polltlkarl eta eriy iosoenjukutrlen erasopean. Man-



dlk bo5t urterà berriro aurkeztu zen, oraingoan kolnatuaren Joera 
kontserbadore berberean lerrokatuz, eta abertzale kutsuko adieraz
penak baztertuz; balna, ez zen hautetsl Izatera Iritsl,

1892tlk  aurrera, Vatlkanoak Frantziako Ellza ErrepubllkarI atxt- 
kltzea onartü zuenetlk, xuri eta gorrien arteko kalapita bortitzak gora- 
behera -esaterako, 1903an ellzetan katlxima eta predlkuak eskualde 
hizkuntzetan egitea debekatu zuenean Qobernuak; edo, 1906an ellz 
ondasunak "os tu " zituenean; konparazlone, Ipar Euskal HerrIarI da
gokionez, Larresoroko seminario ttipla hertslz-, frantses nazlonalls- 
moak gora eta gora eglten du, eta 1905etlk aurrera sentimendu 
horl areagotzen ahalegintzen dira agintarlak Alemanlaren aurkako 
herrak eta beldurrak su emanik. 5u honek Clémenceauren Frantzla 
Jainkogabea bezala Péguyren Frantzla Jainkotiarra blitzen ditu bere 
baltan, eta Broussain edo Constantin bezalako mediku bakar 
batzuen ahaleglnek, euskal nazlonalismoaren hazla erelteko, porrot 
eglten dute. 1901etik  1905era arte salo batzuk egln bide zituzten 
EsHualduna joera  separatistako aldlzkarl bihurtzeko, balna Manex Mi- 
rlart Urrutlk hartu zuen zuzendaritza, eta honek euskarazko aldlzkarl 
frantsesa ondú zuen®. Beste herriko etxe askotan bezala, 1912an, 
Broussain buru duen herriko kontseiluak onartu eglten du herriko 
malsuak egindako galdea; karablna bat erosteko dIrua, 10 urteko 
ikasleak treba daltezen tiroan, AIsazla eta Lorena berreskuratzeko 
ballagarri gerta beharrez.

Monekln ez dugu esan nahl goltik behera aldatu zituela bere 
prlntzlploak. Qerra handia bururatzean Mazparneko herriko kontsei
luak beste askok bezala gudan hlldakoei oroltarria eralkl zlen; balna, 
ez zuen bertan ezarrl ohiko Idazkuna: "Morts pour la Patrie" balzik 
ere "á la m ém o/re de  ses enfants m orts pour le D roit e t la Justice".

(6) hlriart Urruti euskal idazle handia izan da, Buruz eta bihotzez 
frantses. Broussalnek Jeltzale kutsuko hauteskunde adlerazpena egln zue
nean, subertslbotzat Jo zuen. Azkue, 1911n, Iparraldeko euskal herrletan 
abestiak eta Ipulnak eta blltzen arl zela, salaüja Izan zen frantsesen aurkakoa 
izateagatlk. Miriart Urrutlk aprobetxatu zuen aukera errateko espainiarrak ez 
ezik euskaldunen artean ere anitz zireia frantsesen Jeloskor. Broussain min- 
du egln zuen salaketa horrek, eta sostengua eskaini zlon adlskide handia 
zuenari.



Azkuez ahaztu gara. Qogora ñola kantonam enduko bozketen 
lehen Itzullan boto gehien lortu Broussalnek; eta hala ere, atzera 
egln zuen blgarren Itzullan. Begira horretaz zer zlotson Azkuek: 51 su  
retirada ha sido por política, le adm iro a V., no le conocía. 51 ha 
obedecido a su noble carácter, le adm iro también, aunque le cono
cía m uy bien.

Batzuetan txant><atan aritzen zitzalon lekettiarra hazpandarrari: 
bandera frantsesa Janzten zuelako eglten zuen bekatua garbitzeko, 
barrutlk Ikurrinaren koloreak erablll behar zituzkeela.

Ez al ziren blguneglak polltlka aldetlk Azkue eta Broussaln? Etsaí 
handiagoen aurrean amore eman beste aukerarik ez zuten izan? 
Kulturaren aldean, polltlkari garrantzl gutxlegl eman zloten? Blak hó
rrela batzea ez dakit zenbateralno den zllegl. Monalno Iritsl den Ira- 
kurleak ez du gogoratu beharrik Broussalnek gehiago hartu zuela 
parte polltlkan Azkuek baino, nahlz funtsean Mazparnera mugatu. 
EAJren gisako alderdia eratu zain ez zen egon polltlkan parte har- 
tzeko, eta bere Irltzíek eta hurbilekoenek eraman zuten eskuln 
frantses moderatuarekín elkartzera.

Kirikmo/Saint-Pierre

5alnt-Píerre milafrangarrari eta Klriklño mañarlarrarl heldu baino 
lehen, aurrerago adierazitako hari batl tirako diogu: Euskaltzaindlaren 
sorrera eta euskara batzeko premiari. Cáutunak Irakurrlta Ikusten da 
Broussaln pertsonala glltzarrla zela: glitzarria zen Koldo Elelzalde 

Jeltzaleak, esaterako, Isllpekoak Jakinarazten zlzklolako, eta aldi be
rean Jeitzale ez ziren Kanplon, Urkixo eta Azkuerekin harreman blkal- 
na zuelako. Eta guztlen gainetlk, adiskidetasun edo atxlkimendu 
polltikoen gainetik euskaldunen onerako euskara batu egln nahi 
zuen: euskaldunen nazlo hlzkuntza izango bazen, noraezeko zekusa- 
lako batzea.

Elelzaldekjakinarazten zlon, Isllpeko gutunaren bitartez, Azkuek 
bere Iritzia Inposatu nahi zuela ortografían zegokionez, eta horl aber- 
tzaleek ez zutela onartuko: AzHue'H, nal-ta-ez, bere aburu guzIaH 
aurrera eramatea gura du: batez ere bere s orí. EuzHo-abertzaleaH ez 
dute Iñolz ere s orí onetzIHo, ezta erabllllHo. Beraz, gal aunetan 
AzHue'ren aburua aurrera eramango ba'litz, Elezalngo edo <Acade-



m ia>H bere m en osoa galduHo luke, abertzalentzako beh in tza t Ora- 
In, gauza bat da egl garbia: gaur, Bidaso'tiH aunantzeho EuzHadlza- 
tian behintzat, ez dago euzkelzaletasunlH abertzale-artean baño, ez 
du InorH deusih eglten abertzaleaH baño, ez dago Iñon Itxadopenik 
abertzaleengan du (sic) baino. Beraz, /^zkue'rlJarraltzearren, abertza- 
leaH uzatzen ba'ditugu, ez degù gauza onurakorriH egingo. Ta abert- 
zaieak ez dute  Azkue maite^. Oogora Aranak Lecciones de Ortogra
fía del Euskera Bizkaino argitsra zuela 1895an, eta abertzaieentzat 
Maisuaren arauek pisu handia zuteia. Zergatik egiten zizkion isileko 
aitormenok bergararrak? Alderditik hurbilekotzat zuelako, edo 
behintzat Euskaltzaindla lehen aldi osoan trabatu zuen aranista-antia- 
ranista ika-m ikatik kanpokotzat.

Bestalde, Kanpionek Broussani egindako gutunetik garbi Ikus
ten da euskararen batasunaren premlaz zalantza handiak zituela na- 
farrak: alde-aldera m akurtuago zegoen lau llteratur euskalkiak indar- 
tzearen aidera, bosgarren llteratur euskalkia sortze aidera baino. 
Garbi ikusten da blak elkartu zirenean Donostian, Broussain eta 
Kanpion, 1920ko udaberrian, euskararen batasunarl buruzko txoste- 
na idazteko, Broussainek gogor egin beharko zuela garbi adierazteko 
txostenean bosgarren llteratur euskalkia sortzea ezinbestekoa zela 
hlzkuntzaren Iraupenerako. Aldi berean, ongl konprenitzen da zerga
tik ez zuten gehlago zehaztu llteratur euskaiki berrl hau sortzeko 
m etodologia. Mala zlotson Azkuek Broussaini: f llk  goiztso derltzayot 
langue unifiée ortaz gure lanak astean. Bizkalko bolchevique aber- 
tzale onen bildurrez obe dala uste de t gero^eagorako uztea. Bainan 
nik igorriko dedan ordre du Jour artan ezarrl zenezake: Proposition 
de Mr. Broussain; unification de la langue...

Iparraldeko euskaltzalnak proposatu eta hautatzeko garaian, 
bere sostengua erabakigarria izan zen Lhande euskaltzatn hau
tatzeko. Mona hemen zergatik zeritzon Lhanderi egoki, euskaltzain 
kargurako; Je m e félicite de pius en plus d'awoir insisté, pour vous 
faire élire m em bre souietin de ¡'Académie. Votre connaissance des 
m ilieux nationalistes, votre douceaur de caractère e t votre doigté  
(sans parler de votre com pétence en basque souietin) pourront

(7) Qutunok gorago aipatu dugun iiburuan; Azkue eta Broussaln-en 
arteko elharridazketa, Euskaltzaindla, Iker 4, Bilbo, 1985.



nous aider grandem ent à év iter les conflicts que pourraient susciter 
la véhémence d 'un AzHue e t l'intransigeance d 'un Olablde.

<3arbl dago bere iritziak ItzaI handia zuela, eta guztlen galnetik 
Euskaltzalndla Indartu eta euskara batu eta hltz berrlez aberastu nahl 
zuela, neologlsmoak asmatzen eglndako hutsak gorabehera.

Baina denak ez zeuden, Inondlk ere, akademla sortu berrlarl 
Indar emateko. Broussalnek lapurteraren ordezkarl glsa euskaltzaln 
izateko Jean 5alnt-Plerre apezplku beharra proposatu zlon Azkuerl. 
Baina honek sotlik urgazle Izatea onetsl zuen, eta Bllboko EuzHadI 
egunkarl Jeltzalearen euskal ataletik Euskaltzaindlaren aurkako zlrlak 
argitara zituen. Mona ale bat: Eskuara dahitenetan, esHuara Idazten 
dutenetan, alnltz baditugu zuerl JarralHIko ez dIrenaH sehula lotzen 
bazarete JaHIntsunen (I) araberaho eshuara berri baten egltearl. Bail- 
taHe elezalntze bat ona, ele-zabaitze bat ona. Oral arte, ez dauhazue 
on orl ("Euzkadi" 1919-10-51), Artlkulu berean, orduan EsHualduna 
astekarlaren zuzendarl zen Adema -Adema olerkarl famatuaren llo- 
ba- apalzaren ukoaren berri ematen zuen, honek ez baltzuen onartu 
euskaltzaln Izatea. Monen aurreko artlkuluan (“ Euzkadi" 1919-10- 
20) garbI azaldu zuen akademiaren beharrik ez zekusala. Bere Idurl- 
ko, Euzhadl eta EsHualduna indartzea eta bi aldeetako euskaldunen 
artean bl kazetok hedatzea askl zen. Azken adlerazpenok Klrlklño-rl 
züzentzen zlzklon, horretan irltzl berekoak zlre la jaklteak em aten zlon 
fldantzlaz ballatuz. AbarraHehln arrakasta lortu zuen mañarlarrak ere 
uko egln zlon Euskaltzalndlak eglndako gonbltari: urgazle Izatekoari. 
Morretaraz gero, hor ditugu lapurtarra eta blzkaltarra ados, 
Euskaltzalndla sortu berrlari mokoka. Beste puntu bat alpatzen zute
na: Euskaitzaindian bazlrela euskaraz m lntzatzeko gauza ez zlrenak, 
Olablde, ISanplon eta Urkixogatlk.

Broussalnek Irlzten zlon glsa honetako eztabaldetan ez zuela 
sartu behar akademlak, horl balno gorago zegoela, eta zlrlok gora
behera, erakunde publlkoa zela kontuan harturlk, aurrera egln behar 
zuela lana gogor eglnez: ¡l'oublions pas que l'Académ le Basque est 
une Institution officielle, patronnée e t subventionnée par les quatre  
Diputaciones, e t vous savez quel est le prestige e t quelle es t la 
puissance de toute  organisation officielle, dans tous les tem ps e t 
dans tous les lieux. Dédaigneuse des critiques, notre corporation  
doit chercher su rtou t à ne pas se désagréger e t à reste r un bloc que  
rien ne pourra entamer. 51 plus tard, com m e Je l'espere, les 4



Diputaciones fondent des collèges e t des écoles primaires où on 
enseignera ofTiclellement, sera l'esHuara unifié, que nous som m es  
chargés de créer, ai/ec son orthographe, son \/ocabuiaire e t sa 
syntaxe  (Lhande-rl 1919-10-13).

Broussain, afera hauek gertatu eta hllabete batzuetara hll zen. 
Oarbl Ikusten da erakundeetan slnesten zuela, eta itxaropen handlak 
zituela. Blzl Izan balltz, sufrltu eglnen zuen ikuslhk zeln geldiro zlhoan 
euskararen batasunarena, eta zeln euskal eskola gutxl zabaltzen 
zituzten Megoaldeko diputazloek.

Euskaitzain hazpandarra hlitzean, artikulu nekrologikoa idatzl 
zuen Salnt-Plerrek Euzkadin, eta bertan goralpatzen zuen Eskualdu
na astekariaren buruzagletarik zelako, eta Euzko-lkaskuntzan ere 
lehenetarlk; balna, adlerazgarrlro, ez zuen hltz erdlrlk erraten 
Euskaltzalndia altxatzeko egln zuen lanaz.

Zergatlk zeuden akademlaren aurka Eskualdunan eta Euzkadin 
euskaraz Idazten arl zlrenak? Arglblde gehlagokorlk gabe, neke zalt 
5aint-Plerre eta Klrlklño-ren Jarrera honen sorburuak zehatz haute- 
matea. Monahlko Idazleek ere, oro har, akademlel ohl dleten mesfl- 
dantza, areagotua, beharbada, euskararen akademlaren kasuan - 
hlru bazlren gauza ez zlrenak Euskaitzaindiaren bllera batean 
euskaraz m ln tz ltzeko: Kanplon, Olablde eta Urklxo-7 5a(nt-Plerreren 
kasuan bederen ezln da esan kontrolatzeko m odurik ez denaren 
aurrean sentltu ohl den mesfldantza zela kausa; Izan ere, euskaitzain 
izateko aukera eskalnl zltzalon. Mesfldantza polltlkoak ote?

Beste galdera bat, aurrekoen lldotlk: euskal abertzaletasunak 
elkartu zituen 5alnt-Plerre eta Klrlklño Jeltzalea? Lehenlk, esango 
nuke, Europako gerlan Klrlklño eta Jeltzaleak alemanen kontra eta 
allatuen aide agertu Izanak. Blgarrenlk, elkartasun etnlko-kulturalak 
-polltlkoa ez nuke esango-; eta guztlen galnetlk, euskaltzaletasunak 
eta fede katollkoak.

Klrlklnok alblste eta kronlka dezente egln zituen Euzkadin Ipa
rraldeko gudarl euskaldunenak. Esate baterako, "Qudarl euskaldu
nak" Izenekoan 5alnt-Plerrek Eskualdunan argltaratua blltzen zuen 
eta Iruzklntzen. Mllafrangar Idazlearen gala zen: Craonne hlrla hartu 
zutela euskaldunek. Klrlklño-ren iruzklna: Zelako errukia dautsetg ixa- 

Jo areeil Zelako m iña sortzen dau oldoztuteak eurena ez dan aberrl 
baten aidez dablltzala gudanl Baiña gauzak alantxe dira. Oure errukia



ta gure m iña gorabera, areeh an dabilz guda gogorrean ludi guztia  
euren azpian sartu gura daben doixtar Jagi ta arroei^az. Eta Jakiten  
dogunean gure euskaldunen ostikopean dabiitzeia doixtarrak iako 
gudari ospatsu ta bikaiñak, zelanbait poztu eglten gara. Eta ondiño  
geiago kentzen dausku gure m iñaren zorrotza oidoztuteak gure  
euskaidun maiteak gudan badabiiz ez dala bestegaitlk, Doitxerri za- 
paitzaiileak Belgika ta 5erbla gaxoak kateapean ípiñi gura izan ditua- 
lako baiño. Beraz noren edo aren askatasunaren aldez dabiiz, ez 
dabilz Iñor zapaitzen. Jaungoikoak lagundu beioe, eta geienak etorri- 
ko al dira euren etxeetara gurendari, antziña-antziñetako aberri garbi

Q

au zutik irarautera .

Euskaidunak etorrl ziren etxera garalle, eta KIrIkIñoren desiraren  
arabera, aberri garbia zutik iraunarazten ahalegintzea zegokien. Ez 
zuen, haatik, horixe uste zinez garalle atera zen Frantzia handiak. 
Georges Lacombe-k -Broussain-en oinordeko izango zen 
Euskaitzaindian-, agertu zuen Eskualzaleen Blitzarrah Donlbane Qara- 
zin (19 19 -0 9 '3 0 ), gerla ondoan egin zuen lehen bilkuran, eta Parí- 
sen departamendu edo eskualdeel botere zerbait uzteaz arl zirela: ez 
ote laitekeen eskatzen, eta m enturaz ardiesten ahal, gure Euskal 
tierriarentzat ere, bere kide berezi baterat baztertzeko urratsa; balna 
braukl ihardetsi zion Mauleko suprefetak: Euskal tie rri hedadura guti- 
tako honek, bere ona eta hoberena iukeela, kanbiorik balitz ere, bera 
baino gehiagoko eta aberatsagoko eskualdeen batasunean egotea  
eta hartan egotea. Bordale iukeelarik hirl nausitzat, eta hego-m ende- 
bal aide hautako lazpabortz departamendu aberatsen batasuna. Su
prefetak errandakoak bere egin zituzten han zirenek, eta buruzagiak 
Eskualzaleen Biltzarreko lehendakari Decrept Jaunak: 5olas holk 
guziak onartu dira eta (Decrept) burulehenak erran du, Jaun suprefe- 
taren xede bereko laitekela.

5aínt-Pierreri doakionez, batetlk eskuln frantsesaren eskutlk al- 
dendu beharra, euskal Ikuspegira lerratu beharra alpatzen zuela dlru- 
di: Bertze asko tokitan ere gobernamenduaren eskua pisuegi zalote; 
bainan guk badugu zuzen bat bertzek ez bezalakoa, odoi berezl bat 
daukagulakotz gure zalnetan. Frantziari gure  gaztek odoi hortarik 
burrustan emanik daude gudu tok i lazgarrian: bainan lotgarriak tinka-

(8) Iku5: Ouda dagusia 1914 '1918 , Prest.: ?^bier Perea, Labayru, 
Bllbo, 1989, 264-266 orr.



tuz gero-ta gehiago Frantzlrehln, zeri gaude egun laburraH barne? Ez 
dugu beraz onartu behar glzon bat, non ez den gure gogo hortan 
sartu nahl, EsHual Herrlarl zor zalon zuzenarl buruz. Zer helnetan 
xede hortara heltzen ahalHo giren ez JaHlna gatik, uzHur dagozi asHo 
glzon gutartean, urhats bat ezln eglteralnoHoan. Mahia bazegoen 
zerbalt eglteko euskal Ikuspegitlk. Uzkur zeuden asko glzon alpatzen 
ditu. Inondlk alpatzen ez duena aide bletako euskaldunen arteko 
batasun polltlkorako urratsa da,

lido honetan adlerazgarrla da Elelzaldek Broussalnl eglndako 
gutuna: Atsegin blzlaz Igaro gendun Oñatl'Ho Aste nagosi aaztu- 
ezHorral Antxe agurtu genduzan zuen aldeho euzHeldun leyal 
batzuek: Dutournler (5ara'Ho Endorea), Ybarnegaral Hementsua, Wc 
yauna, Decrept eta alnltz euzHeldun on. Oroekaz analtasun blzko- 
rrean Izan giñan. Eurok ere (uste dodanez) gugandlko orolpen gozoa  
eroan eben. Gure poza aundlagoa Izan zan, Aleman madarlkatuak 
orduantxe azpira yausten asl ziralako (bal-daklkezu, noskI, gu  euzko- 
abertzaleok edo euzko-nazlonallstak Alkartuben aldekoak bet! izan 
garaia). Izango dira ondino zuek guztlok agurtu ta zuen eskuak 
estutzeko aldi garayakl (...) Qu, Espana'azplko euzkotarrok, uste 
dodanez, azkatasun edo < independencla>  -bIdean gagoz. Gura 
geunke, Yalnkoaren laguntzaz, España'rl ostlkada bat emon, eta lau 
problntzlok Estadu azkatu bat gure artean eglnl Ez gablltz ondo  
españarrekaz; ez gara gure artean ondo konpontzen. Aek, aleman- 
zaleak; g u  osterà, alkartubenak; eta guztia orrelaxe; aek < b a ltz>  
badiñoe, guk  osterà, < z u rl> ; eta ez dago Itunbenik eurokaz (1918- 
11-50).

Euskaldun on Izenpean alpatzen dituenetarik bl bederen: De
crept eta Ybarnegaral; ez ziren Inola ere, euskal polltikaren aldeko. 
Eta Elelzalde Jeltzaleak ere ez zuen Inolako asmorik aide bletakoak 
polltlkoki elkartzeko, aldatu dugun alpuak garbi adierazten duenez,

Balonako sem lnarloko Irakasle zen 5alnt-Plerre euskal Idazlea- 
rengana Itzullz, Euzkadln argltaraturlko beste artlkulu batean zioen 
euskaldunek eta euskaltzaleek IrabazI zutela Balona eta Mauleko 
bozetan: Ybarnegaralk, Gulchennék -gorago aipatu dugun Broussai
nen kolnatua, eskuineko alderdi frantses batekoa- eta Chorlblt-ek 
(1920-1-7) garaitu zutela ezkerreko alderdlen aurka, hots, etsalen 
aurka.

Labur-zurrean, Ipar eta Megoko euskaldunen arteko batasun



polítlkorako Inolako urrats, egitasmo, proiekturik ez zen Europako 
gerla handia bururatu berritan. Euskararen aldeko aldarrlkapenak, 
eta etnia bat, familia bateko haurrideak izatearena ere bal. Balna 
harreman polltlkoak gauzatzekorlk ez, ez Iparraldekoen artean, ez 
eta Megoaldekoen artean ere. Iparraldeko euskaitzaleak eskuin 
frantsesarl estekatuak, eta Megoaldekoak autonom iaren bíla, eskul- 
netlk hurbilago batna eskuin espainoletlk berelzirik.

Euskarari dagokionez, erran behar da desberdlntasunlk bazela 
5alnt-Pierre eta Kirikiñoren artean. hark alpatzen zuen famlllan eta 
Ellzan, euskaraz m intzatu behar zela euskal familia eta euskal herrie- 
tan, nahiz kanpotlk jin ikako zenbaltek ulertu ez. Eskolan ongi zeritzon 
frantsesaren nagusitasunari. Diglosla funtzionalaren aldeko. KIrIkiñok, 
aldiz, zergatlk ez eskolan ere euskaraz, zioen.

5alnt-Plerrek urtebete pasatxoz Idatzl zuen EuzHadIn 1920ko 
abuztura arte. Murrengo urtean Gure herria  aldlzkarlaren sortzalleeta- 
rlk Izan zen. 1922tlk  aurrera apezplkuteglko idazkari, eta 1930ean 
apezpiku-lagun Igorria Izan zen Afrikako Kartagora. Bere naguslarekin 
haserretu eta 1937an Euskal lierrira zen Itzuli, eta handik harat 
lagundu zlen euskal aldlzkarlel eta euskaldunen aldeko erakundee
tan bazklde Izan zen. 1949ko Irallean Lafitte, Lafon eta Dassance- 
rekln batean euskaitzain izendatua Izan zen, oraingoan inolako kon- 
trakojarrerarik gabe.

Laf¡ttelAitzolllrigaramrutwi3 llLabaienlMítxelenalOrixe M llasantefZai- 

teg i...

5ain t Pierre gerratik Itzulita Balonako seminarloan sartu zenean 
berriro, han zen Plarres Lafìtte Ikasketak egiten. 5a ln t Plerrek EuzHa- 
d/rako Lapurdiko kronikak Idazten zituen garal bertsuan, Lafìtte 
lehenblzlko artlkuluak argitaratzen ari zen frantsesez. Aita-amak 
euskaldunak Izanagatlk -zazpl urte zituela geldltu zen umezurtz-, 
izeba blarnesak zuen hazl, eta semlnarloan sartzean haurtzaroko 
euskara atzendurlk zuen, eta ez zuen Inolako asmorlk agen euskal- 
glntzan aritzeko; balna, apezplku beharrak blldu zuen esku trebez; 
guraso blak euskaldunak izan, eta euskara Jakin ez?l Lafìttek euskal 
gramatika bat eta hiztegla galdetu zlzkion, eta 5a ln t Plerrek Arbelbl- 
de Idazlearen Erlislonea eskuratu zlon. Malsuaren m etodoa eraglnkor 
gertatu zen: hizkuntzaz eta halaber euskal llteraturaz Jabetzen hasl 
zen Lafìtte ikaslea, eta hil a rte jarra lk i zitzalon euskalglntzarl.



Hala ziotson Krutwlgek: Zure laguntza walore handiHoa Izanen 
zalHu, hem engo euskararen bizlaren Iraun arazteko, nehork ere zuk 
balno gehiago ekhlten baitu (sic), nehork zuk balno sukharr handla- 
goa ezpaitu, nehork zuk balno beharr den konsellu eman baltzeza- 
kegu (1961-1 -16). Qutun berean adlerazten zlon; Ba dakit lehenago 
euskararen aide ekhlteko probleman zure aburua eta nlrea diffrentak 
(sic) zireia... halarik ere demporaren iragalteaz, beharr bada, gure  
difirentzak guW tu dira...eta baldin orain ere berdin ezpa ditez, gauza 
batetan beth i akort egon gara, euskara iraun arazi beharr genuelako  
baieztean. Dena dela, Laburdin euskararen aide ekhin nahl Izaitean 
noia zure kolaborazinoaren gabe, euskararen aide hem engo lurretan 
eglten duzun horren laguntzarik gabe?

Beglra Zaltegik ere nolako laudorloak eskaintzen dizklon ; Igorri 
didazun llburuxka ernagarrlaren aidera eskerrik asko egiten dlzut 
biotz-blotzez. Eztugu zu bezalakorik izan EuskalerrI txipia EuskalerrI 
andl agerterazten: aidez zure Ikuspegl zabala, sakona ta lakintsua 
zoragarrl gertatzen zalt: lurrez xum e Izan arren, g izonez kemen  
aundiko bllakatu balta (...) Dana dala, euskal gahletan zu bezalako 
buru-lantzlrlk ba o te  da Inongo  bazterretan?(1969-05-28).

Laudorlo hauek berak aski dira ohartzeko zer-nolako munta, 
pisua, Itzala eta karlsma zuen Laflttek iparraldean. Esan llteke Aitzol 
Hegoaldean izan zenaren pareko Izan zela Ustarltzeko semlnarioko 
Irakaslea Iparraldean; eta zorlgaltzez, Altzol adlnaren lorean fa><lstek 
eralla izan bazen, Laflttek, aldiz, laurogelta lau urte em ankor ekarrl 
zituen. Oso da neke, Lafltteren hirurogei urte Inguruko lantegl zabala 
blzpahlru orrltan ongi laburtzea. Asko Idatzl zuen euskaraz eta 
frantsesez aldizkari askotan. Qutunak ere bal. Artikulu asko barrela- 
tuak dautza, llburuetan blldu gabe; bere Jalotzaren mendeurrena 
dugun honetan zerabagunea hutsunea betetzen hastekol

m m ^

Ipar-Megoko Idazleen harremanen harltik, 1928an Izendatu 
zuen Azkuek euskaitzain urgazle. Ordurako Eskualdunan eta Qure 
tierrlan  idazten zuen, eta Ustarltzeko semlnarioan Irakasle zen. Urga
zle izateak euskararen aldeko zenbalt Ian eglnarazten dizklo eta ha- 
rremanetan Jartzen du, besteak beste, Espalnlako gerran Erankoren 
aldekoek erallgo zituzten Martin Lekuona eta Jose Marklegl apalzekin. 
Urgazletzaz gain, Euskaitzaleak bazkunak -euskaitzaleak etaja lnkoza- 
leak elkartzen zituen elkartea, hots, karllstak eta nazionalistak; ezker- 
tiarrak, ez- batzordekide aukeratu zuen, bertako Idazkarl Altzolek



1934an JakinarazI zlon bezala. Kargu honek ere Donostiara ekarra- 
razten du, eta esaterako 1956an hitzaldla egiten du Donostiako 5an 
Telmoko aretoan Zuberoako pastoralez, III. Antzerti Egunaren karlaz.

Zer-nolako harremana Izan zuten AItzoiek eta Lafittek? Mau uler
tzeko, lehenbizl, zabalago hartu behar da gala; Ipar eta hegoko 
euskaltzaleen arteko harremanen baltan kokatu behar da. Hala zloen 
Aitzolek Donostiako El Día astekarlan®: En verdad es cosa bien 
chocante que nuestros hermanos de las regiones de Laburdi, Bena- 
barra y Zuberoa no se hayan adherido aún n i siquiera a la Federa
ción regionalista. ho  es nuestro propósito  estudiar las causas de  
esta postración política. Solam ente nos contentam os con poner de  
relieve unos síntomas significativos que nos anuncian que, aunque  
lentamente, empieza a despertar la conciencia racial de nuestros  
hermanos de las regiones norteñas de EusHalerrla (1932-1 -3). Mil 
berean Idatzitako artikuluan oso ongí adierazten du Ipar eta Hegoko 
euskaitzaleek elkarrengana blitzean sum atutako zlrrara bitxia, gogoe- 
ta gazígozoak, samin eta pozezkoak: tiénos en Ustaritz. Apenas 
hem os Invertido hora y media en e l recorrido, desde nuestra salida 
de Donostia. Mos aguardan a los eusHaItzales gipuzHoanos los 
eusHaItzales laburtinos.Blazzy, Oxobi, Dassance, etcétera, los depo
sitarlos del espíritu renacentista de los vascos norteños, nos reciben 
con el más legítimo cariño de hermanos. 5 lem pre que en Laburdi, 
5uberoa o Benabarra estrecham os la m ano de este denodado gru
po de patriotas, sentim os una emoción extraña. Una lacerante 
impresión que despierta en nosotros un torrente de reflexiones, 
¡deflexiones de do lo r y de alegría que, generalm ente acaban por 
sobrecogernos dándonos aire de encogim iento y tim idez. (1932-1 - 
20).

Urte hartan bertan sortu zuen Lafittek "Euskalherrizaleak" elkar
tea, eta ham abost puntuko manlfe5tua^°. Manifestuaren buruan ho- 
nako aldarrikapena eglten zuen; VainHoa eta Lege zaharral" h itz

(9) Ikus: Aitzoi. Idazian guztiaH, 5. eta 6. Ilburuklak. Ereln. Donostia. 
1987.

(10) Manifestua osorik Irakurtzeko Ikus: Itzalna, Mixel: M/xe/ Labéguerie, 
Elkar, Donostia, 1999, 16-19 orr. Baita ere: Arbelbide, ^Iprl; Enbata, Kutxa, 
Donostia, 1996, 45-53 orr. Eta: Hernández Mata, Amelia; "Piarres Lafitte 
Aintzinan" in Oihenart 15, 31-60 orr.



holtan blldurIH daude Eskualerrizaleen chedeaH. Euskararen oflzlalta- 
suna galdetzen zuen: EsHuara frantsesa bezaln ederra zaiku eta 
onhartarazi nahl g inuke bal eskoletan bal auzltegletan. Malaber, zen- 
trallsnnoa zuen galtzesten, eta erreglonallsmoa, departannendu artifl- 
zialen aurka eskualde naturalen aldeko mezua hedatzen zuen: 
Eskualdunek ez dute onesten ahal Frantzlako eskualdeen artean 
koropllatu duten lokharri hertsi eta galgarrla; herrl-aldeak berechago 
utziz elgarretarik, on gehiago dukete denek. lido berean, Frantzlako 
beste herrlzaleekin batean aritzeko nahia agertzen zuten; Eskualerrl- 
zaleak ez dira bakharrik lotuko beren lanari. Flandre, Bretania, Au
vergne, Provence eta Alsazlako herrlzale lagun batzuekin batean 
arlko dira eskuz-esku.

Altzolen Irltzia Eskualerrizaleen manlfestuaz: El partido que pre
tenden organizar no es regionalista, aunque en su base 15 declaran 
que guardarán estrecha relación con las Asociaciones federativas de 
Flandes, AIsacla, Bretaña, Aubernia y Frovenza. 111, por lo visto, 
nuestros buenos am igos han creído conveniente com o táctica Ini
cial hacer una declaración franca de nacionalismo, aunque en todo  
el escrito reluce e l sentim iento  puro y exclusivo del patriotism o  
vasco, nosotros, que los conocem os a fondo, respetam os su Inicia
ción táctica, convencidos de que ella será, por el m om ento, la más 
benefìciosa para Euskadi continental (1933-1 -13).

Iratzeder euskaltzainak duela gutxl Egunkariar\ eglndako adieraz- 
penetan (2001-5-5), AItzolez honakoak erran dItu: Aitzol ezagutu 
dut Euskalzaleen Biltzarra Atharratzen 1956an izan zelarik. lian, 
mintzaidi zoragarri bat egln zuen. Orduan ezagutu nuen.Espainlako 
gerla plztu zenean behar Izan zuen ihes egln. Eta norat Ihes egln? 
Belokera etorri zen. fiem en ikusi du t A itzol (...) tla ri esker ohartu  
naiz apez kartsu batek Izaten ahal zuela Euskal herrlaren amodio  
kartsu bat; A itzol bezalako apez kartsuek bl amodio bihotzean ukai- 
ten ahal zituztela (...) Donlbane Lohlzunen, gazte-gazte nintzelarik, 
asko glpuzkoar eta bizkaitar bazen, Espalniatik bortxaz ihesi etorriak. 
Horlek euskal sua plztu zuten, Lapurdi eta Baxenabarreko euskal 
sua. halen artean Monzon, Elzagirre, eta Aitzol badaude. Hemengo  
Jendeek ahazten zuten Euskal Merrla, hoztuak ziren; han ez ordea.

AItzolek errespetatzen zuen eskualerrizaleen taktika, eta gainera 
zeritzon Jokaera huraxe zela egokiena m om entu  hartan Ipar Euskal 
lierrlarentzat. Zer zeritzon AItzolek Ibarnegaralrl, eskuln frantses-



frantsesaren ihurrari? Aitzol Ibarnegaraiz mintzo: Después de dar la 
sensación de su profundo vasquismo, declara que por ninguna 
parte advierte que se r vasco Impida e l se r buen francés. Antes al 
contrario, con frase vasca bien tallada, declaró: "E-sliualdun ona 
beth i prantses o n i"  (...) tbarnegarai levanta una bandera que no  

Juzgó hasta ahora necesario enarbolar porque nadie le contradecía, 
hoy centenares de Jóvenes, que presto  serán millares, levantan 
enhiesta otra, cuyo lema es; '"Eshualdun ona bethl eskualdun u ts "  
¿Quién vencerá? 5 e  hacía esperar la actitud de Ibarnegaral. hos la 
tem íam os  (1934-10-2 ).

Balna Lafitte ez zen Aitzol: A ceuH qui on t peur d 'un  ñ a t  
Basque Indépendant, nous disons: il nous sera it Impossible de for
m er une nation euskarlenne capable de ten ir sa place dans le 
m onde  com m e la Suisse ou la Belgique (...) Mous t'avons déjà dit, 
Basques de France e t Basques d'Espagne, nous som m es un seul 
peuple e t com m e tels nous dem andons des rapports spéciaux entre  
les deux versants, m ais nous ne cherchons pas l'é tablissem ent 
d 'un é tat Basque qui ne pourrait subsiste r dans les conditions ac
tuelles e t occasionnerait peut-être la m ort de notre peuple  ("Mise 
au point" in Aitzlna 1, 1935-IV. 2 or, edo ? l̂prl Arbelblderen fnôatan 
47 or, eta ond.)-

hegoaldean gerra hasi zenean, Lafittek oso garbi ezarri zuen 
muga: '̂ l=’olltikaz den bezanbatean, gauden nor gure  aide, antoia 
ditela ahal duten bezaia Espainlarekin; g u  Frantziarekin antolatuko  
gira. Qero, eskualdun m intzai, teatro eta ohidurerl buruz, ez dugu  
nahi zazpi eskualdeak berech diten elgarretarik, eta egia da, deus 
heraberik gabe agertu gírela bai nazionalisten bal tradizlonallsten  
bilkuretan. Bainan ez dugu haien politikari den gutieneko zorrik. 
Frantziako reg/ona//steWn dugu guk egitekoa, erllsionearen bahean 
zetabetzen ditugularik helen irln guziak" ("Mugaz bertzaldeko berri" 
AIntzIna, 1936ko uztalla).

Aide bletan zituen adlskldeak: Mafarroako erreketeen aldean, 
eta halaber Jeltzale gudarlenean. Aide bletako Irltzlak Jasotzen 
salatzen zen Aintz/nako orrietan. Eta zalantzatan zebllen. Blek zutela 
arrazol uste zuen. Eskulneko diktadura bezain txarra zatekeela ezker 
komunism oa. Aitzol "zuri"ek eral! zutela Jakin zuen. Qernikaren 
suntsiketaren berrl ere bazuen, eta salatu zuen. Ematen du zer 
horiek Jeltzaleen aidera makurraraz zezaketela. Balna, ondoko lerro-



ok Irakurrlta, gehiago dirudi Qaztela edo Espalnlaren aide borrokan 
zlharduten errekete nafarren mlresle: c 'e s t je  pense, la fía\/arre, qui 
a lutté  contre la Oulpuzcoa e t la Biscaye, Justem ent au nom  de  
l'unité  espagnole. On a chanté, à droite, l'a rdent patriotisme, la fol 
superbe des requetes. Personne ne suppose que  ces carlistes aient 
l'in tention de dém olir l'Espagne. Tout le m onde admire leur hé
roïque fidélité à la Castilla, dans les circonstances actuelles (J. 
Duhalde; "L'Exemple de la Mavarra", Aintzina,1957ho  Iralla).

Lafitterentzat nafar foruzaleen erreglonalismoa bldezkoa zen, Es
palnlako nazioaren batasunari oztoporik jarri gabe. Erreketeek Espal- 
nlrako nahi zutena desiratzen zuen berak Frantziarako; eskualde 
naturaletan olnarrlturlko Frantzla, ez departamendu geom etriko artifl- 
zlaletan zatlkatua. Horl guztla, berak zloenez, erltslonearen bahean 
zetabetuz Irln polltiko guztlak.

Piarres Larzabal antzerki-ldazie handlak, gisa honetan azaitzen 
digu gerratik ihesl Iparralderatu zirenek sortu zuten inpresio txarra; 
Bertzalde, ez da ahantzl behar, mugaz eta Jenden arteko hartuema- 
nez, Ipar Eskuai herria, askoz Joslago zela tiaparroarl, bertze iru 
probintzieri baino. Azkenekotz, ogoi-ta~amaseiko gerlan Hendaiako 
muga trebesatu zuten lehen iheslariak, Lapurtarreri Inprexio arras 
hitsa egin zieten. Gehlenak ziren < g o rr ita r lk> . Gutik zuten eskuara 
mintzatzen. Ukailuak altxatuz zituzten Jendeak agurtzen. 5otana bat 
ikusi orduko, hariJestuz, tiroka zlren lotzen. Mlhiz eta moidez, arrun- 
tak eta ausartak ziren askotan agertzen. Helen Jokabidea kaltegarria 
izan zen euskotar-alderdiarentzat. Ondotik etorri ziren euskotar 
zintzoek ainitz pekatu zuten lehen ihesiarl horien gatik. Ahatik 
emekl, ipar-eskualdunek hobekl ezagutu zituzten euskotarrak eta 
haukien gorabeherak. Euskotar ainitz, batzu denbora gutirako, ber- 
tzeak luzarako, kokatu zlren Ipar-alderdian eta berezikl Lapurdin. Mo- 
rierl esker, asko salletan, eskualdungoak odol berri bat blldu zuen

Megoaldeko haur Iheslarlel sostengua eta laguntza eskuzabala 
bezain oparoa eskalnl zlen Laflttek. Ez arrazoi Ideologikoengatik. 
Ideologlaren galnetlk zegoen errukla eta elkartasun glzabidetsua.

Aurrekoa gogoan, errazago konprenitzen dira Ibarnegaralren al-

(11) "Eskualdungoaren aldaketak Ipar Euskal Herrian" In JaWn sorta 1, 
(1969), 41-46 orr.



deko kanpalna; edo 1936an gerran zirela, nafar errekete ets g l
puzkoar naztonallsten artean hitzarmena egiteko Donostian eglndako 
ahaleginak, Edo 1941-42an Fetalnenganjarri zituen esperantzak eta 
egln zituen ahaleginak Frantziaren eskualdekatzeari buruz.

Beste halnbat puntu ez al daude argitasun faltan? Egun Iparral
dean abertzaleak dlren halnbatek Lafitte abertza letzatjo  dute, aber
tzale krlstau-demokratatzat. Enbetar\ lagundu ornen zlon. MIxel Labé- 
guerlek fnba ta tlk  urrundu eta beste lido bat hartu zuenean, Lafittek 
gaitzetsi egln ornen zuen bere sem ebitxi polltiko dem okrata-krls- 
tauak izandakojokabidea. Larzabali honako gutuna egln zlon Laflttek, 
hark eskuratu zlon here mendIxHatlk llburua irakurri ondoan: Alema- 
nen denboran, zenbait lagunek hll baltute m iliziano bat edo  beste, 
nlk ez du t behinere onhartu g b a  hortako basa Justizla. Ez da errai- 
teko baizik, abertzale Izanakgatik, zu eta ni ez gírela denetan aburu 
berekoak. tlalarikan ere, b ihotz-bihotzetlk, zure adiskide zaharra 
nago, Jainkoa baltan^^. Larzabaien ihardespena ere guztlz jakingarria  
da: Lerro haukien erakaspenak, neretzat, biga dira: l . - lk ,  Bakotxa 
moldatzen duela, norberak ereman duen biziak. 2 .-IK  Behar gaituela  
aburu desberdinengatik tiristau maltasunak elkartu.(^dem).

Merezl luke Lafltteren abertzaletasun kristau-dennokrata gehiago 
argitzea, geldiroago eta sakonago aztertuz gal horreklkoak.

Lehenago ere adierazi dugu, balna berrlro erratea ez da alfer 
lana: 1905ean Broussalnek bere fede nazionalista Jeltzalearen altor- 
mena egln, eta boz gehlen blitzea erdietsl bazuen Mazparnen; lehen 
mundü gerraren ondotlk, gerrate artean, eta blgarren mundu gerra 
ostean ere, Ipar eta Megoko euskaitzaleen arteko harremanak polltl
koki haustura gotorraren paradigma dira; polltlka paraleloak dira, 
Iparrekoa eta Megokoa, alde-aldera elkarren uztarketarik gabekoak. 
1960an Enbata sortzen den arte.

m ^  ^

Laflttek LhanderI bere hiztegla eglten asko lagundu zlon nonbalt. 
Hirutík bl berak egina bide da. Qero, 1944an Grammaire Basque 
mardula argitara zuen. Hitzaurrean hala dio: Jadis on définissait la 
grammaire < l'a r t de parler e t d'écrire  co rrectem ent>  (...) Des sa-

(12) Ikus: Plarres Larzabaien Idazianak, VII, Elkar, Donostia, 1998, 182
or.



vants plus m odernes on t une autre conception de la grammaire. A 
les entendre, elle es t la <sclence du langage>; son rôle n 'e s t pas 
de dire com m ent II faut parler, mais com m ent on parle: elle collec- 
tlone Indistinctem ent tous les faits (formes ou expressions) e t tâche 
de les expliquer par ¡'histoire, la géographie, la logique, l'analogie, la 
sém antique,(...)

Mola hlt2 egin behar den baino noia hItz eglten den azaidu behar 
du gramatlkak Lafitteren ustez. Qarbl zeukan: Peu de théorie, beau
coup de pratique , telle es t sa devise, et, en la faisant nôtre, nous 
ne croyons pas trahir mais sauver la science (...) aim er les Basques, 
c 'est chercher à donner conscience à ceux qui le parlent des princi
pales richesses qu'Ü contient e t don t Us ne songent pas assez à 
fa¡re usage pour m ieux se comprendre e t se  faire comprendre. 
Balna eusHara ez zegoen batuta, eta bere asmoa Iparraldekoa 
batzea zen; Izan ere, Irlzten zlon azkarregi Iblitzea zela, Iparraldea- 
rentzat bederen, llteratur euskararako olnarrl glsa gipuzkera hartzea. 
Eta horretarako: L'Ideai, dans les arrondissements de Bayonne e t 
de Mau¡eón, except¡on falte de la 5ouie, c, es t d 'avoir une m orpho
logie d'aüure labourdine e t non contracte, des constructions claires, 
concises (...) eta gainera azken hlrurogel bat urtetan horixe egin 
zutela zloen Eskuaidunan eta Oure tlerrian  Idazie berrlek: Abbadle, 
Barbier, Etchepare, Apestéguy, eta abar: dans le cadre d 'une  m or
phologie à peu prés labourdine, Introduit de nom breux éléments 
navarrals e t m êm e des vestiges de souietin; eta hortaz, sortua zela 
llteratur hlzkuntza berrla: révèle-t-elle la naissance d 'une  langue 
littéraire com m une á presque to u t le Pays basque continental e t que 
l'on pourrait appeler <néo-labourd ine> , ou plus précisém ent <na- 
varro-labourdine > .

Mafar-lapurtera aztertu, eta horretan Idatzl zuen eta hori sustatu 
tierria  eta Gure herria aldizkarlen orrietarik. Bide praktikoaren, blla- 
kaera pausatuaren aldekoa agertzen zaigu Lafitte. Lafitteren alboan 
Etienne SalaberrI agerl zaigu. Monek asterò asterò bl zutabe Idazten 
zituen tterr/an bata euskaraz eta bestea frantsesez, 1944an hasi eta 
hogelta hamar bat urtez: zloen, euskararen Indarra haIn zuzen zeto- 
rrela herrikola eta zehatza izatetik. Eta hori, eragozpena ez baina 
abantalla zela. Eta Vlllasantek eta Krutwigek proposatzen zutena, 
harrobi greko-latindarra ustlatzearena euskara hlzkuntza landua bi- 
hurtzeko arriskugarria izan zitekeela; izan ere: Notre basque actuel



est parfaitement équipé pour une culture populaire salable. Il est 
d'autres cultures (scientifique, bourgeoise, aristocratique, etc.) où 
notre basque ne se sen t pas à l'aise. Peut-on créer un basque 
correspondant à ces mentalltés-là sans tuer celui qui existe? C e s t la 
question. Tradlzio Idatzlaren Jarralpen gehiago Iparraldean Megoal- 
dean balno. Alor berrlak urralzeko ausardia gutxiago ere bal. Mori ere 
esan beharra dago: JaHinen aurrekoa ez da tierria  edo Qure Merrla, 
Euzko Oogoa balzlk, hauen neologismo eta hizkuntza bortxatze so- 
beranlazkoak gorabehera; hau guztla, Lafitte eta Salaberriren lanaren 
balloarl eta merituari ezer kendu gabe; aitzitik: goraipatuz. Zenbat 
testu polltiko Idatzl dituen 5alaberrlk tierrian  ezezagunak zalzklgunak 
llburu eskuragarrletan bilduak ez daudelako. Berdin polltlkaz landa- 
koak. Eta zenbat artikulu Lafitterenak barrelatuak, eta ezagutzen ez 
ditugula.

Ezagutzen ditugunak Patri Urkizuk Euskal llteraturaz llburuan bll- 
duak^^. Monen hitzaurrean dugu Jasoa Orixerekin Izan zuen Ika-ml- 
ketarlk bat. Grammaire Basque argltara zuenean Orixek liburuaren 
iruzklna egin zuen; eta, besteak beste, esaten zlon "Itsasoan dugu  
Igerl egln beharra, eta galzki arl danari erraltea m erke da". Eta ziri 
horn erantzunez Laflttek: Eskualdunean zazpl urthez Izklriatu dut 
aste guzlez; Gure herrian ham ar urtez segurlk athertu gabe; Almena- 
ketan, urthe oroz hogel urthe huntan, hirurez salbu. herrian, badaki- 
kazu, pochi bat bederen arl nizela. Llburu zenbalt ere argltaratu d itu t 
eskuaraz; eneetarik hamar bat; bertzenetarlk zortzl, nihauk eglnlka- 
ko alntzln-solas batzuekln. Morregatlk esan dugu gorago zenbat arti
kulu idatzl zuen Laflttek, eta zeln gutxl ezagutzen dituguni

Lafltteren Joera gehiago zen herri llteraturara; Idurl za lt gure  
literaturak ba duela herritartzearen beharra. Jauts bedI Ixtant bat 
llargl hedoletarik lurrerat, baserrletarat, karrlka edo kaletarat, gero  
emeki-emeki, goratuko dIgu berriz ere, herrlaren kultura aberats 
arau. Ez zuten gogobetetzen ez Krutwlgen esanek, ez eta Zaitegik 
eta Euzko Qogoakoek esaten zituztenek ere, gol maliako klaseak 
ekarrl behar zireia euskarara; bestela, herrlak burgesiarl Jarraltzen 
dionez, euskara baztertu eglngo zuela eta.

Balna atal honen hasleranjaso dugun bezala, bal Krutwlgek eta

(13) Klasfkoah 55, Erein, Donostia, 1990.



bal Zaitegik oso kontuan zuten Lafltte, eta laudorloak ere eskalntzen 
zlzkloten ausarkl. Zalteglren Platon'eneHo atarían llburu Jakingarrlarl 
lapurtarrak egln zlon altzln-solasa, glsa horretako llburu fllosoflko 

Jasoari erara zlhoaklon hitzaurre bikalna paratuz; bidenabar, testu 
zallen euskal Itsasoan Igerl eglten trebe zela frogatuz. Beste banaka 
batzuk ere Irakurri dizklot luzeak eta Jasoak; balna, egla da, artlkulu 
laburretara zuela Isurla, Mauetan, hitzak ongl plsatuz, ez dio ukorik 
eglten Iruzklntzen ari den testuaz Iritzia em ateko lan nekezarl. Aldi 
berean, oso ongl daki helarazten euskal llteraturaren aldera sentltzen 
zuen onglnahla.

Oso ongl Alngeru Irigaral nafarrarekin etorri zen. Eta honI aitortu 
zlon konfiantzan: Bilbotar batzuerl Idurl zalote zireztela gu  erdl- 
arrotzentzat dena agur, eta hurbllehoentzat m utu rl Ez dut, egla 
erran, batere s inesten halako alderdlkarlak zireztela: halere kasu 
egln behar g inuke denek, ez o te  d itugun alsegl baztertzen garblzale 
batzu, ez direlakoan gure eskuara herrltarraren aide. Zuhaurek dlo- 
zun bezala: Eskualzalndlak gora atxiki behar du bere burua. Bilbotar 
anala horlek ezinago m lnberak dira eta Idurlkorrak (argltaragabea eta 
datagabea. 1963-64an edo Idatzla). Zehatz ez dakigu zertaz ari den; 
balna, bere joerak hobeki ikusteko ballagarri zalgu.

Villasante eta Labalenekin harreman ugarla eta ona Izan zuen. 
Bizkaltarrarekiko harremanak hizkuntzalaritzan -batua finkatzeko or
duan garrantzl Itzela Izan dute biek-, eta literatura erijjiosoan zuen 
oinarrla; glpuzkoarrareklkoan, batez ere blek zuten antzerkizaletasu- 
nean.

Bl hitzetan, ugarl eta ongl idatzi zuen euskaraz: antzerkiaz, iite- 
raturaz, fllosoflaz... flerri llteraturaren eta herri euskararen aide ager- 
tu zen. Eraglle handlenetarik Iparraldean. Megoaldeko askorekin ha
rreman usua eta ona, salbuespenak aide bat. Eta hil arte Jarraikla, 
Udako Euskal Unlbertsltatea Iruneako Larraona Ikastetxera aldatu 
zenean, han Ikusten genuen Lafltte xahartua, 75 urtetik gora Izana- 
gatlk erretreta hartu gabe, euskalgintzan ari eta ari.

Larzabal/Monzon

Ellssalde Azkalngo euskaltzalna hil zenean haren ordez Larzabal 
Izendatu zuten; eta, ohlkoa denez, euskaitzaindian sartzeko mlntzal-



día egln zuen honeK. Bertan agertu zuen Lafitte Izan zuela altabitxi 
eushararen alorrean. UstaritzeKo seminariora Joan zenean lasten 
ohartu zen: LafitteJauna ez zeta esf^uattzale pinpltin bat, ez bare bat, 
are gutlago aingira bat. ZonbalteH esKuara eta eskuatdungoa zer- 
bltzatzen dituzte hautsl-mautslka, Inguru-mlnguruha, arrisHu-artzel^o 
beldurfia...l1orlen motdea '-"zutiurtzla" ornen da. LafitteJaunaH esHas 
zuen gisa hortako zuhurtzla...Denboraz, Catón zaharrak beti sotas 
berak baitzabittzkan, ''Detenda est Carthago. Behar da errautsi tlarta- 
go". Lafìtte Jaunak ere beti telo bera ibllt du eta dabitka: "Behar da 
satbatu Eskuat-tlerria" Oure ja u n  hau ez balitz apez egln,^lzanen zen 
arotz, bett Ingudlarljoka...t1orra nolakoa dudan n lk aitatxl .

Euskaltzalndlan sartzeko mintzaldlari, altabitxiaren ihardespena 
dagokio. Zer zloen bada altabitxl Lafittek sem ebitx l Larzabalez: Behar 
banu erran, zoln zaltan zure dohain nagusla, aipa nezake Indarra. 
Indar hori manatzen duzuno, denak ongt doazkitzu; e5/<uetarí/< eska- 
patzen bazaitzu, al orduan hanbat galxto, m ugak eta neurriak 
kraskatzeko lanjerrean dira. Beharrik azken kasu hau, bizikl bakan 
gertatzen zaitzu, eta malzenik zure goresteko atsegin batzlk ez zaiku 
gelditzen, zure kom edla ospatsuetarik lekora. tlitz  batez, eta huntan 
bururatzen d u t  teatro-ldazle handia zira, bertze asko dohalnekln.

Bukaerako goresm enak baino lehen Itzalxkak nabarmenduak 
zlzklon Lafìtte kritlkarlak: (lago, bizkitartean, ez dtrenetz agerlegi han- 
hemenka zure xede onak, berezikl predlkuaren eite duten zonbalt 
ateratdttan: "ñuga ri t iro " delakoak bazuen ¡tzatxka horl. Eta ez ote  
daukuzu Etxahun puska bat edertu zure "m oratari" indar gehixago  
eman beharrez? Badakit antzerki-egiteek galen aldatzeko dretxo edo 
eskubidea badutela, bainan ez da erralteko batzlk (158  or,); eta 
Itzalxkak nabarmentzearl Jarralkl: Entzun Izan du t behin, hain urrun 
deramazuta fantesla komedla batzuetan, nun ez baitzalote gelditzen  
gehlago kanore tzpIrlk.Alpatzen zauztaten Mugan tiro-n ezarri duzun  
saskipeko guarda eta Paper-mendeko paper-Jatea. h lk  ez dautzut 
hortako ere erasla soberarik eginen. Egtaren muga hertsletan ego- 
nez, Irria taster agor lltake. Gauza batzuez Irrt egiteko hobe dugu 
ohartzea aleglazkoak direta (...) MugarI tiro eta Paper m ende ez 
baztnitu eztn sinetstzko xehetasunez hanpatu, uste du t bazterretan

(14) ñarres Larzabaten Idazlanak, VI, P. ^rrltonek paratua, Elkar, Do
nostia, 1996, 144-145 orr.



ez zituztela alse Jasanen, eta beharbada egun, AzHainen IzaiteHo 
plazan, nunbait preso zintezkela, ez bailuhe guretzat berdin ballo, ez 
eta zuretzat e re ...(159  or.).

Lafitte bera ere teatroglle izan zen, eta Ikusten da ongi ezagu
tzen zuela Larzabalen antzerkla. Monzon ere, beste gauza batzuen 
artean, komedla-egile Izan zen, eta Larzabalek gorago aldatu dugun 
alpuan adlerazi bezala, Iparraldeko euskaldungoarl odol berrla ekarrl 
zionetarlk bat, eta ez kaxkarrena inondik ere. Zeln hegoaldetar laketu 
da, bertako egln Iparraldean, Monzon bergararraren helnean? Doni- 
bane Lohlzune Bergara bezalnbat barneratu zuen Monzonek, bl he- 
rrlez idatzl dituen artikulu gogoangarrlek argiro salatzen dutenez. 
Bertagotik beha diezalogun Larzabal eta Monzonen antzerklglntzarl, 
generoarl arte den helnean egin zloten ekarpenarl baino gehiago 
antzerklglntzarl ezarri zizkloten helburuez den bezainbatean, eta lortu 
zuten emaltzarl.

Larzabal oso golz hasl zen antzerklglntzan. Berak kontatzen due- 
nez, Parlsen (1933-34) soldaduek antolatu antzezle talde batean, 
eta ondotik zuzendarl lanetan. Labiche eta 5crlbe-ren obrak ematen 
zituzten, denak frantsesez eta irrigarrlak. Qero Balonako semina- 
rloan, apalzgalen artean zuten antzezle taldean, eta 1934an argitara 
zuen Gure tterr/an lehen antzerkia "Irri eta Migar" izenekoa. Beste 
anitz apalzek bezala, gazteak moldatzeko eta eskolatzeko tresna 
bezala hautatu zuen antzerkigintza, balna gutik lortutako arrakasta 
blldu zuen. II. m undu gerraren ondoan Mazparnen emandako bede- 
ratzl urteetan irrt antzerki asko moldatu zuen. Eta gero, antzerki obra 
luzeagoak; Etxahun (1951) bezalakoak. Mau Idatzl orduko Monzoni 
Irakurrl zion osoki, burutik burura. Marrezkero, la egunero Ikusten 
zuten elkar, bergarar donlbandartuak eta Larrun hegaleko azkalnda- 
rrak.

Bordelen egln zuen mlntzaldl batean (1955) argi agertu zuen 
zeln helburu ezartzen zlon antzerklarl: Otoi euskaldunerl erakuts dle- 
zaiegun nolakoak dlren eta direnarekin zer egln dezaketen. Bizia 
lagun dezala teatroak, bizlarekin kurrltuz.Ikusllarrak bete ditzagun ez 
bakarrik iragan ederraren penez, balna eglteko denarentzat xede  
suharrez. Oralngotasuna ezarri nahi zlon Larzabalek euskal antzerkla
rl, eta horrek onarekin bat badu aide txarra ere; oralngotasuna arras 
Iragankorra balta; balna, dudarik gabe, Larzabalek utzl altxorra ongi 
aztertuz gero, segur baditela franko ballorik gaidu ez dutenak. Eta



zer euskara indartsua, bizla eta aberatsa Larzabalek darabllena. Tre- 
sora euskal Idazieentzat, antzerkikoari hltz lauz Oroitzapenak, fie re  
MendfxHdtff^ eta Arial artean llburuetan eta anitz artlkuluetan -Irakur; 
fdazlanaf^- usatua erantslrik.

Monzonek askoz gutxiago Idatzi du antzerkla; gehiago arltu da 
antzezle, eta batez ere zuzendarl. Maatlk, bere eraglna gaitza izan da 
Iparraldean. Eñaut Etxamendlk eta Daniel Landartek ezin hobekl azal
du dute: beraren [M onzon] ""flazparneí^o Anderea" If^usi nuen 
lehenik. tlefetarrek Oarazin emanik. Zoraturfk geídftu nintzan hl- 
zkuntzaz, elabfdeaz [galaz], mamfaz. Euskarazko antzerkf m oderno  
baten fkustea enetako lehen esperlentzia zen. (jaral hartako ene 
ametsa nuen euskal kuftura beharko zela modernizatu, arra-pltza- 
razteko.(...) tiekazaf m undu furreratJoakf baten m intzoa zela euska
ra eta gure kultura ordukotz hila bezafaxe íduritzen zitzafdan. Denak 
berritu edo denak gaf (...) Eta ene gogoaren une hortan gertatu zen 
"Hazparneko Anderea". fhurzurf baten zirrizta atsegina egln zldan 
blhotzean^^.

Daniel Landartek ere lido bertsutlk : Igande arratsalde bat 
zen...lie le taho ""Patronage" deitu  antzokl gela tipia m ukurru be- 
tea. (...) Jaun bat, adfneko Jaun bat -nlk orduan 16-17  urte nl- 
tuzkeen- eta horra Jaun horf, eleketa eta efeketa, apez bat bezaln 
ongl m fntzo, edo berdin hobekil Funtsean, a itortu behar dut, ordu 
arte, ez nuela Inolz, apezez eta mfslolarfez beste, norbaft, horrefa 
mintzatzen iku5¡...(...) M onsieur de Monzon, IkusI banuen Ikusf, eta 
adítu banuen adftu, parabofaka m ln tzo..., haren baltatlkJalgitzen zen 
garrak, gorputz guztla Inarroslz, bihotza kaldan ezarri zldan, su  har- 
tzeralnokoanl (...) Zergatlk halnbeste Jo ninduen, xixtez, ez nuen 
konprenitu. Balna geroztlk, nihauren gostuz zllatu dut, ordu arte, ni 
baltan, gorde-gorderik neukan teatrorako gutizla, tirria, de Monzon 

JaunarI esker, bat-batean Iratzartu ze/a...(Ibid. 6 0  or.).

Balna ezzlon teatrozaletasuna soilik Iratzartu. Monzonek Donlba
ne Lohlzunen zuen "Mende BerrI" etxera Itzulika hasi zelarik, hark 
behin eta berriz erraten zlon Euskadi behar zela eralki, kaslk narda- 
garrl Izaterainokoan: Ipar Euskal flerrfan sortzera zfhoan abertzaieta
sunaren fehen hazfen eraffe Izan da: hafa-nola, ftsasuko Aberri Egu-

(15) Telesforo Monzon, hitzeko glzona, Anal Artea, 1993. 45 or.



netara etorriz, Enbata Oldea sustatuz, bertsularl eta euskaltzale guz
tlen adlskide bilakatuz, eta berezlkl, teatro saltean bere lldoa Irekiz. 
(Ibid. 61 or.)

Zublglle Izan dugu Monzon, Ipar eta Hegoaren arteko zubiglntza 
kultural eta polltlkoan ahaleglndu dena. Bere parabola eta sinboloez, 
nahlz ekintza zehatzen bidez, zazpl euskal herrlen batasuna eralki 
beharra aldarrlkatuz, eta Mafarroaren garrantzia galn-gainetik nabar- 
menduz. Qerra aurreko eta ondoko abertzaleen arteko zublglle. Era- 
bili duen euskara ere ahozkoa nahlz Idatzlzkoa, lido berekoa, Ipar eta 
Megoko euskalkietarik edanez baturako bide nabarnnenean ablatua.

Monzon ez ezik, Larzabal bera ere bal, beste nabardura 
batzuekln. Mona zer dioen Monzonek Larzabalen Mugari tiro  Izeneko 
antzerkiaz (1959): Balna ze dakarklgu oraingoan MUOAñI TlñO 
onek? Asm o azkar eta ausarta. Munduko guzlak bear om en dltazke 
autsi eta kendu, Errlak oro izan ditezen Denak Bat eta Bakotxa Bere. 
Baiña batezere, Euskalerrla-ri begiratzen dio Larzabal-ek; eta Larrun 
azplan sortutako haur onl, BIdasoa-mugak egiten dio m iñik aundie- 
na. Oure egilearen amets, nahi eta asm o nagusla auxe bal da: 
Mugarik gabeko m undu berri batena -atomikaren mugak zertarako- 
egin dezagun guk euskeldunok  gurea.- Zazplak Batl Asmo au berez 
ez dela berha? Egi utsa. Arana-Qoiri zenaren ondotik, batezere. 
Baiña Larzabal-ek, berri-usain m oduko bat ematen dio. Eta MUGAñI 
TIñO orixe duzute: zaharrez eginlkako  bem a.(ibid.109 or.)

Eta horl guztla, ez negarrez Irrlz baizik: Qero...irrlaren az- 
pian....Beste zerbalt atsem aten ba duzute gordeta...Kontu: blldu za- 
zute pulllki. Eta etxerat eraman. Eta biotzean gorde. Eta egiñetarat 
ekar. Argatik bai dug ug au r sutan E uska le rrIguz ia .{llO or.).

Larzabalek bere hitzez ere adlerazi du zer Ikuspegl zuen Euska- 
dlko polltlkarl buruz: Luzarat, euskal populuak behar ditu ukan zor 
zaizkon eskubideak, bilakatuz nazlo batu bat, gobernu baten Jabe. 
tiortarakotz, behar dugu abertzaleek borrokatu, elkartuz puntu  m ini
m o batzuen inguruan. Zozial edo gizarte aldetik, nahl g inuke eralki 
bizi m olde bat herrikola, demokratikoa, g izon izaltea errespetatuko  
duena. Bertze edozoin naziokin nahl dugu bizi anaitasunean^^.

(16) Larzabal, Plarres: here Mendlxkatik, Txalaparta, Tafella, 1999, 15
or.



Honaino Iritsita, beste batzuetan ere egln dugun galdera berbe
ra: zerh elhartu zituen hain estuHI Larzabal eta Monzon? Larzabalena 
da erantzuna: Hogeita hamar urtez la egunero blldu gara Telesforo 
eta bloH eta, beraz, ongl ezagutu dúdala esan dezaHet. Telesfororen 
bi sustraían hauek Izan dira; fededuna eta kristaua errotlk Izatea, 
aide batetlk eta, era berean, abertzalea errotlk Izatea. Eta ez nola- 
nahlko kristaua, ez txantxetakoa. I^rlstau Izatea latza Izan da Telesfo- 
rorentzat, ez da bide erraza Izan. Azken denboretan, m ehatxu asko 
hartu zituela eta, ez zuen horregatlk meza uzten eta, Isll-lslllk, hone- 
ra etorrl, meza entzun eta nirekin altortzen zen (Telesforo Monzon 
hitzeko glzona, 29  or.),

Idazian honen lehen zatlan Arrese-Beltia eta Duvolsinen arteko 
harremanez arl, galdera berbera egln dugu, eta erantzuna geuk 
eman dugu: Bl hitzetan: nortasuna m antentzeko euskara eta fedeari 
atxlkl beharra aldarrikatzeak.

Antzekotasunak nabarmenak dira Larzabal eta Monzonekiko; 
balna, aldeak ere bal. Jainkoarengan esperantza aldarrikatzen zuen 
Duvolsinek, Europan gertatzekoak zlren aldaketen harira; Euskal Me- 
rrlak Izanen zuela bere askatasuna, bere foruak, euskaran eta fedean 
bermatuz gero. lio rtik  Larzabal eta Monzonen esanetara eta eglneta- 
ra aldea bada, badenezl

Beste harreman batzuen berri ere eman genezakeen; esate 
baterako, Andinna Ibiñagabeltia kristau fededunak eta Jon Mirande 
ariman sinestunak Izan zutena: Parisen eme, eta bletarik lehena 
hlitzean burutu zena^^. Edo ^Im un Maranek eta, Megoaldeko Ekln- 
ekln lehenik eta gero ETAkoekin Izan zutena; balna, onenean ere, 
beg iz jo tako hamarraldlaren azken urtea edo hartuko llguke, Morreta- 
raz gero, honenbestez bururatuko dugu.

(17) \ku5 Andimaren Idazian hautatuak, neuk prestatua, Elkar, Donos
tia, 1999. 255-260 orr.



Aberriak min, olerkiak oinaze

Angel LERT>{UhDI

Atarikoa

Mamazazpl urte zituen Salbatore Mitxelenak Espainlako Qerra 
{andidrtehoa dio berak beti) hasi zenean. Mandik htiabete gutxira 
soldadu Ikusiko dugu zurlekin  (nazionalekin, alegia). Eugenio Agirre- 
txek, haren fraide lagun eta Ikaskldeak, dio:

"Qehienok gerran sartuta ibili beharra izan ginukan. Zurlen aldean 
egokitu eta horlen zerbitzuan sarreraziak. hola edo hala, batzuk 
fusiiarekin gudukatzen, besteok han-hemengo lan bigunagoetan, 
hor pasa genetxezkin gerrako urteak xeiebre asko, Ez pralie, ez 
soldadu, ez Ikasi, ezjatorjo lastu, ez bide argirlk aurkitzen..,"

Argibide gut><l ditugu Salbatore soldaduaren nondik norakoaz: 
flafarroa aldean ibili zela, Iruñean batez ere; beste ezer gutxl, Eraide 
gaztearen bihotzean gerrak eragindako zaurlez, deus ez, Ez dago, 
ordea, ahalegin handlrlk egin beharrik fraidegal haren tragedia eta 
bihotzaren urratua ImaJInatze aldera: gizaki, abere moduan; fraide, 
balna gerran; euskaldun, euskaraz egln ezinez; integrlsten famlllakoa 
IzakI, oso gaztetan abertzaletua, ("gaztetxo ginela, gure bihotza 
abertzaletasun errom antlko batera osorik ukan itzull", dio Eugenio 
Aglrretxek), franklstekin gurutzada eglten,.,

Osagai guztlak ditu 5albatore Mitxelenaren tragedlak, bere be- 
launaldlko beste hainbatenak bezala, giza kondlzioaren sotoetaraino 

Jaisteko.



Aberriak min dit

Qerratik Itzuleran, errom antikotasun guztia galdua du 5albatore- 
ren eta haren lagunen abertzaletasunak. Arantzazun Teologia ikasten 
ari zeta, bere poesia osoaren ardatz nagusia adierazten duen lanaren 
(dazketarl ekin zlon: "Aberrlak m in d it". Poemagintza horrek, Llzardl
ren "Blotzean min du t" gogorarazten duen izenburutlk basita, abe- 
rrlaren galerak sorrarazten dion mina olerklz ere m inez ematea du 
le itm otiv zuzena. Aberrlaren mina eta olerklglntzaren mina, alegla. 
Blak uztartuta.

Lehenarl dagoklonez, aberrlaren mlnarl alegla, dietario moduko 
bat da llburua: poetak aberrlarekiko dituen bizl-sentlpenak agerl dira, 
dataz data, bertan. 1937. urtekoa du lehendabiziko testuak data, eta 
bertan Mlt><elena guztiz etsita agerl zalgu;

"Adlxklde: ballteke Euskera litzea, balna ez erostarlk gabe...".

Euskararen agonlarl buruzko etslpenarl gerrak utzitako honda- 
mendia erantsl behar zaio. Lauaxetaren fusllamenduarl buruz Idazten 
duen "Qorputz dago gudaria" poema da horren adierazgarrl nagusl. 
1939 data darama poemak, Lauaxetaren fusllamendua balno bl urte 
geroagokoa,

liaslerako etslpen horl, ordea, Itxaropen bihurtzen hasten da 
dletarloa aurrera doan neurrlan. Qauzajakina da Espainlako gerraren 
ondoren, abertzaleen esperantza guztla allatuen garaipenean Jarrita 
zegoela. Esperantza hori agerl du Salbatore Mitxelenak ere llburua- 
ren erdl aidera;

"Ingalaterrak eta garalpidea artu dutenetik, baletz uste degù. Ala 
blz. Jaungoikoak nal baidu — zlon A. Kardaberaz beneragarrlak— , 
Jaungoikoak nahi du Euskalerriak buruajasotzea...!"

Beste toki batean Churchill ere alpatzen du, Mitxeienaren itxaro- 
pen horrek izen-abizen polltlkoak baitzltuen, allatuen izen-abizenak, 
Tunel beltz batetlk irteten ari denaren itxura hartzen hasten da Mltxe- 
lenaren poemaglntza. Mala dio Mitxelenak 1942. urtean idatzltako 
"Itxaropena" poemaren atarikoak;

"1942garren urtea zubi bat bezela degu; ori igaro ezkero, guren- 
dai Churchiiiek, urte orren asieran, agindua."

Itxaropen horrek irudi bat du ablapuntu; hiida zegoela usten



nuen herria, hilda balno, lotan zegoen. Mon adlerazteko, Antonio 
Arruti zarauztarraren olerki bat ballatzen du MItxelenak, askotan egl
ten zuen moduan ballatu ere,^ "Abernak m in d it" poema abala- 
razteko. Aski du Arrutlren poeman (Etzegon ilia, etzegon Ilia /  lotan 
zegoen sortltza...) sorkuntza poetlkoan buruzko aipamena (sortltza) 
trukatzea une horretako bere le itm otiv poetlko naguslaren berri 
emateko:

Etzegon ilia, etzegon Ilia, /  Lotan zegoan erria.

Usteak, ordea, ustelaren kiratsa izan; allatuek, gurendaren on
doren ere, bizkarra erakutsiko dtgute; ez dute  ez Franco botako, ez 
estutuko; ez da euskaldunok eta gerra gaidu zuten espainiarrek 
espero zuten m irarlrik gertatuko. Uste ez zen bidetik sendotuko ditu 
frankismoak bere sustralak. Morren guztlaren aurrean, "Euskal guruz- 
bldearen luzeal" eglngo du lantu 5albatore Mitxelenak. Ordu arteko 
historiaz ari da poeta, balna balta etorklzunaz ere: badlrudi aurrelkus- 
ten an dela franklsmoaren Iraupena.

Gerra balno lehen Idatzlak zituen poema bukolikoak, sa io jostarl- 
nak, erotism o erdi Itzall erdi nerabea erakusten zuten plezatxoak, 
Ordutik, ordea, gal bakarra Jorratuko du Salbatore Mitxelenak: 
bihotza eta lana etslpenezko oinazez galnezkatuko dituen Golgota 
mendlranzko ibilblde aldapatsua kantatzearl ekingo dio; bakar-baka- 
rrlk egin beharreko Via Crucis oinazetsua otoltz bihurtzean. 5albatore 
Mitxelena errom es doa aldapan gora, Euskal Merna ere bezala, Jaun- 
golkoaren magalean bakarrik aurki dezakeen salbazloaren blla.

Loglka guztien kontrako bidea gure literaturarena; Berplzkun- 
deko euforia ahogozatu eta gero, etslpenezko ozplna irentsi beharko

(1) Besteren lanen erabiiera: Alta Arrutirekin egin bezala, Qernikaho 
Arbola edo Aiostorrea poemekin, kopla zaharrekin:
Zeruan eder llzarra,
Zenbat bide emendik ara.
Edo Llzardirekin egiten duena:
"Eguzkirik ez dute lelotan zapiak", eta "asaba zarren baratza" Uzardik. 
"Euzkirik ez du mendl gañeko asaba zarren gurutzak", 5aibatore Mitxeienak, 
Arantzazu, eusHal poema deiturikoan, berriz, emakume batl Jasotako kopla 
bat berera ekartzen dueiarik, oin-ohar bat dakar kopla originalarekin eta 
kopiaren azplan, desenkusa: "Altortzen duanan zillegi bekio oinbesteko aida- 
keta."



dugu nolz bukatuko den — edo bukatuko ere den—  ez dakigun 
guruzbidearen luzean. "Bihotzean m in du t" esatetik, "Aberriak min 
d it" esatera pasatu gara. Adornoren esaidi famatua Salbatorerenga- 
na ekarriz: analarteko gerraren ondoren, guruzbidea kantatu behar 
du, ezer kantatzekotan, poeslak.

Ckatzan eskua

Hamartsu urte lehenago, Berpizkunde garalan, LIzardIk eskua 
luzatu zlon aberriaren ahots eztlari EusHo bidaztlarena poenna Itxaro- 
penez betean: Aberriaren abots eztla,/ gogam enaren ezkon xurla: /  
ekatzan esku gurla, a torkit geldl-geldla, /  uztagun, aldikoz, /Euskale- 
rria.

Orain Mitxelenak olnazeari luzatzen dio eskua, Eusko Bidaztlare
na ez bezalako bidaia, guruzbidearena alegia, egiteko:

Bldeiagun oñaze:
Ekatzan eskua,
Naraman Jesugana
Qurutzez lortua.

Euskaltasunaren panorama osoa aldatu da LIzardIk eusko bidaztl 
guztlz baikorra amets-bfdeetan barna Iblitzen JarrI zuenetlk. Am ets- 
blde hura guruzbide bilakatu zalo Euskalerrtarl. Begl-bistakoa da 5ai- 
batore Mitxelenak egiten duen paralelismoa Euskal Nerriaren íbilbl- 
dearen eta Jesusek Kalbarlo m endirantz sufritutakoaren artean: 
epaiketa, gurutzea bizkarrean, aldapa, erorikoak,jendearen Isekak... 
Begl-bistakoak dira Iruditerla-soka horretatlk atera lltezkeen antzak 
eta ondorloak ere.^

(2) Confixus: Oratorio glsa tajuturiko Confíxus poema-antzekizunean 
ere 5albatore Mitxelenak guruzbidearen galari ekiten dio berrlro. Apaiz bat 
Vla-Crucl5 batzuzentzen ari da herriko ellzan, bere herrlko ellztarren aurrean. 
Kazetari yanki bat ere han da: Euskal Merrian gertatzen ari denaz dauden bi 
ikuspegl guztlz kontrajarrien gatazkak eraman du kazetarla haralno; harén 
ustez, Euskal herriaren alde esaten den guztia (Qernikaren suntsiketaz, 
euskal gudari eta apalzen gartzelatze eta fusllamenduaz, euskararl eglten 
zalon pertseküzioaz...) Interesatua eta puztua da. Apalzak, Quruzbidean 
zehar, Euskal Herrlak sufritu dituen halnbat atsekaberen berri ematen du.



Oraln, ordea, beste kontu batzuetara ekarri nahi nuke arreta. 
Paradoxikoa bada ere, Unamuno dute Lizardik zeín Mitxelenak go- 
goan, batak Eusko-bidaztlarena eta besteak Quruzbidea idaztera- 
koan. Lizardik Unamunori eskaintzen dio bere poemarik heiduena, 
ironiaz eskaini ere: "Unam unotar Mikel yaun argiari, gure ausardi 
gorriaz yabetu dedin".

Mttxeienaren Ouruzbidea izeneko ataiak, berriz, inoiako asmo 
ironikorik gabeko Míguei Unamunoren testu ba td u  atariko:

eta Quruzbidean parte hartzen ari dlren herritan-ak dira sufrimendu 
horlen lekuko. halako batean, polizia franklsta eszenan agertzen da eta 
eztabaidan hasten da apaizarekín, Quruzbidea bertan behera utz dezan, 
Eiizkizunean dauden eilztarren arteko bik halako atsekabeen zerrenda bat 
aurkeztuko dute, apalza eta polizia eztabaidan ari diren bitartean;
Zaidun ieenengoak: Kendu fueroak eta berentzat fuero zaie izena,
Bigarrenak: Ala Esparterok Bergaran: "Esta espada que ha luchado contra 
vosotros no será desenvainada si no es para defender vuestros fueros". 
Leenengoak: Kendu euskera eskoietatlk, eilzetatlk, banduetatlk, batalo ize- 
netatlk, umeen dotriñetik, baita kanposantuetako iiiarrletatik ere... 
Bigarrenak: Ta gero; "Vaskongaduok vaskongadu bear duzute izan". 
Leenengoak: Malte ornen gaituztei
Bigarrenak: Otsoak arkumea bezela. Quri ardiiarrua kenduta berek Jazterai- 
ño.
Leenengoak: Kendu Unibersidade bat badare gurean izateko eskubidea. 
Bigarrenak: Tagero: "Kultura, zlbiiizazioa, dakarkizutegu basatíarroi", 
Leenengoak: Qernika zalea genduan gure soiñeko nabarmenena. Kendu 
ori><e ere ta berentzat artu.
Bigarrenak: "Los que destruyeron Quernica no tienen derecho a hablar de 
Patria".
Leenengoak: Kendu, galerazl Qunjzbidea ere, Ez dugu ziliegi geure Miña 
zeruarl aldatzerik. Aidatzekotan, ez geurea, besterena, etsalarena. 
Oratorloaren azken partean, kazetarlak, entzun eta ikusi duenarekin iurjota, 
Euskal Herriaren benetako egoera Jakinaraztearen aldeko ahalegin guztlak 
egingo ditueia agintzen du. Kazetarlaren ustetan, hirl baten suntsiketagatik 
negar egitea bezain garrantzitsua da egiarl bidea egiten iaguntzea, horixe 
baitzen Euskal Herriaren tragediarik bikainena; ezin zuen bere ahotsa entzu- 
narazi, eta klll-kolo geiditzen zen Demostenesen alegato famatua (ezln da 
aginte iraungarririk eralki bidegabekerlaren, galzkiaren eta gezurraren bide- 
tlk), uste balno askoz ere gehiago Irauten ari baitzen frankismoa, eta uste 
balno gehiago iuzatzen indarrez erauntsltako legaiitate demokratikoaren itzu- 
lera.



"Un Miserere cantado en común por una muchedumbre azotada 
dei destino vaie tanto como una fiiosofía".

Filosofia batek baino gehiago balio duen lantuzko kantu bat, 
taldean kantatua, eskaini nahi Izan zigun 5albatore Mitxelenak:

O EuskalerrI, gure EuskalerrI, 
milla bider tx lt gajua, 
am iltegitlk amiltegira 
obiraliio Irauldua: 
ez Qernika'rik, ez euskerarik, 
gaiñera Izena iraindua... 
ez Izan nunbait zu bezelako 
ondraduentzat mundual

B ÌZ Ì nal liburuan ageri den olhu horl da MItxelenak blzl duen 
minaren mulna. Lantu horl, ordea, taldean kantatzekoa da: erreallta- 
te  gordinak, gure Euskalerria am ildegitlk amildegira eraman duen 
historia hurbilak bezala azken bl mendetakoak, nltasun poetikoa 
Isllarazl eta disoibatu du. Qure Euskalerria milla bIder tx lt gajua da 
5albatore Mltxelenaren gai poetikoa, eta sintagma horretan laburbll- 
durik daude bere kezka poetikoen lau ardatzak: gure, edo sentlm en- 
du kolektiboa; Euskalerria, edo sentim endu kolektibo horrek babes- 
tu nahi eta ezln duen altxorra; milla bider, edo talala historikotlk 
begiratutako egoera tamala; tx lt gajua, edo herrlaren olnazea.

Gure aldarrikatzen dena, taldean kantatzekoa da; ezin, ordea, 
pozezko edo garalpenezko ezer kantatu taldean. "Zein ederra dan 
olerkaritza blotzak m in duanean, zeln ederra dan olerkaritza otol 
blurtzen danean", dio poetak ama hllaz ari delarik.

Mllzorian dagoen herri bati buruzko otoitz olnazetua da 5albatore 
MItxelenak besteekin batera kantatu nahl duena; Jainkozko kontsola- 
mendua eman nahi dio poetak porrota eta oinazea beste ondasunik 
ez duen euskaldungoarl. Mlk zuri zuzentzen dizudan otoitza, guk zuri 
zuzentzen dizuguna bilaka dadlla. Xabier Letek-eta balno askoz ere 
lehenago blzl Izan zuen 5albatore MItxelenak berak asmatutako kan- 
tuak herrlaren ahotan herriarenak balira bezala entzutearen poza.

5albatore Mitxelenaren poesia Interpelazlozkoa da, apelazlozkoa; 
bigarren pertsona bati eglten zalon olhua da, inori kontuak eskatzeko



baino, babesa eskatzeko blderatua: euskaldunen bihotz hunkituek 
hunkl dezatela Jaungolkoarena.

MItMelenarl ezinezkoa zalo olnazearl Ihes egitea, Ikusten eta su- 
frltzen duenarl bizkarra erakustea. Eta egoera horrek ezinbestekoa 
du honako ondorloa: MItxelena ez dago barneko olhuak pitxl ede- 
rrekln Isllarazteko, zaurlakjoko poetiko formalen ukenduz leuntzeko.

Ez dio LIzardIk ballo, ez dio hurbll-hurblíetlk ezagutzen duen 
Qarzilasoren mendeurrenaren Itzalpean — eta aitzakiapean—  Espal- 
nlan egiten den gerra-ondoko poesía llriko ukendu zaie eta amnesl- 
koak ere bailo. Barne-deladarrak Islitzeko poesía formallstaren eta 
ederzalearen Joerarl uko eginik, beste bIde bat hartzen du Salbatore 
Mlt><elenak. Ulertzekoa da, gerraren lurrikarak IrauK egln baitu Euskal 
tierriko poesia bezala Espalniako olerklglntza Interesgarriena ere.^

Mitxelena kohatzen

Berpizkunde garaiko poeslan JaungoIkoarI eglten zitzalzklon 
delak topikoak zlren: mundua ordenatzen duen eta zuzen gober- 
natzen duen Izakia da Jaungoikoa, eguzklarena edo udaberrlarena 
bezain naturazko existentzia duena. Ez dago tentslorik poetaren eta 
Jaungoikoaren artean: mundua, txikikerla batzuk gorabehera, ondo 
egina dago. Qerra ondoren, ordea, etengabea Izango da Jaungolkoa- 
rl eglten zalon dela. Etengabea eta tentsloz betea, la kontuak 
eskatzerainokoa: zergatik baztertu gaítu zuk sortutako munduak, 
zergatik utzl galtuzu umezurtz?

(3) Los hijos de la Ira: Dámaso Alonsoren "Los hijos de la Ira" (1945) 
poema-bildumak sekulako lurrikara eragin zuen Espalniako olerkigintzan. 
"Para e><presanme en libertad necesité la terrible sacudida de la guerra 
española", dio poeta espainlarrak. Aztertzekoak dira orduko Espalniako poe- 
siaren -batez ere, tremendismo  deitu izen denjokabide poetikoaren—  eta 
5albatore Mitxelenaren artean. Qerrak poeslan eragindako lurrikara, bi-biek 
Jalnkoari eglten dioten interpelazioa; poesia intimistari eta preziosistarl uko 
egitea; erabilera poetiko herrikoien garrantzia...
Morri guztìarl eransten bazaio 5albatore Mltxeienaren "Merri bat guruzbidean" 
antzezpenak asko gogorarazten duela Dámaso Aionsok irratirako idatzl zuen 
Jesusen Pasioari bunjzko auto bat (Aquel día en Jenjsalén), motiboak dau- 
dela iruditzen zait bide horretatlk saiatzeko.



Mundua gaizkl egina dago, burutlk Jota, horra. Euskal Merriak 
bezala, Europak ere agonía blzl du. Monahl Ikus daltezke gerraren 
hondamendiak; batez ere, Jendearen bihotzetan. Ez dago babeslk 
hem engo gauzetan, heldulekurik gabe gaude eta golan — Arantza
zun, Jainkoarenean—  bilatu behar dfra. Etxean, analarteko gerra 
baten arrasto nabarmenak: gorrotoa, erbestea, kartzela, euskararen 
hondamendia; nnunduan, Inolz espero ez zen bezalako gerra batek 
odolez blaituak ditu bazterrak. Munduak burua gaidu baldin badu eta 
hemen ez badago heldulekurik, ñora luza dezakegu eskua?

Espalnlako poeslan antzeko egoera bat gertatu zen, Dámaso 
Alonsok ordezkatzen duen Tremendismo  Izenez ezagutzen dugun 
Jokabide poetikoa. Emilio Alarcosek dio, Blas de OterorI buruzko salo 
batean gerra ondoko Espalnlako poesiaz arl delarik:

"El poeta nuevo de la década de los cuarenta habita un planeta 
desquiciado, por lo que el poeta busca realidades más altas e 
intemporales que le sostengan y le guíen. 51 es creyente, posee 
ya estos seguros cables y se recoge al amparo de lo celeste; si 
la creencia le felta, la añora o la Inventa o la sueña, y viviendo de 
este sueño hace de la necesidad virtud, y al Señor — si inventa
do no importa—  se dirige pidiendo refugio y repaire de los 
vientos alborotados del mundo."

"51 inventado, no im porta" horl kenduta, 5albatore Mltxelena- 
rengatlk ere esan daltezkeen hitzak dira, flond ik atera etslpenaren 
kontra behar den kemena, nondlk ekln esperantza izateko ezlnarl, 
ñola eraman tragediak aballdutako existentzla? Exlstentzlallsmotlk, 
erantzungo du Europako literaturak: esentzlaren eta zerizanaren 
hausnarketarl balno, exlstentzlarenari garrantzia emanda, alegla, 
Erreallsmo sozlaletlk, erantzungo du glzarte sufrituarenganako elkar- 
tasuna ardatz hartzen duen poeslak. 5albatore Mitxelena ez dago 
urrutl ez batetlk, ez bestetlk, ez sentiberatasunez eta ezta bere 
estetlkarl dagoklonean ere. Main zuzen ere, estlm utan ditu Espalnian 
bl korronte horlen altzlndariak, Unamuno eta Blas de Otero, Euskal 
Merrlkoak blak.

Baina bataren zeln bestearen atarían geldltzen da Salbatore 
MItxelena: eriyioak eman dezakeen kontsolamenduan eta kontsola- 
m endutlk bllatzen du etslpenarl aurka egiteko bldea. Ez du beste 
pausorlk em aten, ez zaigu fralde-jantzlak eta slnesm enak behartuta-



ko eskem atik ateratzen; galzki dabilen mundua Jalnkoak bakarrik 
zuzen lezake, ez llteraturak. Salbatore Mttxelenak kezka bakarra du:^ 
Jalnkoari zuzentzen dion olhu latz horretan ba ote dago biraorik, 
zuzena ote da deladar hori ortodoxiaren ikuspegitlk?^

Bizitzaren sentimendu tragikoaz

Koldo Izaglrrek dio Poesia HaleraH bllduman Salbatore Mltxelena- 
rl eskalnltako alearen atarían;

"Qerraondoko gure lehen Idazlea da, balna are gehiago dugu 
gerra horren ondorlo eta emaltza. Ezln du sortu herlopslkoslan 
balno, bizl nahl duen hlltzera kondenaturiko herrlarekin bat egl- 
nik."

Koldok arrazol du neurri batean: Salbatoreren poemaglntza ez 
zen ezagutzen duguna Izango gerrarik gabe. Balna gerrak, ukatu ezln 
den garrantzla Izanda ere, ez du dena argltzen.

5ufrlmendua eta poesia elkarturik daude Mltxelenarengan. Sufrl- 
tuz Idazten du eta sufrlmendua adierazteko Idazten du. Poz, Itxaro- 
pen, optim ism o gutxl dago bal Mitxelenaren bizitzan, bal haren poe
sia, IrudI, metafora, idela, pentsamenduetan. "O inaze" eta "M in" dira 
haren hltz erabllienetakoak. Gerrak sortarazltako oinazea da, neurri 
handl batean, Mttxeienaren mina, esana dago, balna balta bere Izae-

(4) nazlonal katollzlsmoa: nazlo baten porrota eta beste baten garalpe- 
na beste deus ez dago 5albatore Mitxelenak Islatzen duen euskal nazlonal 
katolizlsmoaren eta Espainlakoaren artean. Jokablde horl "oraln onhar ez 
dezakegun erllglo eta polltikaren arteko nahaste-borraste" halakotzatjotzen 
du karmelo Iturrlak, Salbatoreren adlsklde mlnak, Labaienek, berriz: "Erljjio 
ta abertzale naasketa orl, gogortxo."

(5) Ez ellz balmenik gabe: 1956.an Erromako Sancto Ofñclo Kongraga- 
zioak llburu debekatuen indlzean sartu zituen Unamunoren bl llburu nagusl: 
"Del sentimiento trágico de la vida" eta "La agonía del cristianismo". 5alba- 
tore Mitxelenak kezkak Izan zituen Unamunoren antzeko bideetatlk ote zebi- 
len "Unamuno eta Abendats" saloarekin. Horregatik, ohar batean dio:
"m nirez etsl ere naiz, 1955an Idatziriko ilburu au badaezpadan ez azaitzera. 
irakurri didaten apalzek ordea baletz eta baletz Jainkoaren Izenean. noianal, 
azaiduko balitz, ez da izango elizbaimen gabe".



ra peslm istak sortua ere. 1935. urtean Idatzitako "Oñaze gauean" 
poeman olnazea eta zeruaren Itxaropena uztartzen ditu:

O gau gurgarria 
Oñazearena!,
Diz diz dugunean 
Zeru Itxaropena.

Ez dItu hamasei urte besterlk honako hau ere Idazten duenean:^

Datozela naiz arantz ta naiz neke.
Arrats onen malkuok, bein golzalde,
Intz gozo blurtuko bal dirade.

Emozio guztlak modu eraglnkorrean bizl dituelako idazten du 
poetak bere emozioel inolako bridarik Jarri gabe. Antza handia du 
horretan Inspirazloa kanpoko zernahitlk datorrela uste dutenekin. 
Musa edo gol-arnasa zuten antzinakoek Inspirazloaren iturri; Aben- 
dats — Abendaren hatsa—  5albatore Mitxelenak:

Ez naiz ni. Abendatsek 
Diardu ni baltan.
ArtxekJartzen d it Miña 
Blotz ezpañetan

5albatore Mitxelena bera zen horrelakoa, sentim enduak m utu- 
rreralno bizl zituena eta, sentim enduok adierazterakoan ere, purl-pu- 
rlan, hau da, m uturrerainoko Izaera biluzian, adteraztea gustatzen 
zitzalona. Ez zen epel zale; inor m intzeko beldurraren gainetik Jartzen 
zuen egiatzat zuena; gartsua zuen bihotza, bizla mingaina. Qaral oso 
txarrak zlren halako glzon batentzat; sinismenari dagoklonez, fedeari 
eutsl nahl zlon, balna mundu galzkl egln batek eusgarn horlek 
ukatzen zlzklon; elizaren babesa bizl nahi zuen, balna euskara eta 
Euskal herria suntsitu nahl zutenekin batuta Ikusten zuen ellza oflzia- 
ia... Qlzaklarl dagokionean ere, blzitzen eta ikusten arl zenak (anaiar-

(6) l^tz sufritu behar duk: Cjutxl gorabehera nlk neuk nituenak, Salba- 
tore Mitxelenak gure etxera egln zituen bisita batean. Mi zeríDalt Idazten arl 
nintzela Ikusirik — bazuen ñire zaletasunen berrl— , "latz sufritu behar duk" 
esan zldan, idaztea eta sufrimendua batera doazen bl egitate balira bezala.



teho gerra, bigarren m undu gerratea...) ez zlon hriskltlneterako 
aukera handlrik ematen.

Erants diezalogun horrl guztlarl bere poesiarekin zerlkusi zuzena 
duen aide praktlko bat, bere fralde blzltzan tokI berezia bete zuen 
sermolarl lana. Hizlarl paregabea zen Salbatore Mltxelena eta Euska! 
herrlko bazterrik bazter Iblli zen m bioak em aten, hau da, oratoria 
glhartsu batez Jendearen sentim enduak eragiten, leherrarazten, gai- 
nezkatzen. Ondo ezagutzen zituen oratoriaren betebeharrak, pulpl- 
tuan Ikasla zuen noia hunkitu behar diren entzuleen bihotzak. Mitxe- 
lenak ofizioz zekien ethos baten aldarrlkapenak baino askoz ere indar 
handiagoa duela pathos baten agerpenak Inor kikiltzeko orduan. Ez 
zeukan, bada, Im intzioetan iblli beharrik, abantaila baitzeukan, aban
talla deitu al ballteke, zeregin horretan: pathos oinazetsuaz galnezka 
zeukan barrena, pathos oinazetuaren frogaz gainezka zeuden euskal 
bazterrak. Maatik guztiagatlk, ez da harritzekoa pulpituz pulpitu zebl
len baten Jarduerak haren poeslan ere itzala izatea.

Salbatore MItxelenaren poeslan asko dago interpeiaziotik; entzu- 
le bati bezala zuzentzen zalo irakurieari ere. Ezer narratzen hasi 
orduko, berehala Jotzen du bigarren pertsona batengana, berak bizi 
dituen emozioak bigarren pertsona horrl ere transferitu nahi balizklo 
bezala. Modu naturalean ematen ditu saltoak, d iskurtso poetlkoa 
batere behartu gabe, Interpelazioaren barneko Interpelazioak ere 
tartekatzeraino, Lauaxetaren orolmenez Idatzl zuen "Qorputz dago 
gudaria..." poeman agerl den bezala. Edo poemaren batasuna kolo- 
kan Jartzeralnoko Interpelazio desberdlnen konblnaketa egiten du, 
"Itxaropena" poeman agerl den bezala.

Izaera psikologikoarl eta sermolarltzak eraglndakoarl eransten 
badlogu anaiarteko gerra baino lehen ere analen arteko eten polltiko 
garratza bizi Izana (femlllan eta lagunartean liskar eta eten polltiko 
asko Izandakoa zen Salbatore), nahlko osagarri badltugu hor poeta 
baten sentlm endu traglkoa ulertzeko.

Ilamasel urtekin ezagutu om en zuen Unamuno. Errlberrin (Oil- 
ten) ikasketak eglten ari zela Irakurri om en zituen "La agonía del 
Cristianismo" eta "Del sentim iento  trágico de la vida". "Unam uno ta 
abendats" saioak ondo erakusten du zer nolako zehaztasunez eza
gutzen zuen Unamunoren obra eta Inoiz inork aztertzekoa da Una- 
munoren poeslak 5albatore Mitxelenarenean izandako eragina, Mola- 
nahi ere den, bien poetikak bien barne-biografiak dira, modu garratz



batez eta hornldura apaln-ederrik gabe eralklak. Bien poemagintze- 
tan ageri dira Interpelazio etengabeak; besteen testuen (Bibllakoak, 
herrikoiak, tradizlokoak.,.) eraidaketak; oratoriarenak edo otoitzare- 
nak edo ellz-kantuenak dlren ballabideak. Bien ezaugarria da esateko 
moduen dispertsloa eta esan nahl denaren etengabeko batasuna 
uztartzea. Blek lortu nahl dute  pentsamendua sentiaraztea eta senti- 
mendua pentsaraztea.

Unannunok esandakoari ("Ezjakin tsu ta ez pentsalari; ni sentlla- 
rl"), m iresmenezko Iruzklna eglten dio Salbatore Mltnelenak:

"Ta altor bear: sentilari bezela, nolako bikañal Zeñen angustl- 
dunal holako Jainko gose duna! Ortan bai, ortik bai, benetan 
erraldoí",

Salbatore Mitxelena bere buruaz ari dela dirudi "zeñen angusti- 
duna" dloenean.

Bizi nahiaren poeta

1949. urtea Arantzazu, eusHal poem a  Megoaldean gerra ondo
ren argitaratutako lehendabiziko liburua da. lia lnbatek tralzlotzat ere 
hartu izan zuen bilera baten ondorioz ikusi zuen argia.^

Bi zatl ditu 1949 urtean argitaratutako llburuak: lehendablzi- 
koak, Zeru-deia du Izena; bigarrenak, inalbarlo, AlbemI, Arantzazu. 
Ohlkoa da hezurdura tennatikoaren ieitnnotiva hem en ere: Euskal 
lierria bizitzen arl den bidearen eta Arantzazura igotzen dlren erro- 
mesen arteko paralelismo etengabe baten emaitza da liburua.

Llburuak, ordea, hirugarren zatl bat ere bazuen, Blzl nal ize
nekoa.® Mura gabe atera zen, ordea, Arantzazu, eushal poema, 
Saibatore MItxelenak gordean eduki baltzuen, zuhurtasunez eta ba-

(7) Gerra ondoko lehen liburua: Administrazio frankistako buruzagi ba
tek uda Zarautzen igarotzen zueia baiiatuz, argitaipenerako baimena erregu- 
tu zioten, eta baita lortu ere, errejimenarekin konpontxo egina omen zegoen 
euskal idazie batek, José de Artetxek alegla, eta Patxl Unzurrunzaga argita- 
ratzaileak,

(8) Zugan bizi nai du: Bizi nai horl Ama Birjinaren kanta batetik hartuta- 
koa da (...baña zugandik aide /  blotzak ezln du /  zuregara dijoa /  zugan blzl 
nahi du...)



daezpada, harIk eta sel bat urte geroago Euzko Oogoa aldizhariak 
argitara eman zuen arte. Hórrela argitu zuen Mitxelenak berak bere 
jokabidearen zergatia:

"Obe izango zan, bearbada, poemaren ili zaO au I ta li'kin argitara 
izan ba'iitz. Jendearen gogoko izango zan, eta lozorroaren erna- 
razgarrl. Zer esanik ez, berriz, poemaren oro-tankerak asko iraba- 
ziko zuia gainsoiñeko onekin.

"Artarako, banun gobernuaren edo gobernutar baten baimena, 
Balna, damurik, ez nintzan ausartu. Qala arrlskatua zaiakoz, esa- 
mesak eta aglan saiaketak ere sortu zitezkela-ta, ez zitzaldan 
zuzen iduritu baimen-mesedea egln zidanaren aglntea ta uste 
ona koiokaraztea".

Saibatore Mitxeienaren lan poetikoen gailurra izateaz gainera, 
bertan agerl da bere ibilbide poetikoaren glltza, olerklgintza eta oina
zea uztartzen dituena, berriro ere guruzbldearen eta Euskal Merriko 
egoeraren arteko paralelismoa egiten duena:

"Bizi nahl du! Qaurregun Arantzazura erdaidunik gutxl doakizu, 
turista antzo ez ba'da. Ara digozen erromesak arrazaren ondakl- 
ñak dituzu: nekazari, arrantzaie, iangliie Jende, ta oiako ezandl- 
zklak gelen bat Ta, zer nal duzu?, oien aboan deadar orrek, BIZI 
i^Al orrek, negargura eman izan dit neri, ta poemagllle sentlaraz 
nlnun..."

negargura, oinaze, m indura horretan aurkitu behar da Salbatore 
Mitxelenaren Iturri poetikoa. Ama hil zitzaionean kantatutakoak (Zeln 
ederra dan oierkaritza /  biotzak m in duanean (...) Zeln ederra dan 
olerkaritza /  otoitz biurtzen danean) berdin-berdin balio du Mitxelenak 
Jorratzen dituen ezein gaietarako edo bere ekintza poetikoaren non
dik norakoa ulertzeko.

Mindurak edertzen du poesia, eta mindura horren espresioblde 
poetikoak otoitz tankeran du gailurra, Mitxelenaren ustetan, horrek 
bakarrik em aten dio argia etslpenarl: post taenebras spero lucerr), 
dio Bizi nai poemaren atarirako hautatzen duen alpuak.

(9) Post taenebras: Joben libunjtik hartutako "Post taenebras spero 
iucem" esaidia hautatu zuen 5aibatore Mitxelenak "Bizi nal" zatl horren 
atanko alpu glsa. Esaldi bera izenburu duen ipuin bat agerl da Bernardo



Abendats edo Insplrazlo-Iturria aipatu dugu arestlan. Otoltz tan- 
keran eralkltako poeslaz ere arltu gara etengabe. Mltxelenak, ordea, 
OSO gutxl hItz egln eta Idatzl zuen bere uste llterarloez. Gorabehera 
estetlkoel buruzko "Au eta ura" Izeneko lan bat Idazten arl omen 
zen, balna ez dugu horren arrastorlk.^® Mik ezagutzen dudan bere 
ideiarlo poetlkoarl buruzko adlerazpiderik garblena "Bizi nal" testua- 
ren atarlkoan agerl da eta, orrialde dol betetzen duen kontua Izan 
arren, pista asko ematen dizkigu 5albatore MItxelenaren pentsamen- 
du poetikoaz bezala euskara zer-nola erablltzeaz ere;

«Zenbait estetlka-ilburuk dasalgute, gaurko ertlglntzaren krlsi eza- 
guna (muslkan, margozketan, Irudiglntzan, elertlan, zernaltan) 
teknika geieglagatik dala, teknika geleglak gotargla presatzen eta 
Itotzen dulako dala. Ez teknika ta ez eze gabeko zenbait erti-lze- 
neko berrlkerl aztu ezkero, egl derlzkiot baiña ez zuzen esana. Ez 
dago teknika geleglrlk, berejomugatlk okertzen ez ba'da»

Morren segldan, Salbatore Mitxelenak leihoko kristalarekln 
konparatzen ditu bal teknika eta bal estiloa: gu eta ikusi nahi dugu- 
naren arteko kristala — teknika nahiz estiloa, alegia—  ezln Ikuslagoa 
eta hobe. Eta poetakjarraltzen du;

«Etxebarruük kanpora beglra gaudenean, tarteko daukagun ieio- 
krlstala badanik ere konturatzen ez ba'gera, ordun da teiarra bere 
eglnkizuneanjatorrena, oberena, mlragarrlena.»

«Ez esan, bada, gure jendeak teknika zaillik ez dula nal euskal-ll- 
buruetan. Zaiila ez-ezik, zaiiiena, teknika gorena, eskatzen digu 
idaziarlol; norgere burua zearo Izkutatzeralñokoa (...). Ar zagun 
lege: ez nekeak eman irakurieari, balzlk norberentzat artu idazie 
bakoltzak, harlketa geleglrik ez dun ori lortu arte, lanaren ianez 
eta ablidadez.»

Iluntasuna eta sakontasuna, klarua eta arlna gauza desberdinak

Atxagaren "Obabakoak" Iiburuan, Jose Manterolak izenburu horixe 
duen poema luze bat argltaratu zuen ?̂ l?̂  mendean, "Euskal-herrla" aldlzka- 
rlan.

(10) Au eta ura: Unamunoren "Contra esto y aquello" saioaren izenbu- 
rua gogorarazten du. halaber, balta Txillardeglren "huntaz eta hartaz" saloa- 
rena ere.



dlrela esan ostean, bere Ideario poetikoa laburbiltzen duen paragrafo 
Interesgarri bat eskalntzen dIgu:

«Qorendu, bai, ari dugunez gorendu ta Jaso ta aberastu dezagula 
gure Idazketa gaurko ertlkera berriaren moldara ta maliiara, Baina 
ez dezagula gaidu Bilintn baten blotz-ixurl aratza, Otañoren unkl- 
garrizko zer ura, bertsolarien berezko etorria ta gatza, iapurtarren 
edersena ta eufoni deiako ori, Arrese-Beitlaren arnasa ta gaida, 
ta, gaiñera, gaiaren "piper" pixka edo deigarria. Bestela gure erria 
iengo malxu erdi-maliiako oekin geidituko zaigu, aurrerapenik edo 
obemiñik gabe; edota, au makurrago, idaziarion buru-Jlmnasi biu- 
rrl nabarmenart igesika, erdal iiburuetarajoango zaigu, badoakigu- 
nez, ejitotarren típula billa... "Petierunt panem et non erat qui 
frangerent els". Aitor zagun norgere errua, besteenak bes- 
teentzat utziz; eta auznar, Bidasoz onuntazkuok behintzat, 
Aleixandre'ren irakatsi ua, euskaldunontzat ezin obeto datorren 
akarra ta aolkua: "Erriarentzat idazten ez dun idazlea suizida bat 
da"»

Badakigu gutunen bidez sendotutako adiskidetasuna Izan zutela 
Manuel Lekuonak eta 5albatore MItxelenak. Qerra aurreko kontuak 
dira, Lekuonak "Literatura Oral Euskérica" argltaratu eta Salbatore 
Mitxelena lanarekin txundituta gelditu zenekoak. Manuel Lekuonak 
kontatzen digunez, "Auxe dek nere bidea, emendikan Jo bear dia- 
gu", esan om en zuen Salbatore MItxelenak. Eta Lekuonak eransten 
du:

"Bl gauza ikasi zituen A. Saibatorek nere bi Ian aietatlk: erriaren 
estlioan egln bearzuaia bere lana, erriaren estilo xumean... (ono- 
matopeiak eta guzti; kanta zaarraren erara; bertsolarien ari bizko- 
rrean)... eta kantuz, kantagarrl."

Qerra aurrekoek beglentzat eta gustu estetizistarentzat eginda
ko poesia zuten helburu (LizardI: Biotz-begletan); belarrlarentzat egi
na, bertsolari-sena falta ez zitzaion Salbatore MItxelenak. Estetlka 
lizardiarrarl guztiz uko egin gabe ere, aurreko belaunaldiak bazterturi- 
ko poesla-molde herrikolak birreskuratu zituen: katankubetako 
egoera hartan, aurrera-bideko berrlkuntza balno premlazkogoa zuten 
irakurleek bidean nozitutako zaurien ukendua. 5albatore MItxelenak 
ongien ezagutzen zuena eskaini zien: Jainkoari zuzendutako olhu 
lazgarria kantu bihurtzea. Zer egokiago, erabaki zuen 5albatore Ml-



txelenak, herrlak zuzen eta alse ulertuko dituen bere betlko fornna 
tradlzlonalen abaroan negar egitea baino?

Olerkiaz balno, olerkarltzaz hltz eglten du Salbatore Mitxelenak, 
hltz eglten duen gutxietan. Lanbldeaz. Poesia lan baten frultua da; 
balna, aldi berean, bukatzen ez den lana, berritu daltekeena. Mortlk 
bere halnbat lanen bertslo desberdlnak eta moldaketak.

Bestalde, Mltxelena ez da ez testuak llterarloegl eman zale, ezta 
Idazle moduan agerl zale ere. Ez du poserlK, ez dabll sta tus poetlko 
baten blla. Qlzon bat agerl da poemen atzean, literato bat baino. 
Bera poeslarentzat balno, bere zereginetarako du poesia.

Hizkeraz hitz bi

Zabartzat Jo Izan da 5albatore Mitxelenaren hizkera llterarloa. 
Orekarlk gabea da, behlntzat. BIzia da, zorrotza, Jasotzallearen bat- 
bateko erantzuna Jaso nahl duena. Horretarako, oinarriko kontuak 
hausten ditu, hizkuntzaren beraren halnbat berezko e lem entu bor- 
txatzeralno, Lizardik ere egln zuen bezala. Bortltzak ditu halnbat 
kontrakzlo eta bortltzak zenbait lotura, galzki Ikasltako gramatika 
baten ustezko Itzalpean eglnak eta herri usadlotlk urrutl daudenak 

asko eta asko.
Horren guztlaren oinarrlan, hlzkuntza blzla eta zorrotza lortu 

nahia dago, irakurlearekin bat-batean sintonizatuko duen hizkera bat 
osatzeko premia. Horrek badu aide onlk, herrlaren belarriak gozatu 
nahlak hizkera sarkorra eta musikaltasun handlkoa baltakar bera- 
rekin. Aldl berean, ordea, hizkera Idatzlak behar dituen e lem entu 
guztlen arteko koherentzia eta oreka falta ditu hutsune.

Etxekoa eta Ikasla, b lakjoan-etorrl natural-ustean arl dira Mitxe
lenaren hlzkeran. Etxekoa, Ikaslaren galbahetlk pasatu gabe; Ikasla, 
etxekoaren isplluan Jam gabe. Molabalt esateko, bl-blak ezagutzen 
ditu 5albatore Mitxelenak, balna ez du bi-blak ezkontzen Jakin Izan. 
Bertsolarl-sena nahl luke beretzat, balna galak ez ditu bertsolarlen 
publikoarenak. Erraz zurrean nahi luke ibill, balna horl ez da posible 
galak errazak ez direnean. Mortlk desoreka: goranahlan arl denean 
— eta gehlenetan arl da hórrela— , erabakl duen hlzkuntzak ematen 
ez. Dena den, prosaren zelal zabaletan dabllenean, nabarmenagoa 
du desoreka, oierklaren malkarretan dabllenean balno. Badlrudl poe-



5lak prosak baino aiseago ezkutatzen — mozorrotzen—  ditueia hi- 
zkeraren defizitak.^^

inork batasunaren premia ageri baidin badu, Saibatore Mitxeiena 
da: iokalismo lokalistenak eta iiteratur forma Jasoenak eikartzen ditu. 
Aise eikartzen du goi maiiako esaidia arrunkeria batekin, pentsa- 
mendu sakona interpelazio kaletar batekin, kontrakzlo bortitzena for
ma iexikai ezezagun batekin...

harrasa, esango luke Inork. Presaz idazten zuen. Ez zuen argita- 
ratuko zioten itxaropenik eta, haia ere, presaka Idazten zuen, barrua 
husteko premia zuelako, seguru asko.

Baina hori guztia horreia Izanik ere, a itor du t euskal literaturan 
inor gutxl ezagutzen dúdala hizkuntzari 5albatore Mitxelenak bezala
ko etekinak, txirbilak, ezpala ateratzeko orduan. Asmatzaile eta sor- 
tzalle aparta dugu Mltxelena hlzkuntzak eman ditzakeen aukeren 
kontuan.

Basilika xar kontrasteak esaten duena ez dago ekonom ia han- 
diagoaz esaterik. Edersena asmatzen duenak, ederraren senaz gai
nera, badu hizkuntzarena ere. Bihotz m iñeritua  duenak ez dauka 
luzazjardun beharrik bere bihotzeko zaurlez. hlk neuk hitzaldi guztian 
esan ditudanekin baino zehatzago deflnitu zuen 5albatorek bere 
burua eroetsi bat naiz edo angustiaduna zela esan zuenean.

Qlzon angustladunak angustiaz bizi zuen idaztea bere ere, an- 
gustlarekin bizi zuen hizkuntzarekiko lehla. Aberriak m in zionak 
bihotzean ere m in zuen.

(11) Hizkera llterarloa: prosa versus poesia: Oso gutxi aztertu den kon- 
tua da hizkuntzaren zuzentasuna prosan eta poesian. Poeslak, eta hipótesi 
maiian adierazten du, aiseago mozorrotzen ditu hizkera literario baten defizi- 
tals: ahuiezlak direnak askotan bertute literario direla sinestarazteraino mozo- 
rrotu ere.
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m m '
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-BÌRS2K1 w'teJisii  ̂W m jìW  s itì^ . 'issii.̂ &sìì i>(^ w

'<M.-s:i';M 6'é.. ^vm 3K . 'Smm ■'{•*. itKv^iia, laac ĵa»«- 
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Jon Mirande 1950-1960  
urtetaKo liamarhadan

TKomin PEILLEM

Qaral hatetako Parlseko azken foslla Izango nalz. Mala d io t Jon 
5an Martlnekln Euzko-(3ogoa\^o azken idazieak garelako, Jon Mirande 
Joan zitzatgun, balna haren oiharzuna bizirik dago. Qaldera eta kritika 
onak euskal gizarteari egin zizkion, baina ez beti erantzun onak 
eman.

Maiz esaten da erbestean egln zela orduko euskai literatura 
guztia; bai eta ez. Berrogelta bostetik berrogeita hamarreraino bal. 
Erbestean Partsen Idazie asko Montevideo, Buenos Aires, Caracas 
edo Mexiko aldean zeuden, baina Francopean eta 50e tik  gora Me- 
goaidean garatzen da euskal iiburugintza, gure arteko giro ezinago 
beroan eta Ingurumen ezinago hotzean.

Laburzki gogoratzen dizuet hamarkada hartan Euskaraz osoki 
argitaratu zireia Donostian Egan, EuzHo Gogoa Guatemalan Qeroxea- 
ko, Yakin Arantzazun eta darmele  Zornotzan. Azkenik ere Anaitasu- 
na. Bi argltaletxe nagusi ziren: bat, llburu bakan batzu euskaraz 
eman zituenak Ekln Buenos Airesen eta, bestea, euskaraz ia denak 
Itxaropena Zarautzen. Arantzazun eta Baionan eriyio liburuak egiten 
ziren. Baionan astekarl bat zegoen euskaraz: Herrla. Orduko idazie 
gehienak apezak zlren, balna nire adiskide gehienak ez: Jon Mirande 
eta Mitxelenarekin, Irigarat eta Krutwigekln. Aresti eta Ibinagabeitla- 
rekin euskal iiburugintza «desapalzten» hasla baitzen



Moia egin ginen idazie?

Leinen iana Izan nuen euskaldun bllakatzea, zeren gerra ondoren 
14 urteekin Parlsetik Euskal Herdra oporretarako Itzull nintzenean, ez 
nlntzen euskaraz hitz eglteko gal, nahiz egun guztlz etxean entzunik 
ulertzen nuen. Euskal ortografia 1950an Ikasl nuen Izeba Anak eman 
kantu llburu batean. Grafìa la oralngoa zen. Alboan frantsesezko 
Itzulpena zeukan. Jadanik irakurrla nituen euskaldunel buruzko 
frantseskerla guztlak hala noia Onéslme Reclus delako batek zlona 
1855ean euskarak ez zuela hogelgarren mendea Ikusiko eta Iparral
deko euskaidunak ez baziren frantsestu nahl askl zutela Mego-Amerl- 
ketarajoaitea. Tal gabe gure kulturaz Jorge 5em prun, Fraga, Miguel 
Azurmendi, Juan JuarlstI eta beste etsalaskok prediku berdlnxka 

darabllte.

Eta galneratzen zuen: «cette /angue disparaîtra sans littérature  
e t c 'e s t m ourir deux fois que de périr sans che f d'œ uvres« Mlzkuntza 
hori desagertuko da eta bl blder hlltzea da obra naguslrlk eman gabe 
akabatzea. Horixe kom entatu genuen Mlranderekln, malz, ezagutu 
nuen ordutik. Mirandek orduko euskal llburu eta gramatika bazuen.

Lehen euskal iana

Bretolen bldez Parlseko euskaidunak ezagutu behar nituen. Or
duan Eusko-Jaurlarltzak Parlseko Avenue Marceaun bazuen etxe 
eder bat, Man blitzen zlren kantarl, dantzarl eta euskal Ikasleak. (Etxe 
horl Mitterrand orduko Barne Mlnlstroak Francorl eman zion denbora 
berean Euskadl Irratia debekatzen zuelarik) Lehen aldlan Andlma 
Iblñagabeitla ezagutu nuen. Esan nion euskal nazionallsmoarekln 
Interesatua nengoela. tiark erantzun euskara lehenlk Ikas ezazu, eta 
gero Ikuslko duzu abertzaletuko zaren aia ez, balna ez bllaka nazio
nalista gaztelanlaz balzlk hitz egiten duten horlen modukoa.

Miranderen ezagutza

Urte berean 1949an Jon Mirande zuberotar Jatorrlzko idazie 
berrla ezagutarazi zidan. Maren blzpahiru euskal klase Jarraitu nituen; 
ba om en neklen aski, bakarrlk hobetzeko eta Andim ak glpuzkeraren



Ikasteko Bera eta Mendlzabalen metodoa eman zidan. Malatan ere 
nire lehen hiru ipulnak Jon Mirandek bultzaturik zubereraz Idatzi nl- 
tuen 1950ean Guatemalan, ienen euskara hutsezko aldlzkarlan 
Euzko-Qogoan VI,en alean agertu zlrenak. Qlpuzkera osatua ikasi 
nuen Mlranderekln batean eta hizkera horretan bl poema argltaratu 
Gernlka Buenos Alresen Isidoro Tagoagak eglten zuen aldlzkarlan. 
Bata, Txinar gudarl, Txinako Txen Muo Txang herol ospetsuaren he- 
rlotza kontatzen zuena, Arestik erablllko duena tiire  aitaren etxea  
oierklaren Idazteko.

Laster hllabetero Ibiñagabeltia, Mirande, ñire anala eta lauak 
blldu ginen arratsaldeetan bataren edo bestearen etxean tertulian. 
Kafe eta kopa artean elkarrl erakusten genlzklon, kritlkatzen eta 
zuzentzen gure idazklak. Qaral hartan Mirandek SOetIk 53ra Irakurri 
zlzklgun. EuzHo-Gogoan eta Qern/Kan argltaratu ziren poema gehle- 
nak gipuzkera osatuan zeuden. Euskara baturantz batean Jam zituen 
hll eta gero argltaratuko zizklotenak. Euskaldunen eta Francoren 
zentsuragatik hogel urtez luzatu zen Miranderen olerklen argltalpen 
oso hori.

Mirande nl balno pixka bat lehentxeago euskaraz Idazten hasi 
zen Eta bere lehenbizlko olerklan bere bl gal nagusl agertu ziren: 
kristautasunaren aurka Izatea, eta Merlotz egunaren hautatzea.

honela zlon:

Soneto

Aspertuaz urturik, txo l neure blotza 
bizi ontako neke ta negarrak aztu. 
erlotz samurrak danak eramango dItu: 
oetzat izango de t blar buztin otza.

Qlzonok zuen artean neblllen arrotza : 
maltatu nituenak ez naute maltatu, 

adlsklde onenak egon dira mutu 
alperretan d ie t egln zeruel otoltza,

Ez abesti latiñlk, ur deunik ez, apaizl 
Ez garbalrik anaiak, naizenean llko: 
anaiaren garbala gezurra balta malz.
Lurraren magalean sartu alzeneko



poztu neure gorputzal Bertan egongo naiz ' 
naiz udara, naiz negu, bakean betiko

(1948HO Martxoaren 9Ho gutun batean idatzia).

Olerki honetan geroago erabiliko dituen form ulak agertzen dira, 
baina bitxi da noia zortzigarren lerroan agertzen den: adlsklde one
nak egon dira m utu, poiitikan Jarraitu ez genueiako. Mietzcheren 
itzulpen batekin Inandik liam ar bat urtetara berdin berdina tdatziko 
baltzuen.

Prosodiaren aldetik hor agertzen da ntk dakidanez inork zehazki 
aztertu ez duena: aliterazioen, barne-errinnen erabilera, geroko olerki 
gehlenetan aurki genezakeena. Mori zor zaio Mirandek ingeies poesia 
eredutzat hartzen zuelako eta ingeiera zaharra Irakurtzen zekielako. 
Mona adibidez, beste ieku batean aztertu dudan iegez, olerki hone
tan erabili duena f ill Igltur m ors est olerkian Mirandek berak argigarri 
moduan idatzi zuen:

Lehen hirur ahapaidiek eroria- tan duate: zarta hots egite hortaz 
gogoartu nahi izan dut bizidunaren antsia mundu iazgarri hontan 
gaidurik izatez, heriorako hor izatez.

Mona gure azterketa. Lehen ahapaldlan «t» kontsonate leherkaria 
birresanaz eta kontsonante igurzkari batzuez baliatuz, bizitza eta bizi 
ezin Jasanaren zama adierazi nahi du eta hona zeln silabekin erritm o 
jarraia sortzen duen:

tu, tu,txo,tza Aspertuaz urturik txo  neure biotza
ta, ta, tu bizi ontako neke ta  negarrak aztu
tZ; tu eriotz samurrak denak eramango ditu
tza, za, zti, tza oetza t Izango de t bihar buztin otza

Blgarren ahapaldlan. Adiskideen, iagunen haren ganako utzike- 
ria deitoratuz, barne-errimekin Jarraitzen du

te, en, en, tza Qlzonok zuen artean nenbiilen arrotza
tatu, tu, te, tatù m alta tu  nituenak ez naute m alta tu
on, on adiHhide onenak egon dira mutu
ta, et, to, tza alperretan d ie t egin zeruel otoltza
mal, ni, na mai maltatu nituenak ez naute maltatu

hlrurgarren ahapaldlan. Ez da gehiago igurzkaririk, bizitzaren as

ee —



tuntasunetIK herioaren alpamenera doa berriz «al» d iptongo m lnga- 
rriarekln eta «I» bokalarekln

I, i, IK Ik, ai Ez abesti iatiñik ez ur deunik apaiz
al, al, al ez garbairlk anaiak naizenean hllko
al, bal, bal, al analaren garbaia gezurra balta maíz.

Laurgarren eta sonetoaren azken ahapaldian, bl barne errlma 
motak erablllko ditu

en, ean, en Lurraren magalean sartu haizeneko
zt,tz, go, ta, go poztu neure gorputza bertan egongo naiz 
al, al naiz udara, naiz negu, bakean betlko

i^ormaren aldetlk 7 /6  bertso horletan eta sonetoaren tankeran 
ez dago berrlkuntzarlk, berrlkuntza da soneto klasfkoaren aurreko 
sistema batetJk barne-errlmaren erabllera

Jon Miranderen oierklak eta prosa euskal letretan galen aldetlka- 
ko lehen haustura, lehen etenaldla Izan zen eta modernltatean sar- 
tzea. Arestik behIn esan zidan moduan «ez banu Miranderen lanik 
irakurri ez nuen, beharbada, sekuian euskaraz idatziko» Ongi ulertu 
zuten Jokin Zaitegt Jesuitak eta Andima Ibiñagabeitlak Mirandek— po- 
litika ideiak bazter utzita— zer zekarklon euskal literaturarl.

Bai halaxen zebilen hamarkadaren azkenean Jon Mirande bere 
Aur Besoetaho  gipuzkera osatuan emana, ezin publlkatuz Franco
pean, baina berdin Caracasen Miangolarrak argitaratu nahi Izan zue
nean. Protestak izan ziren eta eieberriak hamazazpi urte itxoin zuen. 
Grain badaude gazte batzuk bi urteren buruan heuren eleberrla argi- 
taratuta ikusten ez duteiako haserretzen direnak. hem en gazteianiaz 
eta euskaraz Jadanik beste gisaz eleberri horrez azaidu nituenak 
berrituko dizkitzuet.

1. Sortzearen età argitaratzearen oztopoaK

Jon Mirande eieberriaren idazten hasi zenean, berehala idatzi 
zidan. Mona bere eskutitz batean diona, gipuzkeraz:

Parisen 1959ko otsaiia lehenean,

(...) Alpatu nizun ipuina bukatuxerik dut. Qarbitan iplntzen ari naiz 
orain eta amar bat egunen buruko eginik duket. Luze samarra da



«Alos Torrea»ren heinekoa gutxl gorabeera, eta gala oso «be
rezia»: maltasun hondalra bat, 30 urteko glzon baten eta 11 
urteho nexha baten elkar maltatzea kontatzen dueña, ots euska- 
razko «Lolita» bat (naiz ez dudan zorltxarrez V. habokov-en lanegl- 
ña Irakurri aal Izan)

Mltxelenarl bl itz esan diot hortaz eta erantzun dit aldlzkarlan 
publlkatzeko aleglñak egingo dituela. Balnan beidur naiz ezln dite- 
keela, zatl zenbait askl erotiko baltira - naiz funtsez oso garbi eta 
sentimentala den. Beharbada llburu txlkl antzean aterako dut, 
zentsurari Iges eglten aal badlo. Mal baduzu kopla bat bidaliko 
dizüt, zure aburua Jakin nal bainuke, forman eta ftjntsari buruz( ez 
naiz ausartzen UrrestarazurI erakustera).

Beste lan batzu egin gogo ditut hartartk landa. Irudimena berpiztu 
zait azkenekotz, eta Idela asko badut. Balnan astia urri, bal eta 
ondihotz biotza ere; irakurle Izpiritu zabal geiago balira oraindik! 
Balnan berriz ere gure errltarren konformismuak nazkaturik na- 
duka(..)

Mirande oroitzen zen ñola apez batzuk bere olerki erotikoen 
argitaratzeko asmoa agertu zuenean gogorki m intzatu ziren, haia 
noia Chabagno, Lafitte, Mokoroa eta Euzho-Deya berak zer meha- 
txuak eduki zituen, Miranderen obrak aipatu zttueiako; beraz eieberrl 
horrekin bazekien arazo berdinak agertuko zirela.

Urte berean Aidjerlatlk bidail nion eskutitz batl erantzunaz honeia 
zlon: Eskerrik aunitz zure eskuützagatik; barka ez badizut lehen 
erantzun, bainan ene Ipulnberria urrendu nahl nuen kopla bat zuri 
igortzekotz, honekin batean, beraz, Haur Besoetakoa, badoakizu. 
Barka Igortzen dizudan kopia ez bada oso Irakur errexa bal eta 
Irakurd ondoan eni atzera bidaitzekotz eskatzen badizut: beste bl 
baizik ez ditut, bat igorriko diot Mitxeienari, balna beidur naiz ezln 
Irar dezakeia Qipuzkoan zentsuragatik eta beharko nalzeia salatu 
nonbait pubilka eraztera; Amerikan, aglan, Andimaren bitartez.

Zure aburua idaziantxo hortaz asko preziatuko dúdala zlhur izan 
zalte, batez ere hlzkuntza eta forman buruz — eta zure oharrak 
kontuan hartuko ditut noski—  zer edo zer aidatzekotz argitara 
erazi balno lehen, beharra baldin bada; funtsari buruz ere zure 
Iritzia pozik hartuko dut, Jakiña, balnan hortan ez dut deus aida 
dezakedanik, istoria ankaz-goratu gabe. Manbat galsto gure herri-



ko zintzo eta zuzeneK ene bi protagonlsten maltasun beregisakoa 
kondenatzen badute,(.,)

Jon Mirandek eskatu bezaia oharrak bidaii nizkion, ilun gune 
batzuk argi zitzan, hasiera astunegi zeia eta berriz indar gehlagorekin 
idazzezan. Lapurtar kiasikoz erantzun zidan:

Zure oiiarrak ktionduan hartuz Aur Besoetakoa berridatziko dut 
eta Andimari igorriko deraukot, Mitxeienak ez badu pubiikatzen 
ahal.

Idazieak sumatzen zuen bezala Egan-er\ argitaratzeko ezezkoa 
eman zlon Mitxelenak eta lapurtar kiasikoz Idazten dit:

«Mitxeienaren guthun bat hartu berrl dut(..) goralphuak egiten 
derauzkit ene ipuin berrlagaOk, baina ezin pubilka eraz dezakeia 
boriobliki erralten deraut.. bertzeia «akabo aidlzkaria». Andimari 
igorri deraukot eia Amenkan argitaratzeko biderik hatzemanen 
duenik(..)

Caracasen euskal letren mezenas zen Minagoiarra donostiar 
aberatsa bizi zen. Ustez eta hark argitalpena lagunduko zuen, Jadanik 
Mirandek bere olerki hautatuak helarazi zlzklon, balta bere eleberrla 
ere. Eta ez dakizkigun arrazoi edo sasi-eraginengatik denak han lotan 
egon zlren.Salbatu Poemak i^.Olarrak 1984ean ederki eman behar 
zituen, idazlearen hitzaurrearekln.

Bestalde nahiz ez zen polltikan gogaide, adiskide zuen Arestik, 
idazlearen baimenarekin euskara batuanjarri eta Mirande bizi zegoe- 
no 1970ean eleberrla publikatu zion tlau r BesoetaHoa. Venezuelan 
egon zen benetako lehen idazkera Haur BesoetaHoa, Andolin 
Eguzkitzak aurkltu eta 1983an argitara eman zuen. Argitalpen asko 
izan ditu ondotik. Qeronek haren irakurketari buruz bi hitzaldi eman 
genltuen bata 1976an Deustuko unibeitsitatean Alfontso Irigoyen 
zenak deiturik euskaraz, eta Madriden, 1992an, Unedeko irakasleen 
aurrean, gazteianiaz.

Haur besoetakoaren  irahurketak
1. Irahurheta a rrun ta , bahúna eta errena

Mau da galak lotsaturik egln ditekena. Lehen irakurketan argu-



mentua hau da: gIzon baten eta haur baten ezln maltazea, neska 
Itotzen delarik etelten dena, gero gizonak harengana joa lteko , bere 
burua Itsasora botatzen dueiarik. Tragedia bat erotism o sotll batekin 
eramana zintzoen eta fralde batzuen eskandalagarrla (Ikus zer dIon 
llburuaz L. Vlllasantek diona tllstoria  de  /a literatura vasca delakoan).

2. Erotihazko irahurketa?

Deustun egindako hitzaldlan hizteglaren azterketa zehatza egln 
nuen eta hltz batzuen garrantzia azplmarratu.

(jorputza. liltz  hau berrogelta hamar aldiz Irakurtzen da eta hau 
da erotlkazko hltz nagusla. Eta bl gorputz m ota deskribltzen zaigu, 
gizonarena dorpea, mozkorra, sutan Teresa neskarena minbera, 
ederra, malgua, bigulna, zuria. Bretoleraz arlmaz Idatzia zen artikulu 
bat euskaraz Jam nuen Mirandez egln nuen lehen Ian bllketarako 
1977.ean, eta hor Hire fedea arlmaren Izenean ez dela gorputza 
ukatu behar dio Mirandek:

Altzltik gorputza gure nortasun ezagutuaren oinarri bezala ezagu- 
tarazl behar da eta hortik «Die hinterwelter» hots metaflsikaiarien 
mintzaidiengatik, gorputzari bere izatezko tndarrak ohoratu behar 
dizkiogu, horiek baitira nahlz azalezko nahiz apaieko, erro sakon 
eta beharrezkoenak: erran nahi dut sexuaren ezagutza eta etnia- 
ren kontzientzia. Qogoaren gainbegiagatik zentzu horien ukatzea 
ez ilzateke engainu eta astakeria baizik zeren «aingerua egin nahi 
duenak, animaiea egin dezake. in J. MIranderen Idazlan Hauta- 
tuak, Txomin Peliienek prestatua, Qero, Bilbo, 1977.(104.or.)

Eta Naur besoetakoan horren oihartzunez zehaztu zuen:

Gorputza ez-bear bat omen; edo eragozpen bat — baina bai eta 
arimara daraman bide bat ere— Qoizerriko mystikoek erakutsi 
zioten araura. Ondikotz! Theresaren arima haren arima, haren 
aragia baino galzkiago eta azaiezkiago ezagutzen zuen oralndlk.
(Lib. aip, lehen arg. 105.or.)

Qorputz/arlma dialektika horren lekukoa da ere zubereraz idatzl 
olerki bat «Jei-gai» eta hartan em akum e bati amodioa egitean esaten 
zaio «BI arlmen múga dakigùnJaurI».



Arimaz. Arima alpatzea erotlkan ez da haIn bitxia. Mitz hori 
hamalau aldiz irakurtzen da, gehienetan gorputz hitzarekln iotua. 
Lotura horrek Miranderen sineste nagusi bat erakusten digu; gure 
fdaziea izpîrituzaiea dela. Arimaz dio «Itsaso berdea dela», età itsasoa 
heriotza da. Azkenean gizonak neskarekin arimaz bat egiteko itsa
soan itotzea bide bakarra du; baina ikus dezagun, ez baitut nik 
hortaz besterik idatziko, hire Fedea saiakeran idatzl zuena:

Arlman sinesten dut — bere Izen arrunta eman behar baitzaio— : 
erran nahi dut izaki bakoitzean alderdi psikiko bat badagoeia; 
konbentzitua nago eta materlazaleek diotenez bestaide psukhé 
hori ez deia ekaiaren gain-fenomenu bat abere eta gizakentea- 
rentzat, baina aitzitik fisika-kimika aidaketez oso besteiakoa, bere 
ízate barnatsu eta sakonenean. (Op.clt, 104.)

Morregatik nahiz gorputza gauza Iragankor eta bigarren maiiako 
den, Arimari berdinduz nahi bada, sinesiari batzuek dagiten beza- 
ia ez da mespretxatu behar hiitzera behartua baidin bada, arima 
beste hein batera iragaiten deiarik. (Op.dt, 105.or.)

(jo rpu tz harremanah.laztan  hitza berrogei aidiz, musu 5 aidiz, 
besoetan hartu 5 aldiz, hartu zuen behin. Azken harreman bakar hau 
sinbolikoa deia diolarik. Beste hitzik ez, beraz, Bernat Etxepare baino 
gutxiago .

5endlmendual^. Miztegi osoan erabliiena bihotz, 62  aidiz, maita- 
sun hitzaren iekua hartzen dueiarik, Mirandek olerkl batean idatzi 
baltzuen «Maitasun hltz higatu hori».

Sendimendu baikorrak. Zoratu hitza erabiiiena 29  aldiz eta batik 
bat gizonak neska iaztantzen duenean, gero eskeron 15 aldiz, eztita- 
sun 12 aidiz.

5endim endu ezezkorrak. Lasterregi irakurtzen denean eta 
«happy-end»ik ez dueiakoan eleberri hitsa deia idazten da, baina 
iiburuan zehar hlztegiak besterik saiatzen du:

goibei: 11 aidiz aiai: 16 aldiz
negar: 6  aidiz irrifarre: 26  aldiz
ahaige: 3 aldiz pozik: 8 aldiz
pena: behIn irri: 15 aidiz



3 . Herri min, gako nagusi bat

Herrimlnaren sinboloa nesKa dugu. Meska Euskaldungoa, badu 
11 urte 34  urte dituen Mirandek euskaraz idazten duela eta Euskal 
Herrlaz Parlsetik annesten. Mahlz liburu horretan lagun batl gertatua 
kontatzen duen, Irakurri nah! duenarl lau aldiz irakurketa gakoak 
ematen dIzkIgu:

Theresarl beglra zegoelarik bere errlmlñaren Jaloterrl hura zeku- 
san barruko beglekln. (Haur besoetakoa 3. 37.or.)

Bai Euskal Merrla bllakatu da neska horl eta berrlro urrutlxeago 
errepikatzen du:

eta oraln sumalzen asi zen gorputz eder horl bere edertasun 
mozkorgarrlagatlk, synbol bat baizlk ez zela, haren blotz urdurla 
errlminezJotzen zuen zerbalten symbola. (Op.cit. 45,or.)

ogel eta amasel ordubete haren gorputxoa Ikusi gaberik zegoela 
eta errlmlñaren antzora siztatzen zlon blotza gabetasun horrek. 
(Op.cit. 55.or.)

(..) eta haren itsasoaren beteak izuz eta errimiñez batera Jotzen 
zuen alta besoetakoa. (Op.cit. 111.or.)

Liburu horren sinboloa argi da. Mirandek abertzale ametsak, 
fazista ametsak eta idazie am etsak suntzitzen ikusi zituen eta pslkla- 
trari esan zion bezala bere bizitzeko arrazol bakarra idaztea zen, eta 
urte haietan ezin argitaratuz euskal iiteaturak Izan duen idazie mada- 
rikatu bakarra izanki ez zuen beste irtenblderik iiburuko gizona bezaia 
bere herrim lnaren itotzea balzlk eta bere buruaz beste egitea. Urte 
haietan ez zuen erdietsi bere burua hiltzea, baina 1972 .ean bai, 
balna ez itsasoan.

4. Kultura irakurketa

Meskarl erakutsi nahi dlon kultura Mirandentzat Euskai Herria- 
rentzat amestu duena da. am ets zabaia, m unduko kultura guztlei 
Irekia. Zaitegik, ibiñagabeitlak, i^rutwlgek bezaia Mirandek gaidu hu- 
manltateen nostalgia zeukan. Frantses Irakaskuntza modernoaren 
aurka mintzatzen da, Theresa errepubllkako eskoiatik behin betirako



ateratzen duenean. Miranderen Euskal Merrlarenganako kultura egl- 
tasnnoa aspaldlkoa zen, Jadanik Loustau-Daudlne euskaldunarl idatzla 
zlon 1948an:

hlk malte dut neure herrla Angles edo Frantses batek berea 
maite duen bezala. Euskal herriko dantza ta abesti herrlkolak 
laket zaizkit, naski; eusko edestia Ikasten arl nalz; balnan geroarl 
beha bizl behar genukela derltzalt. Mere ametsa hauxe da: egun 
batez EuzkadI Izan dadlen ludiko herrlalde argituenetarlk bat 
-Iphar-Europako erresuma ttipi zenbait diren bezala- Qogoan ditut 
holanda, Dinamarka, Finlandia. (In Txomln Pellleneren Euskaltzaln- 
dia sartzea Euskera, Bilbo 1989,2 34zbk. 429-486 or.)

«Kultura eta folklorea» artikuluan honela dio:

flaskl gure kiroletan edertasun, Jaukaltasunlk bada; berdin 
dantzetan eta gure bertsolarlen kopletan humore. Balna euskal
dun kultura hortara mugatzea, edo kulturaldetik garrantzl berezia 
daukala sinestea, frantses kulturak Bécaud)-en kantetan duela 
bihotza eta amerlkar kulturak Base-Ballean erraltea lizateke.

(..) hahlkoa da eta askl begien irlkltzea ikasteko noia gurea bre- 
zaln apala den egoeran bizl ondoren, azken ehun urteotan hem 
balzuek beren etnia-nortasunaren errespetua Irabazi duten, Izan 
dadin polltika jabetasunarekin edo gabe, beren ohlko dantza eta 
kanten aide lan eglteaz oso bestelako bideetatik, hala noia Fintar, 
Flamandar, Qalestar.. (J.M. Larrea, Miranderen lan kritlkoak, Pa- 
mlela, Irulnea, 1985, 82-83.or.)

Kulturaren herrlalde ereduak. 
tiegoalde eta Iparralde Europa.

Mal zuen Theresa berarekln eroan atzerdko lurralde urrutI, ha
rentzat berrl eta ezagun gaberik izango zen, batera; Egoaldeko 
erri eguzkltsu eta koloredun batera? Eta Jadanik aurra bazekusan 
berarekin itsasoko ur epeletan Igerlka, edo altzlnateko uriak eta 
errlak Ikuskatzen zltuztelarlk, musaioetan eta arn zaarren artean 
Theresa serloa, orotzapen eta antze lanel beglra, hark ematen 
zizkion azalpenel beha..

Aia ametsaren Iratzarzalle den Iparralderantz ziran ote joango, 
beren urratsak oian sakonetan barrura ezkutatzera, edota Itsas-



neshen dantza-leku izandaho arkaltzetan eserita, ugiñen eta be
ren biotzen musika uzuari entzutera?

(joizerria edo Eklaldea?

Qaral haletan Mahabaratako ipuin bat eman nuen euskaraz, 
Krutwig eta Mirande Eklaldeko filosofìen iralkurtzen zebiitzan, batez 
ere budismos. Mlrekín Jonek Indietan gertatuko zen eleberrla idatzl 
nahl zuen. Mirandek bere Here fedean  altortzen du: «Oolzerrlho 
m ystihoek erakutsi zioten araura»

Malaz ere galneratzen du: «Ez du t erran nahi hala ere, m etenpsi- 
koslan sinesten dúdala».

5artaldea edo mendebaldea

Mau da bitxiena eta hurrengo galarekln lotua. Itsasaldeko haizea 
balta herlotzaren dela eta herlotzaren ondotik beste m undurako bi
dea, lehen orrlaldetako ekaltzarekin dakusaguna.

«5artaldetik zetorren alzeak» eta hll ondoko Tir Ma Hòc, Qázteen 
Lurra aide horretan dago eta geroago gehiago Iruzkinduko dugu.

5. Mitología IrakurKeta

Miranderen llburuan ez da Euskal Merrla benetan agertzen, non 
ez den neska horl, baina mitología ere Keltena da, arimaren sines- 
tearekln lotua eta batik bat Tir tía t ló c  «Qazteen Lurra» nolakoa den, 
zertarako den idazten du:

-,,han (Qazteen Lurrean) ígurikitzen baltzuen aurrak, bere gorputz 
eta arlma berriz betegiñen eskelntza hari egltera gerturik. (Op.cit,
119, or).

Líburuan zehar Merloaren uharte horlek zazpl aldiz alpatzen zalz- 
kigu (35 ,5 7 .3 8 .1 0 8 ,1 1 6 ,1 1 9 .or.)

Bazirudian ontzi-irudi heletan emanaz, urrutira eramango zutela, 
beti urrutirago amets orok loratze eta betegintzarre duen ugarte 
doatsuetaraino, (Op.clt. 35,or.)

(,.) Qlzonak, Theresarl begira zegoelarik, bere amets ezln esa- 
nezkoarl egoak aske uzten zlzkion Sartaldeko ugarte doatsu hale-



taraino eraman zezan, Gazteen Lur ezkutatu hartaralno. (Op.cit. 
37.or.)

hertotza gabeko uharteez esaten zaigu:

...errltarren artetik hark bakarrik ote zuen sekula antsiatu ta ikusi, 
Itsasoaz bestaldean, eriotza gabeko Oazteen Lurra krlstalezko 
abardun sagarrondoz estalla zen hura? (Op.cit. 38.or.)

Theresari Oazteen Lurra aurkezten dio

Theresak zoraturlk entzuten zituen alta besoetakoaren blotz Irudl- 
mendunak asmatzen zeklen Ipuin ederrok..urrutlko Amerlka bai
no urmtlago, Indlanoen lur urretsuak baino urrezkoago dlren 
ugarte doatsuak, ordez ez zlzkion oralndik alpatzen, han arlmaren 
sorterrl den Qazteen Lur mlrarlzko hartan, baltzatekean Theresa 
printzesa eta aglntarl zor zltzalon araura... (Op.cit. 83.or.).

Qazteen lur horl ez da paradisua, paganoena da, druldena, Tir Ha 
floe da:

ene jainko zaarren aldareak zutik ballra oralndlk, ez nuke beldurrl- 
kan aspaldlan joana nintzateke Theresarekln batean gaiztoek eta 
txarrek aaztu erazi, gezurtatu nal diguten Qazteen lur Irrlkatu 
hartara. ( Op.cit. 108.or.)

Theresa neska Itorik hlltzen denean:

...uraren oldarrak engoltl bazeraman halnbat gutlzlatu zuen zaba- 
lerantz Oazteen Lur halnbeste amestu hartaralno. (Op.cit. 
lie .o r.)

Qizonak bere burua Itsasora bota duenean:

Aldi hartan ez zuten gizonaren gorputza arkitu, Theresa Ito zen 
gunean luzaz blllaturik ere. Ergelak! engoiti urrutira bazeraman 
Theresa eraman zuen ugln gora hark berak..urrutira delen elme- 
naz bestaldera, helen mlnduraz bestaldean dagoen Gazteen Lu- 
rrera, han, undiña eta Itsas-nesken artean, Igurlkltzen baltzuen 
aurrak, bere gorputz eta arima bategiñen eskelntza harl egltera 
gerturik. (Op.cit. 119.or.)



6. Itsasoaren gaia

Moskl Oazteen Lur ametsarekin lotua dator. Llburuan lehen le- 

rroan agertzen da;

5artaldetlk zetorren alzeak Itsasoko oiarzunen ekarle, makur 
erazten zituen parKeko zualtz lllunak, sala leioaren aurrean: Intzlrl- 
ka arl ziran eta iftarrosten ziran ontzl mastak izan baillrakean 
ekaltz baten jostagaillu. (Op.cit. 55.or.)

Itsasoa eztl eta hasarrekor:

Qlzonak kontatzen zlon Theresari Itsaso eztl eta hasarrekor horren 
epopeia, ezagutarazten zizklon lehenagoko itsasketak, helen odo- 
leko ziren marinel zangarrak beste mundu bateraino eraman zi- 
tuztenak. (Op.cit. 85.or.)

Itsasoa garbltzaile:

Ikus, Theresa, Itsaso malteak Isabelaren zikinkerietatik garbltzen 
naul. (84. or.)

Itsasoan sartu ziran eta ugiñek bertan garbitu zituzten bekatu 
guztletatlk. (Op.cit. 113. or.)

Itsasoa herrl-nnlnarekln etalheresarekln lotuz

...helen oinetaraino atseden artzera zetorren Itsaso bortltz eta eztl 
bazterrtk eta ondonk gabeko hartan; eta haren beteak Izuz eta 
errimiñez batera Jotzen zuen alta besoetakoa, balnan Theresa 
aurrera zlhoan lehena. (Op.dt. l l lo r . ) .

ItsasokoJainkoa,Kelten Manannan Mac Lfr da eta blzltzaren patua:

esmeraltargiz eta zlllar zurlzkoz apalnduak, Itsas-Jalnko aundl ba
ten beztlmendu izanlk ziran ausaz haln eder helen oinetara zeto- 
zen ugln gorak. (Op.cit. 83.or.).

...Itsasoko Jalnko onak blzla barkatu bazlon Theresari, segurki 
helduko zen itsas bazter salbagarri hartara(..) bal eta ugln eskerga 
batek Itsasoko Jalnkoak igorrl Izan balio bezala, Jo eta uzkalll 
zuenean ere. (Op.cit. 115.or.).

Margolarlak — alegla idazleak—  Ito dlren blengatik Jalnko harl bere 
eraztuna eskalntzen dlo:



eta beingoan, uretaraJaurtJ zuen eskulnean zekarren urrezko zal* 
dun-eraztun bat, Itsasoko Jalnkoari oberenda. Ez zen ankerra Izan 
blontzat (Op.clt 120.or.)

7. Jon Mirande eta emakumeak

Eleberrian Jon Mirande m isogino agertzen bada, misantropoa 
ere; ezen gorroto dituenak burges zintzo Itxurazkoak eta haien m o- 
rrolnak dira.

Isabela andregaiaz dio:

Ezln zitekela neska apaln dotore, adlmen uts eta modarljarraltzai- 
lle harekln bizl Izan, (Op.clt 58.or.)

Lehengusu gizona ez da hobekl erakutsla;

Urde zlklntsua.burges txikl estu zlkiña. (Op.cit, 92,or,)

Eta aurrean zeukan bertutearen zalduna, glzon bear bezalakoa, 
ezdeus, gatzd horl, estallka mintzo zen hypokrita horl, Ez al zeklen 
eglazki nolakoa zen? Ez aal zuen haren gogo eta blotz-txlklkerla- 
ren beril, bere bizl guztian egin, eglten eta egingo zituen txlklke- 
rlen berri? Lapurra, salerosketarl zen aldetik; gezurtla glzarteko 
glzon bat Izaki; satsua lehenago ohaldetzat zituen emakumeekin, 
(Op,clt93,or.)

Qero Qizona, beste Izenik gabe agertzen dena ez da ederretsia, 
mozkorkeriaz bere azpijoko, koidarkeriak eta ahuiezlak estaltzen 
ditu, Margolaria ere, hots Idazlea, azken lerrotan koldarra dela esaten 
zaigu. Theresa neska txIKIa da ederrenik eta garbienik agertzen 
dena, am ets bat bezain ederra.

Ez dizkltzuet Irakurketaren gako guztiak eman balna literatura 
lanegin baten balioa Irakurketa ugarlen Izatetik dator. Miranderen 
(t1)aur besoetakoa  ez da fraideak esan zuen bezala xinplekerla eta 
landugabekoa. Eieberrl honek izan duen zorltxarrik handlena gaztela- 
nlazko Itzulpena Izan da, hitzaurreak ez duelako ezer Ikusteko elebe- 
rrlarekln, hlrurgarren pertsonan Idatzla lehenean Jam balta, Mirande
ren altorpena balitz bezala, azkenik hitzak baserritarrek ematen 
dizkleten adieraziekin Itzullak dira batzuetan, Mirandek eta eleberria 
baserrlarekln ezer ikusteko ez dutelarik, Beraz, artamenda edo go-



menda genezake 3. argitalpena Andolin Eguzkitzak paratua Haur 
Besoetakoa  1983an, balta haur Besoetakoa  Arestiren eraginez 
1970.ean bigarren testuarekln egln zen lehena.

Jon Mirande ¡tzuitzaile

Maserre garai haietan denetarik egin behar zen eta Mirande ez 
zen mugatu olerki egitera bertso bakunak, abertzale him no batzuk 
ere Idatzi zituen hala ñola Jeiki Jelkl, Lenago bizi zan EusHadi askata- 
sunean, Ortzíren zaldurien gudu Hanta batzu aranista kutsuz. Egin 
zuen testu pollltena Uztailaren hamalaueko  panfletoa frantses Fiesta 
Mazionaiaz izan zen, Forel mauletarra gldari eta bl Pelllen anal aber- 
tzaleok automobllez Iblliz Zuberoan 300  aleetan banatu genuen. 
liem entxe  daukazue original bat plastikoaren pean.

Ingeleratlk eta frantsesetik ere kantuak Itzull zituen, euskarak 
kantu berrien modernotasunean sartu behar zuelako. Prév/erten Les 
feuilles nortes , eta 5artren Dans la rue des Blancs Manteaux, 5tan 
Jonesen Unai zar bat eta beste batzu 1950 urte hatetan Idatzi zituen; 
ez zuen nahi izan bere poemen artea argitara zitezen. Berea da 
ingeles musika batekin egin zuen Ene Malte lia tta lin. Miranderen 
ipuin eta poemak bIzirIk diraute kantarien eta Rock talde batzuen 
ahoetan.

riazionalistak, Mirande, Ibiñagabeitia eta euskara

Egia esan euskal Idazie Izaten Jarraitu dugu ibiñagabeitia pare- 
gabeak buitzaturik; zoritxarrrez Venezuelara Joan zen 5 3 .ean, balna 
handik ere akulatu gintuen, beste hamaiau urtez, nahiz berak etsl- 
pen aidi handiak eduki, hala ñola idatzi zldan gaur ere Irakasbide 
behar genukeena. Bere gutuna 1957 .eko bagiiaren 25ekoa da:

Txomln, egia esan aspaidi ontan antzu nabiikizu euskal alorrean; 
ez dut ia ezertxo ere ondú, eta iotsaganla da au benetan, ni 
bezalako euskaitzale batentzat, besteak euskal idazketara ziri- 
katzen ibllt nalzen onentzat. Eta zeri dagokio ene antzualdl au? 
Ondo dakizunez, Txomln, Idazieak ere akuiiua bear du eta emen 
ez daukagu Iñoiako akuiiurlk Idazleok. Ez dut iurralde au bañon 
eikorragorrik ikusi Idazianerako, euskarazkorako batez ere. Emen-



go eusko ospatuak ez dira beglko zakarraz baino gelago ardu- 
ratzen, gure Izkeraz.

Bo5t axola emengorl euskaragatlk. Eta orrexek ematen dit, neri 
belntzat miñlk aundlena. Eta abertzaleak omen dira..Zer nolako 
abertzaletasuna da on geure geurea dan izkerarl kasurik ere egl
ten ez diona? Cjaliiez eglnda nauka zorloneko abertzaletasun er- 
gel orrek, gure Izate guztla erdel uiolean ondatzen arl zalgun 
nazlonallsmu zitel orrek. Ez dut nal arlo ortako abertzaletasunlk.

Lotsaz gorrltukc ziñake, Txomln, emengo eu5ko-etxeara Igande 
batez urbllduko bazlnake. lentez beterlk, maltxo guzlak lokolarlz, 
edalez eta esalez gaiñezka; eta danak erdaraz, gazteleraz barra- 
barra. Ezta Qaztela etxea balltz ere. Eta orrek nirl, naska ematen 
dit, Izugarrlzko naska eman ere. Eta orretxegatlk ez nalz urblidu 
ere eglten etxe artara ezinbertzean baizik. Badlra la Iru tllabete 
etxe artako solalrurik, ene olnez hikutu ez dúdala, halago dut 
bakarrean nire etxe barnean arl, ez ango abertzale ergelen artean 
erdaraz Jardun. Zarrak eta gazteak, danak berdlnak. Emen sortu
tako gaztedia ta bel-gorotza berdiñ-berdiñak. Okerrago oralndlk 
gorotzak ballo du zerbaltetarako, ongarrltzat baño ezpadare, eta 
ez da gutxl. Emengo gaztedlak aldiz, ezertarako ere ez du ballo 
zlmaurtarako ere ez.. Eta au benetan da deltoragarrla. Esan bea- 
rrik ez, glltzetaOk ateratako ezur bat bezalaxe nagoela emen, betl 
nire zuloan nolz sartuko nalzen zaL.Mun da gure Europa ederra? 
Ez dago lurralde ori bezalakorik mundu zabalean. Alper dukete 
esan Amerlketak, AmerlketakI halago dut mila bider gure Europa 
zaharra bere aje ta erltasun guzlekln. Bada oralndlk mundu ontan 
dirua balño garalago dan zerbalt, Isplrltua alegla... Eta emen galn- 
dl ez duzu orko Isplrlturlk arkltuko, eta dirua ere nekez...

Ala ere etsltuta zakust Txomln, orko abertzaleekln. Eta etsltzekoa 
da Izan ere... euskaraz baino ezin ulertuzko frantses parregarri 
batean beren konperentzlak eman nalago dituzten ergelo- 
rlekin..holz Ikaslko ote dugu geureJabetasuna bear bezala guzlen 
altzlnean erakusten, itsuskerla ta berokerletan Iblltzeke?

Polita lokoa egln diezuna Txomln, zeure euskal Itzaidi orrekln. Ar 
Itzazu ene zorlonik kartsuenak eta larralk aurrerantzean ere bide 
ortatlk..lkus dezatela gure Izkera ere zerbalterako badala, eta oitu 
ditezela euskara entzutera.



Andlma Ibiñagabeitlah alpatzen duen gertaera horl Izan zen. 
EusHalzaleen BUtzarraho hitzaldlah bost urtez frantses hutsean Izan 
zirela eta nlk Izenburua euskaraz Ipiñl eta hlltzaldia euskaraz eman 
nuen.

Beglrunez galdetu nien nork ez zuen euskara ulertzen. Denek 
zeklten. Qure Jokablde horrek euskaldunel euskaraz hitz egitea Zaite- 
gl, Ibiñagabeltia, MIranderena, euskararen fanatlko etiketa ekarri zl- 
gun. Besteak arrotz erdararen fanatlkoak ziren. Euskararen normalta- 
sun horl ez da oralndik Iparraldeko euskal Irakasle zaharren gustuko 
beren artean beti frantsesez ari direlako.

Bal hlzkuntza ez da neutroa Francopean euskaldunel euskaraz, 
eta beren obrak euskaraz em aten etenik gabe Jarraitu dutenen ar
tean, gai horretaz asko Idatzl duena TxlllardegI Izan da. Kontatu zigun 
noia Orixe zaharra bisitatzera Joan eta bl orduz euskaraz hitz egln 
zlola eta euskal Idazie ospetsuak bl orduz gaztelaniaz erantzun. Ez 
alpa nazionallstak. Oraindik gaizklago dablitza. Publikoan hitzaldl bat 
edo beste Itxura em ateko eta beren artean beti frantsesez politikaz 
hltz eglten. Frantsesez Irakurtzen, balta konturatu gabe Parlseko 
prentsa «zuzenak» banatu aleglazko Idela «progresistek» kutsatzen 
galtuzte.

Egia da Parlseko literatura eskolatxo horretan eta gure garalko 
tertulietan ez genuela Txlllardegi ikusi, Parlsera geroago etorri 
baitzen. Behin saiatu nintzen haren ikusten eta Saint Placide osta- 
tuan ordu bl Itxoln ondoren, ez zen azaldu. Antzinako donostlarren 
formaltasun eza gorde zuen. Malere niretzat behlntzat haren Jokabi- 
dea gustatu zitzaidan eta haren saiakerak ballagarri Izan nIre deser- 
tuko Idazie arazo batzuen konpontzeko.

Aldizkarlen gorabeherak

Euzko Oogoa Biarritzera 1956. urtean aldatu zenean, Zaiteglk 
sekuiako arazoak izan zituen Iparraldean eta nahl zuenaren arglta- 
ratzeko askatasuna gaIdu zuen; hain zuzen garaiko Miranderen 
oierkiak, Arestlrenak eta nIre artikuluak ezln zituen publlkatu. Aldizka
rla gehienbat heraldikaz eta SalaberrI apezaren arkeorrurallsta 
antzerki inozoaz bete zen.

Eta hamarkadaren bigarren zatlan Egan hegaz ongi Ibill zenean



Mirandek et3 biok olerki egitea apur bat bazterturik ipuiri idazten hasi 
ginen. Miranderen ipuinak fantastiko edo poiizia kutsukoak ziren; 
gainera oierki gutiago egiten zuen Mirandek, ipuin Idaztera eman 
ginen gure eieberriak lotan utziz Mirandek zlon bezala «Ispiritu Irekiko 
irakurleen zal».

Idazten genltuen IpulnaK

Idazten nituen Ipuinak ordea bestelako ziren: Izan nuen kezka 
handiena izan zen haurrentzat eta gazteentzat ez zela ipulnik Idazten 
eta hortara eman nintzen. Mire lehen bi Ipuinak zubereraz hau
rrentzat eglnak zlren, gero ere asko Idatzi nuen haur eta gazteentzat 
hamarbat narrazio argitaratu zlren hamarkada hartan aldizkarietan 
ezker eta eskuln; hauekin eta argitara gabekin h o r Dago argitale- 
txeak hogelta bost urteren buruan 1982 .ean hiru haur eta gazte 
ipuin liburu argitaratu zizkidaten.

Helduentzako narrazloak garai hartakoak nituen, hala noia
1960.ean idatzla Aljeriako gerraz eta hangotarren kulturaz Idatzia 
zatika aldizkarietan erdi emana Ajjeiria askatuta. Beste ipuin llburu 
batean Altxorra eta Altxim ia bilduman orduko misteriozko narrazio 
batzu eman nituen. Denak 1 98 2 .ean hogei urteren buruan argitara
tu ziren Parisen zeuden hegoaldeko eta iparraldeko ikasleek nire 
aldeko protesta bat izenpetu ondoren.

Qu, erbestean bizi eta gure eleberri eta ipulnen galak ez ziren 
baserri m undukoak edo Euskal lierrlkoak. tio rrek ez du erran nahi bi 
Iturri horietarik ez genuela edaten. Izan gintezen Mirande edo Peillen 
gure euskaltzaletasunaren berotzeko ez genuen batere harremanik 
Iparraldeko orduko literario folklorlko errom antikoekin. Indarren bi- 
reskuratzeko biek gure oporrak honela banatzen genltuen: erdia 
Zuberoako benetako euskaldun artean, (eta ez frantsesez hitz egiten 
zuten Iparraldeko euskaitzale horlen artean) gero hlzkuntza batnua 
hartu ondoren, kultura garra Donostian edo Bilbon blitzen genuen.

ibiñagabeitia Joan eta akulatzalleak hegoaldean genltuen Irigarai 
eta Mltxelena, Etxaide eta 5an Martin. Meronek orduan lanak fganen  
eman nituen. Iparraldean gehiena frantsesez zen. Qure Merrian behin 
Idatzi nuen euskaraz; aldlzkari erdalzale horretan iratzederren poe-



mah ematen zituzten, orduko desertu eta Iparraldetarren astakerien 
artean, argi Irakurgarri bakarra.

Mlzkuntza. Zer euskara erablli genuen. MIrandek gutlenik lau 
zuberera, gipuzkera osatua, lapurtar klasikoa eta euskara batu Itxura 
zeukan zerbalt. Bere hasieran nahikoa garbizalea zen, Ibiñagabeltia 
ere bai ni ez. lialatan ere ez nintzen euskanolez idazten hasi.

Ez nituen horretan segitu eta batik bat aranisnno gehienak 
baztertu nituen. Mitxelenaren eskoiakoa nintzen euskararen barruko 
ontasunak erabili behar zireia, asnnatu gabe, baina nire gipuzkera 
osatua betl lapurteraz nahasi nuen, eta grafian uste du t lehena izan 
nintzela laster koiné hortan «h» batzu erabili nituena.

Congreso Mundiala

Lehenbiziko Congreso Mundial Vasco 1956 .ean Parisen egin 
zenean Mirande eta biok gonbidatu gintuzten. Mirande ez zen Joan 
esanez, ezkerreko ala eskuineko izan, espainoiak gure etsaiak zireia 
eta halen buruen ez ikusteko ez zela Joango.

Joan nintzen. Mltz egin nuen. Qoizean Andoni Urrestarazu 
Unnandi ospetsuak gaztelanlaz, bi orduz hitz eginaz, euskal kultura 
zer beharko zen izan hitz egln zuen. Arratsaldean ni nintzen lehen 
hlziari. Marnar nninutuz hitz egin nuen. tlitzalditxo hura gaidu nuen, 
balna ez dakit nondik, Pako Sudupe euskaitzaleak haren laburpen 
gisako bat aurkitu dit.

Eta zer nion; Bat, Parisen ez zegoela Francorik eta ez nuela 
ulertzen zelan abertzaleek ez zuten ikastolarik sortu (txaloak eduki 
nituen, salaren hondotik, nonbait hor zegoen Elbira Zipitria donostiar 
andereñoa eta beste batzuengandik). Qarai berean esan nien eusko 
abertzale prentsan euskarak leku gehiago behar zukeela eta hartara- 
ko irakurleak alfabetatu.

Qero esan nien euskal zinegile Qotzon Elorza lagundu behar zela 
irudietan ere euskarak sartu behar zuelako. Azkenik, euskarak Ja- 
kintza munduaz Jabetu behar zela. Bukatzean Jokin Zaitegi ezagutu 
nuen baita Beñat Posompes euskaltzale, antlfrankista eta Sorbonako 
Biologia irakaslea ere. Eztabaida Izan genuen Jakintzaren hiztegiari 
buruz, ezen Zaiteglk uste zuen dena euskal iturritik sortu behar zela 
eta guk erdizka ibili behar genuela, Orduan ezagutu nituen Karmele



Errotaetxe, BIttor Kapanaga eta andana bat lagun. Egun haletan 
Idatzi nuen Itxaropena olerki etsltua, Inolz argltaratu ez dena.Bal apur 
bat etsltuak glnen,Aglrrek zlonean «datorren urtean Aberri Eguna 
Bllbon ospatuko dugu» eta ez genuen uste Francoren desagertzeak 
euskararen plzkunde bizl bat ekarrlko zuenlk, erbesteko abertzaleen 
erdalzaletasuna argi eta garbi zelako.

Mirande, fìlosofia eta saiakera

Mlranderl Jaklntza hizteglarl buruzko kezka horl azaldu nion, eta 
erantzun zldan filosofìa Idazteko ez bazuen euskaraz galtasunik Ido- 
rotzen gure hizkuntzan Idazteak ez zukeela balio Orduan saiakera 
Idazten hasi zen, bat Parapslkologiaz, bestea heltlar hIzHuntzei bu
ruz.

Nietschezalea zen Mirande eta aleman hura orduko Lafìtte, Mo
koroa eta beste filosofo horl apezentzat deabrua zen. Mirandek filo
sofìa saiakera bat Idatzi zuen «QlzdgalndlHoa Hietzschen obran» La- 
burpen bat Igorri zlon Andlmarl Caracasera, Patri Urkizuk Estlbalizko 
artxiboan aurkitu duena, Baina irakurri nuen 120 bat orrlaldetako 
saiakera ederra itzull nion. Esan zidan ezin argitaratuz desegin zuela. 
Qal honetaz hltz eglteko Joxe Azurmendl egokiago litzateke, berak 
idatzi llburuak baitio: Nietzsche, 5pengler, Schopenhauer Jon Miran
deren pentsam enduan.

Malere, apur batean Mirandek Jarraitu zuen idazten, balna
1961.ean euskaldungoaren uzteko gogoa zuelarik Igela euskaldun 
heterodoxoen erreblsta aldizkarla sortu nuen zentsurarl Ihes egiteko 
hartan Idaz zezan. Eskandalu hutsa izan zen. 55  harpidedunekin 
edukI genltuen eta euii gabez Igela hil. Qeroztik anfìbio berde horren 
errua bizkarretik daram at (bost kontrako Euskaitzaindian aukeratu 
nindutenean). Pentsa Jeltzaleen eta euskaldun zlntzoen karlkatura 
eglten ibili ginen eta erotikazko gal batzuk argltaratu!

Vasconia eta Krutwig

Qaral haletan Frederik Krutwig blgarren hamarkadan Parlsen 
agertu zen, aski kementsua Izan zelako euskara eta euskal kulturarl 
Francok egiten zlon kaltea, Jende aurrean salatu baltzuen. Eta hark



eusharazko lan bakan batzuen artean -Vasconia Idatzl. Qure tertulie- 
tan sartu zen balta lagun egln zen Räude bretol abertzalearekln ere, 
zelnak bretol abertzaletasuna ikertu zuen. Rauderen arrebarekln 
adiskide min egin zen eta orduan sortu zitzalon Vasconlaren Ideia. 
Rauderen Idazklak eta Miranderen Ideiak gazteianiaz Iplnl zituen, hala 
noia Jon Mirandek (öernlHa aldlzkarian idatzitako hlru artikulu kritikoak 
erabill; gero eskatu zizkidan nire kongresu oharrak eta Congreso 
Mundial Uascotlk blldu nituen dokum entu guztiak: ez zizkidan Itzull.

Tartean Hervé Qlemarec bretolak Europako guttlengoel buruz 
egln mapa eta llburuxka (/.'Europe des Ethnies. Farlsen 1955) gazte
ianiaz Jarri zuen, berak marxlsmoaren Ideologia sartu. Mirandek Inprl- 
mategla aurkltu, Qero Krutwig eskergabea bizi guztia Miranderen 
gaizki esaten ibiliko da. liau da gure garaiko Idazleen arteko Itzal 
beltzetatik bat.

Krutwig garal batean Baionan egon zen Villasanteren 
Euskaltzalndlan sartzean. KementsukI esan zituenak kontutan hartu- 
rlk, esan zloten hobe zuela Francopetik Joatea; balna Baionan ere, 
gure etsalrik handlenak guretarrak direlako, polltlka nahaszale bezala 
salatu zuen euskaldun kanonlko batek pollzlari eta Euskal Merrltlk 
urrundu behar Izan zuen Belglkara. Vasconia llburuarekln. ETAren 
sortzallea bezala dela diote, berak nirl Euskaltzalndlan esana 
lekukoen aretean, «MI ETA nire sem e pontekoa bada Txillardegik 
odolezko semea du; nekezago zalo arnegatzea» Egia da Krutwig 
altaren sosarekin lasai bizi zitekeela orduko Bilbon baina ez zen hain 
galzkl enplegatua altaren diru horl, buruan zerbait zeukan eta nahiz 
bide bitxiak hartu, aglan beranduegi Irltxl zen oldea, hala noia Miran
de eta Arestirekin euskaidunak ederki astinduz hiperhelenismo eta 
hiper lapurtarrismoarekin,

Beharbada haren ekarpen handiena Izan zen, abertzaletasuna- 
ren inarrostea, harrotzea eta bestalde Euskaltzalndlaren lan tresna 
zen gaztelaniaren ordez euskara idatziaren sartzea; horl bere burua- 
ren kontra bera errazago eta nahlago zen gazteianiaz m intzatu; hala
ber uste du t Mirandek OerniHa aldlzkarian eskainl eta ETAk obratu 
euskarazko Kultura Frentearen oinarriak Vasconlan daudela ongi az- 
tertuak.

Konpilazioa den Vasconla Mirandek aurkltu Inprimateglan 
1963an egin zen; horretan beste ekarpen nagusla marxismoaren 
ideiak sartzea Izan zen, nahiz duela zortzi urte esan zldan ideologia



horrek 62 zuela ezertarako ballo. Qalneratu zuen ere Mirandek seku- 
lan Izan ez zuen herri xehearen mespretzua. Mlranderengandlk hartu 
zituen Idela naguslak, elltlsmoarena eta arrazlsmoa: bere azken ur
teetan Krutwlgek idatziz azalduko dituenak, Jende beltzel 
pentsatzeko galtasuna ere ukatuz. Mau kontatu balno lehen kritlko 
zorrotzek hala noia Beltzak ezagutu zuen Mlranderen eragin horl, 
balna beste eragin hobeak Ikusi eta bizitu dItut.

Ereduak?

Zer zlren gure Irakurgalak? Mirandek asko Irakurrl zuen, eta 
ezagutzen zituen hannabi hizkuntzetatik, batzuetan Itzulpentxoak 
egln. Alennan eta Ipar amerlkar prosa eta filosofia, balna Ingeles 
metrlka zituen eredu. Espaltjoletan Lorca, Machado eta Muldobro.

Egla da prakadun lagunen lanak ez bagenitu Izan eriyiozko Idaz- 
klak nagusi zireia eta niretzat zenbat nahl euskara ona Izan Orlxeren 
Idelak beste m undukoak zltzalzkidan eta Jarraltzen dute  izaten. Qure 
hasieretan euskal eleberri eredurik zer geneukan? 1948an Buenos- 
Airesen publikatu Eizagirreren Ekaitzpean, manikeoan eta gerra au
rreko sasi erromantlzismoaren azken fruitua, Qustatuago zltzalzkidan 
Irazustaren bi eleberriak, Joanixlo  1946koa eta Blzla garratza da 
1950ekoa; gero hutsune bat izan zen.

Telesforo Monzonen liburuak oso berandu arte ez nituen ezagu
tu UrrundlH 1965 .ean erosi eta irakurrl nuen; bazuen hogel urte 
argltaratua zela. Ez zuen gure artean,Parl5en, eraglnik Izan. Malere 
ezln onartu dezaket kritlko gazte batzuentzat euskal literatura duela 
hogel urte hasi balltz bezala Idaztea Atxaga Izan dela lehena polltlka 
euskal narratlban sartu duena. Mire aurretik eta nik gerra zibliaz Itzal 
Qorrla 1972an argltaratu baino lehen, Martin Ugaldek, Telesforo 
Montzonek eta Toriblo Etxebarrlak gal horietaz idatzl zuten.

Esan dezaket garai haietan sekulako eta betirako adlskidantzak 
genituela polltlka idelen gainetik. Mirande borroka armatuaren eta 
nazlsmoaren aide zen, Etxaide eta Ibiñagabeltia, abertzale eta dem o 
kristau, Aresti ezkertiar eta euskaltzale amorratua, Mitxelena errepu- 
blikatar abertzale agnostikoa, Krutwlg garai haietan marxista eta 
ateo, ni aldiz ateo eta indarkeriaren kontrako gandizale abertzalea; 
euskarak eta elkarren arteko errespetuak lotu gintuen. Mamarkada



hartako barneko giro goxoa eta kanpoko giro latza ez zaizkit 
ahaztuko.

Q aurere euskarazko euskal kultura batetan sinesten dut. Euskal 
Idazieen elkartean, hegoaidean giro ona aurkitzen dudalako, 
euskaltzale gazteak euskaraz ari direlako, idazten Jarraitzen du t eta 
bizitu baiitz Mirandek oraln 73 urteak zitukeen eta beharbada horre
taz poztu ko zen.

HamarKadaren azkenean Gabriel Aresti

Gabriel ArestI 5an Martinen bIdez 56an ezagutu nuen eta ha- 
rekin gutun idazten hasl. Behin 1959an Aldjeriako gerran Qurutze 
Qorriarekin nenbilela, igorri nizkion gaztelaniaz idatzi lau olerki eta 
erantzun zldan berebiziko gutun luzeena gaztelaniaz idatziz. Zati han- 
dlak euskaraz itzuliko dizkltzuet eta honela dio:

Bilbao 3 de febrero de 1959, 4 y media de ia tarde 

Mi bigotudo amigo.

(...) Seguramente será ia carta más larga que he escrito en mi 
vida, porque tengo que estar trabajando hasta ia 7 y lo más 
macanudo es que como no tengo qué decir cosas interesantes, 
voy a escribir cada sinsorgada que se va a hundir el universo.

Eta Jarraitzen du:

Memen nadukate oflzlnan España grande baten eraikitzen, zeren 
españoiek Inperio borondatea daukagun. Ekoitzi behar da, gure 
egunaren laurdena, hamar ordu, gorri-separatistek suntsitu na- 
zioaren eraikitzen,

Arest/ eta deberrlg intzd. Bere gutunean dio dakiala lau eieberrl 
aurkeztu direla Euskaitzaindiko sarian, Erkiagaren Baraibar zalduna, 
iHlliardegiren Peru Leartzaho, Etxepare gaztearen Ithurraldea lauga- 
rren Idazie bat aipatzen du (señor que vive en Burriana provincia de 
Castellón de la Plana, antiguo reino de Valencia, hoy del Cid) Dio, 
sarla emango zalola txarregi ez denari, (T^illardegik eduki zuen)

Arest/ eta EusHarazaIntza. Arantzazuko erabaklel bihurtzeko La- 
rreako komentuan egin zena honela iruzklntzen du :

Larreako karmeiiten komentuan Zornotzan Joan den urrian



1958.ean euskal estudloen kongresu fentasma bat egin zuten; 
hortlkan atera den erabaki bakarra Izan da Euskaltzalndlarekin 
hautsi egitea. Buru daukate erregadera batek baino txulo gehlago 
daukan belarri luzeko eta parre zabaleko fral Onalndla Fray sonri
sas. Uste dut Durangesadoaren askatìsuna aldarrlkatuko dutela...

Qalnera nezake, halere, 5anti Onalndlak garal hartan argitaratu 
zuela Mila eusko olerki, guretzat baliosa izan zena, balta bizl zegoeno 
ere OlertI, bilduma.

Aresti eta Mitxelenaren hiztegia

Bestaldetik, MItxelenak matedal guztlak blldurlk hiztegiaren 
Idazten hasi dela dio. Euskaitzaindiaren Jabetasuna izango dela eta 
Azkuerena ahaztaraziko duela.

Aresti eta aldizKarlak. Hona zer idatzi zidan

Euzko-Qogoaz ez daukagu gehlago berrirlk. Qaral herolkoetan 
Quatemalan agertzen zenean ederki Jasotzen genuen, balna Zai- 
tegi arglegl horrek Europara ekarri nahl Izan zuen eta atzeko 
patekin dena suntsitu zloten eta ez da kristorik E.Qa saibatuko 
duenik

Arestiren idazkia argitzeko, gorago esan dizuedan bezala, 
euskaldunen zentsurak antzutu zuen Baionan aldizkaria, E.C3.ak aska- 
tasuna gaIdu zuen, Aresti, Mirande eta hirurok baztertuak izan ginen. 
Qero kontatzen du noia Mitxelenaren ardurapean Donostiako Egan 
geroago eta hobeago bilakatzen den eta Arantzazuko JaWn-ek asta- 
keria bat egin duela frankisten sindikato bertikala kritikatuz, horko 
fraileak teologia, estampita eta medallitak baino gehlago dem okra- 
ziaz arduratzen direlako eta bukatzen du esanaz «Para los curas y 
frailes vascos el 5eñor deberá form ar un paraíso especial más supi
no que el limbo de los Justos».

Aresti eta Blas Otero

Dio pertsonalki Otero ezagutzen duela, haren analaren adiskide



bat dela eta gaztelanlaz 5allna5 Joanez gero hizkuntza horretako 
poeta handlena dela eta beretzat eredu. Qaralko kulturaren egoeraz 
hltz eglteko Bias de Oteroren Anda  liburua dela eta honela dio:

Bllbon 25 ale saldu dira, Otero bllbotarra deiako. Blbliotekak ha
mar, adlskldeek beste hamar nlk bat, beraz gelditzen dira lau eta 
400.000 blztanle dituen hlrlan, 100.000 etatlk batek llteraturaren 
axola dauka. Alderantzlz Igandean Barcelona eta Atléticoren ar
teko fútbol llgako partduan 5an Mamesen beterik izan da. Mama- 
bl pezta ballo zuena 125 saldu eta tribuna 110 etlk 1.000 pese
ta ralno.
Motel alntza alntza dal 5an Mamesek 50.000Jende edukl dezake 
eta Igandean ahal izan bazuten 200.000 sartuko zlren honela bl 
bilbotaretatlk bat futbolzale da (elbarrltuak, nlnlak eta agure 
atsoak konda). Zer bizitza mlresgarrla! Ondotik Jarraltzen du Ote
roren obra alpatu eta goraipatuz.

Qero euskal nnundura Itzullz euskal Jardunaldletan noia Barrutla- 
ren OabonetaHo IkusHizuna goralpatu zuen Joycerekln erkatuz. Qero 
Manu Zlarsoloren tranpa salatzen du, noia gizon horrek Barrutlaren 
obrarl bertso batzuk kenduz besteak «hobetuz» berea bezala aurkez- 
turlk, Julio de Urquljo sarla Irabazl zuen. Eta faltsua salaturlk lortu 
zueia «Tnlnpartak» taldeak antzerkla eman ez zezan. Jardunaldl berdl- 
netan goresten du noia Alta Zavalak bertsolantzaz hltz egln zuen 
esanez «enormemente sensato, tan sensato que no parece jesuíta, 
ni siquiera cura»

Hurrengo orrlaldean dio Analtasunaren argltaratzearekln egin 
duten kolpea balno ederragoa eglngo dutela euskara fiad lo  Bllbaon 
sartuz, euskararl buruzko aldarrlkapen baten egitea salatu direla, 
baina taldea txlklago eta ezln konpondua handlago, Etxaide, Irlgo- 
yen, Mltxelena, Txlllardegl eta Arestiren artean ez dutela lortu bata- 
sunaren egitea.Beste gauza asko kontatzen ditu, balna gíroaren eza- 
gutzeko nahikoa xehe-xehea txikl txikla Idatzla den gutun horretan. 
lionekln Arestiren kartaren Itzulpenarekin bukatzen dut.

Zentsura

Francoren zentsura bazen, balna euskaldunena txarrago. Qogo- 
ratzen nalz 1960an Ajjerlako frantses torturatzalleak alpatzen zituen



Ipuln bat ez zidatela Pariseko Elgar-en argitaratu alegia euskaldun 
gaia ez zela. Aldizkarlaren orduko euskaldun zuzendarla Pierre Iba- 
rrondo frantses eskualduna sozlalista alderdlkoa mehatxuka ibill 
zitzaidan eta gurasoel bislta bat egln ere horretaz Jarduteko: arglta
ratzen bazen nIre lanpostuaren galtzea arrlskatzen nuela. Eganeh, 
Francopean 1962an Ipuln horl argltaratu zuen.

halaber, Franco hil eta bl urteren buruan Miranderen prosazko 
lanen blltzea Qero-k eskatu zidanean, gure Idazie horren hiru artlkulu 
kritiko kendu zlzkidaten. Ez ninduten ablsatu argltaratu zenean. Llbu
rua urte baten buruan erosi nuen. LIburuaren egllea nlntzeia ez zen 
agertzen, bakarrik bl hitzaurretatik baten idazlea nlntzeia. Jon Miran
deren lan hautatuaH llburua agertu zen, (jernlHan eta EuzHo-Gogoan 
aspaidian argltaratu artikuluak kenduta.

Gera argltaletxeko X,ab\er Letek tinta gorriz Idatzi lau orrialde 
trinko bidali zlzkldan zentsuraren Justlflkatzeko eta horl Franco hll eta 
gero. Qaralko hiru zentsurak. Francorena, Ellzarena eta euskaldune- 
na zelan zeuden llburu bat ablatu nuen eta dlsgustuz utzl, euskaltza
le handi batzuek beren Izenak ziklndu zituztelako beste idazie on 
ziren Artze, Davant, eta Miranderen lanak bahleraziz edo argitaratzea 
eragotziz.

Oroitu behar dugu gure artean zakuriana eglten ibili zirela Justo 
Mokoroa Miranderen kontra eta Ion Oñatibiak frankisten prentsan, 
Davant salatu marxista zelako Euskaitzaindian sartu zela. Qaral hale- 
tan, Davant gure zuberotar euskaltzain hori ez zen ausartu Hegoalde- 
ra etortzen eta idatzi zuen Euskaldun laboraría liburuaren argitaratzea 
oztopatu zioten. Etxaidek bere Alostorrea  argitaratzeko ezezkoak Ql- 
puzkoan edukiz zituen. 5abln Untzurruntzagak Madrileko zentsore 
erdaldun batengandik lortu zuela baimena. Ez uste Iparraldean Fran- 
corik ez zelarik gauzak hobekl Joaiten zirela, apezek euskaraz egln 
llburuek zentsore euskaltzale handl eta kanonlkoa zeukaten obispa- 
duan; eta zentsore berdinak Laflttek IQ lO an  Idatzi llburu bat Etxepa
re medlkuaren BuruxHah argltalpen guztietan zentsuratu zuen.

Mirandek IbiñagabeltiarI erantzun zlon elkarrlzketa batean 
1953an bere olerkiak argltaratuko zlzklola eta batzuk erotlkazkoak 
zirela. Lafltte kanoniko zentsoreak alegia pornografia edo lizunkeria 
Izango zela, «t1errla»n Miranderen kontra sekuiako artlkulua Idatzi 
zuen «Esí^uara eta lizunkeriaz», galneratuz euskararen arloa zela erli- 
Jloa eta gal horletan baizik ez zezakela frutu onlk eman, Ion Mirande



berak, Ibiñagabeitlak eta hem eslo Etxanizek erantzun zloten Alta 
Mokoroa dena m oko eta orroa, apezpikuaren ikusten ibill zen Miran
deren obrak debekatu behar zirela gazterla ustelduko baitzuten. Eta 
obispo argiak erantzun debekatuz izugarriko zabalkundea ezagutuko 
zuela. Bestalde, Ibiñagabeitiaren «Olerkarienean» artikulu hori EuzHo- 
Deyan argitaratu baitzen, ?^abaño izeneko nnisiolari basko frantses 
batek aldizkari kristau hori nnehatxatu zuen sekulan berriz Mirande 
alpatzen bazuten Erroma abisatuko zuela Vaticanoko Index-ean ira- 
kurgai debekatuen artean sartua EuzHo Deya izan zedin.

Zorionez abade guztiak ez ziren ez Lafitte, ez ?íabaño, ez Moko- 
roa, bagenituen gure lan bortitz guztlen onartzera gerturik zeuden 
5albatore Mitxelena, Memesio Etxaniz eta Jokin Zaltegi.

Prakadunen artean ez zlren hobe Orixe eta besteak, Txlllardegt- 
ren kontra geroago gogor egingo dutenak, knstau pentsaeraren 
monopolioa mantentzeko.

Qarai haietan Memesio Etxaniz, ikusirik dantzaiekutan gaztelania 
balzlk ez zela entzuten, rumba, tango eta beste dantzen musika eta 
hitzekin idazten hasi zen. Esan gabe doa elizako batzuez oso gaizki 
ikusia zela euskal literaturarl intzensu usain horren kentzea, batik bat 
abade baten ganik baitzetorren. Bizpaiau aldiz ikusi eta hitz egin 
nuen berarekln Euskal lierrian. Apeza zen baina ez ekiesiastikoa, eta 
esan zidan, behin, Parisen ezin zuela Ellza utzl nahi baitzen Euskal 
Herrian egon eta euskaitzale bezanbat abertzale porrokatua genuen 
Don Memesio.

Itzuitzaile handiaH. Qirol girol ez ginen arrosaz betetako ba- 
ratzean bizi. Denbora berean erbestean itzulpen polltlka handia eta 
beharrezkoa abiatu zen euskara aberastu nahiz, euskara gaitu nahiz. 
Jadanik gure hamarkada horretan Parisen ibiñagabeitlak Birgilioren 
Unai KantaK eta Ovidioren Maltabidea itzull zituen, eta Zaitegik bere 
ñatonen  atarían, filosofo horren lan guztiak.

Antzerkiak ere itzull ziren eta batik bat 5hakespearenak, Bizente 
Amezaga Uruguayen zegoelarik lla m ie t gipuzkera osatuan eman 
zuen, Shakespeare osoa bizkaieraz eman zigun, aldizkarietan bana- 
tuak eta Klasikoak bilduman CusKa/ EditoreeH emanak.

Iparraldeko idazie atzerakoi eta sasi-populista gehienek horretaz 
parre egin zuten. Askoz geroago, halatan ere, Marbaitz kanonikoak 
Pascalen Qogoetak euskaraz ematera ausartu zen. Egia da itzulpen-



gintza aurrerapen ederrik egin dela ez gabiltzala gehiago ez euska- 
noL ez aranismo garblzalez betetako testuekin eta zernahi llzulpen 
daukagula. Asko Irakurrlak ote? Bestaide Mlranderen kasuan Inork ez 
du oralndlk benetan Itzuli, nahlz olerkiak, nahlz eleberrla «Itzultzal- 
leek» gaztelanlaz blrrldatziak Izan dira.

Iparraldeak oralndlk hannar bat urte Itxoin behar Izan zuen bere
lo zorrotik esnatzeko eta beste hannar, 1980an gazte batzuk utz 
zetzaten Acción Católicako literatura arrosaz Idaztea oralngotar litera
tura baten eglten has zítezen Maiatz aldlzkarlaren Inguruan. Jadanlk 
Mirande eta Ibiñagabeltia hilak ziren eta Feillen bere Paríseko erbes- 
tetetlk Zuberoako eta Megoaldeko garretan berotzen Jarraltzen. Qaur 
ere hemen nago. Iparraldean sekulan ez didate zuek eskatu dlda- 
zuena eskatu. Orain arte ez du t hItza Izan, Ez zale gogotlk Igaro.

Zerbalt esateko llburuglntzazjakingarrla da Ikustea 1941ean lau 
llburu Iparraldean agertu zlrela, balna geroztlk betl lauekin gaudela. 
hík aípatu hamarkadan urterò lO e tlk  30  llburuetara argitaratzen zen 
euskaraz PIzkunde baten lehen emaitza urria balna Jarralkla. Beste 
hamarkadan gutti gora behera 50  bat liburu. Franco hll eta gero 
ehunetlk golti betl. Iparraldean azken hamarkadan, alfabetatzea eta 
ikastola garatu arren ez da llburuglntza go ltijoan , Frantzlaren aldetik 
eta erdi bearnes departam endutlk ezpalta Inolako diru laguntza se- 
rlorlk Izan.

Bestaide Iparraldeko euskaltzale gazteek orain euskaraz hltz egl
ten dute ahal bezala, eta zaharrek euskara ederki dakitenek batzue
tan ez dute beren trantses kalakarekin am or ematen. Euskara hau- 
rrekln eta hegoaldeko analekln hltz egiteko da. Zorlonez frantsesez 
ez dakizuelako euskal katedradun handl bat euskaraz entzuten dut. 
Frantsesez pentsatua niretzat frantses pentsamendua da.

Morrek ez du esan nahl beste hizkuntzarik erablll behar ez dugu- 
nlk. Europarra nalz eta salatu nalz euskal pentsam endutlk kanpo ere 
Ibiltzen: denak ez argltaratu arren, frantsesez lau liburu Idatzl ditut, 
gaztelanlaz bat, eta euskaraz hogeita ham ar bat,

Agían nire buruaz eta eskarmentuaz gehiegi hltz egin dut, zeren 
hobekienik eta aspaldianagotlk ezagutzen dudan idazlea nire burua 
naizen. Duela bi urte euskal idazle m ende erdia, nire euskal Idazle 
berrogelta hamar urteak ospatu nituen. Esango duzue apika, nitaz



arrazoiekln, Bizkalan dioten bezala, beren burua azaitzenegi dutenez 
«onek ez dauka amannarik».

Barkatu nire lluntasunak eta golbeltasunak. Uste du t hamar 
aldiz mintzatu nalzeia Jon Mirandez balna honekin batean erakutsl 
nahi Izan du t zer harreman Izan genuen hamarkada hartan harekln 
eta Mirande ez zela desertuan Jalo onttoa; Izan zituela literaturan 
bederen gogaideak, Jarraitzalleak eduki zituela modernitatean sartu 
zlrenak eta bazterrean utzl zituela azken aranista-folkloristak mundua 
aldatzen arl zela konturatu gabe Idazten zutenak.
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liemesio Etxaniz: 
idazlea gizon egin zenel^oa

Inigo ARAriBARRI

Poliedro bat marraztu nahian

Zorlonez, 1950eko iiamarkadaho euskal literaturari zor zitzalon 
berbeglradaren premiaz Jabetuta antolatu dira aurtengo Miramongo 
Uda Ikastaro hauek. Zorionez, diet, gure literatura historian errepara- 
tuta, U5te dudalako hutsune nabarla sum atu Izan dela gerra osteko 
garal ilunol dagoklonean; Inondik ere berraztertu beharreko hamar 
urtekoa, etortzeko zeuden garaietako plzkundea ulertzeko ezlnbes- 
teko eta diktadurapean burutu lanen merltuaz ondojabetzeko.

Qaral galtzotako Jardunean, euskal llteraturaren iehen ekolzpen 
gunea Am erlketako erbestean kokatu behar bada ere, (Monzon, 
Irazusta, Elzagirre, Euzko Cjogoa...) denboragarrenean, berebiziko 
garrantzla hartzen du Euskal Herrian bertan buruturlko produkzloak. 
Eta hegoaldeak ezagutu zuen garal zalietako Jardunean, Alta Onaln
dlak eta Salbatore Mitxelenak osatzen duten blkotearl, legezkoa dela, 
uste dut, Memesio Etxanizen izena gehltzea. Bakoltza bere neurrlan, 
bedera bere estiban, hiru ellzglzon sistemar! zirrlkltua letra kolpez 
zabaltzen. Mala da.

Eta Etxanlzen m erltuen artean, harrlgarri gertatzen bada ere, ez 
nioke llteraturaglleak berarekin la berez daraman "artiflzloaren mal- 
suarena" erantslko. Etxaniz, zerbalt Izatekotan, literatura teknlkak 
estaltzen ez duen idazlea balta. Berak esana da "bihotzak aglndu 
erara" Idazten zituela poemak. Eta "Idazten zuen oro", gehl genle- 
zaloke guk. Bihotz blluzla, bada, Idazie teknikoa balno. Barren mlna-



reklko zorretan den Idazlea. Eta gizona batez ere. Mesteak eta 
bihotzak agerian utzi gabe idazten ez zekien gizona.

Erreparatu besterik ez dago Etxanizek gerra aurrean hasi, baina 
batez ere gerra osteko ilunaldian buruturiko lan eskergaren neurriaz 
ohartzeko. Batean ez bazen bestean, ahal ziren Ü teraturjenero guz
tiak ukitu zituen: eleberrla, ipuina, olerkia, antzerkia... balna ez zuen 
hor plantorik egin. Frankopeko glzarte itoa Iratzartze aldera, literatu
raren m ugak hautsl eta gizartearengan eragin zuzenagoa Izan zeza- 
keten arloetan ere murgildu zen. Eta ez edonola gainera. Mala, arti- 
kuluglle Izan zen garaiko kazetetan, euskara ikasteko entzunezko 
m etodoen aitzindari, Irratl salo dramatizatuen aita, abesti eglle, "Ez 
dok amalru"-koen arima eta sustatzaile... eta gobernadore zibilen 
mailui

Mala da. Mamalka alderdiko polledroa dugu Etxaniz, eta literatu- 
rarena, ederrenetarik duen arren, ezin berelz litekeelakoan nago 
besteengandik. Izan ere, nekez uler dalteke Etxaniz idazlea Etxaniz 
aktibistarik gabe. Balna idazlearen baltan ere, nekez berelz dalteke 
Etxaniz narratzallea eta Etxaniz apalza, Etxaniz olerkarla eta garalak 
mam ituriko Etxaniz glzona, Etxanizen baltan, zainek eglten dute  ba
te tlk besterakoa, barrenak otzan ezin dezakeen bihotza da oraln 
maite olerkitan ari dena eta oraln drama existentzialistari lotzen zalo
na. Esan dugu: bihotza, idazlearen bizigarri.

Etxanizen barne-munduaren palsaiaren zati Izan zen Donostia 
honetan, eta ahal den neurrian, polledroaren alderik literarloarenari 
lotuko gatzaizkio, ondo dakigun arren ezingo ditugula beste Etxaniz 
guztiak atzean utzl, ezingo ditugula geure nahierara ahaztu. Etxaniz 
idazieak, zorionez, asko zor baitzion Etxaniz glzonarl.

horregatlk, Etxaniz idazlearen mundua hobeto ulertu ahal Iza- 
teko, ezinbesteko zaigu Etxanizen formazlo garaletara egitea, sorte- 
rriko giro integrista polltiko eta eriyiosoak dakarklon mundu ikuspe- 
glan aurkltuko baltitugu bere obraren zertzelada ideologiko naguslak. 
hórrela da. Orain Ikustera, bl munduren arteko zubi da Etxaniz. Aide 
batetlk, 60ko  hamarkadak berarekln dakarren halze berrlaren haus- 
po. Bestaldetlk, 50ekoak atzean uzten duen beldur eta kelzuen 
apostolu. Bl mundu bakar batean. Morra On hem esloren figura, 
sotanadun balna kitarrajole, m altem indu, balna ezinbestean etsl. 
Mola esan, garalaren seme.



Eta horretarako, azoka handi batean erosleak noia, hennendik 
eta handik hautaturlko lanak ekarriko ditugu gogora, bere plezarik 
gogoangarrlenak berreskuratuko, Etxanlzen unlbertsoa, bere obra 
alderik aide zeharkatzen duten harl naguslak agerlago gera daltezen. 
Ipulnetik nobelara eglngo dugu Jauzl, olerkltlk antzezlanera. "5uge 
lana" eta "Izotz kandelak", "Bide ertzeko belarra" eta "Zotzean bl
zla", horra nnundu beraren agerpen diferenteak.

Bai, modernoa genuen Etxanlz. Modernoa gazteek ekar zezake- 
tenaren aurrean Itxaropentsu eta modernoa zenbalt Jarrera estetlko- 
ren defentsan. Qaralko doinuak euskaratzen ezagutu zutenen 
lekukotzak bultzatuta, halaxe, apalz moderno legez pasatu da gure 
historia txlklra. Eta ez da gezurra. Balna beldur nalz denbora Joan 
ahala ez ote duen kanpora beglrako modernotasun Itxura horrek 
(apalz bat txa-txa-txa kantatzen!) beste alderdi aberatsago bat estall. 
Bal, modernoa genuen Etxaniz, moderno mina, ordea.

Ez da Etxanlzen mundua azalekoa. Ez da Etxanlzen gizona 
kanpo eder. Zaila du eguneroko blzltza. Eta Izaeraren konplexutasu- 
na azaltzeko, m in lm allsm otik exlstentziallsmora dabll, absurdotik tra- 
dlziora. Morra Etxanlzen modernotasuna lozorrotlk Iratzartzen arl den 
Euskai Merrlaren gozagarrl.

Esan dugu. Ez da Etxanizena amarruz eta llluramendu merkez 
eralkltako obra. Ez duzu Etxanlzen baltan horrelako askorik aurki- 
tuko, ez du handlnahlkerlako Idazkerak hordltuko. Alderantzlz, gar
den, gorrlrik agertzen zaigu, blluzlegl nahiaren eta ezinaren arteko 
borroka etengabean. Maltasun galduaren poeta deltua Izan dena, ez 
da, ez, tekniko agertzen, ez da ballabldeetan malsu, badu betelane- 
tlk, inolz InJenuitatearen mugan paratzen dela iritziko dlo irakurleak, 
noia lltekeen hain haslera onarekin amalera hondatu... balna hod da 
haln zuzen ere Etxanlz. Kolpea, bihotza, eta modernotasunarekin 
Jolasean, ezlnbestean bezala, aurrez kondenatutako gizona.

Eta hala ere, nago Idazle handlen ezaugarri asko dituela bere 
horretan: ausarta da, ez dlo bere buruarl barkatzen, eta askotan, 
etxeko erreferentzlarlk gabe ablatzen da mundura zabaidu nahl duen 
euskal llteraturaren basamortuan.

Mlk neuk, EtxanizI Irakurrl d izklot hemen blldu galtuen hamarka- 
dak berarekln ekarrl dlzklgun orrlalderik ederrenak. Memeslo Etxanlz



herritarra Irakurtzen, testuok berarekin dakartzaten galderak egin 
d itut neure. Eta zinez diotsuet, ez d iot gehlagorik eskatzen Idazie bati.

Sisiforen neheak

hem eslo Etxanlzen biografìa arrastoak segltzea bestenk ez dago 
ohartzeko arin aurkitu zuela teatroa bere bIdean. 5orterrl zuen Azkoi- 
titik  15 urteko Comillasko semlnariora Irten eta batera plztu zitzaion, 
antza, "euskaltzaletasuna" del genezakeen zera hori. Bertan ezagutu 
zituen Mikolas Ormaetxea "O rixe", eta Jose Garcia Qoldaraz herna- 
nlarra, antzerki eglle ezaguna.

Mamalau urte luze egln zituen Comlllasen, eta bertan eratu zen 
taldeak aldlzkarl bat ere argltaratzen zuen, "Aldlzka" izenekoa. 
Antzerkla ez zebilklon urrutl. Esan bezala, Garcia Qoldaraz antzezlan 
idazie gazteen artean ezagunenetakoa zen. 1913an, hogel urte bai
no ez zituela, "ZIntzotasuna" Izeneko lana saritu zioten Toiosan. Garal 
beretsuan, beste sari bat ere Jaso zuen Bllboko "Eusko Gastedya" 
elkartearen eskutik, "Maitasun ta gorro to" obragatlk.

Morrela, uste du t lasal antzean esan daitekeeia Comillastik 
"kutsatuta" heldu zela Bergarara 1926an. Ordurako, Idazten ez ezik 
argltaratzen ere hasla zen, Aita Kaputxinoen "Argia" aldlzkarlan eta 
"Euskal Esnalea"-n batez ere. Ipuln zaharrak dira la beti, gertu zalon 
geografìa baten deskripzioak. Arrisku handlrlk gabeko lanak beti ere.

Bergaran, gerra ostean ezagutuko dugun Etxanizen ezaugarri 
asko ditu Etxaniz apaiz gazteak. ISultura ekintza sozlala dela aldarrlka- 
tuz, "Azi ona" elkartea sortu zuen. Elkarte honen gain zegoen euskal 
kantu ikastaroak, antzerkla, zinema eta abarra antolatzea. Antzerki 
hutsari dagokionez, garai hartan bl antzerki taide zeuden: "Euskal 
Batzokla" eta "Zarronzale bazkuna", Biei laguntzen ezagutuko dugu 
Etxaniz.

Qerrak Burgosko bidean Jarri du hasieran, Zumalako Artadira 
Jotzeko 39ko maiatzean. Ez du asko iraungo. 1940an, Deban dago, 
bere anala nnedikuagandik hurre.

1946an, lanak euskaraz taularatuko zituen antzerki taldea eratu 
zuen, "Aiostorrea". Etxaniz berari irakurdta dakigu pentsam olde guz- 
tietako gazteak blldu nahl Izan zituela eta bildu zituela taldera. Eta



hala, Manu Zlarsolo "Abeletxe"-ren "Qabon-gabonetan" Jolas komi- 
ko-lirikoa antzeztea lortu zuen handik gutxlra.

Arazoak bata bestearen atzetlk etorrl zitzaizklon. Alkateak ents- 
aloetarako erablitzen zuten Ostolaza eskolako giltzak kendu zlzklon, 
Qlpuzkoako Qobernu Zlblla zitazloka hasi. Obrako kantu guztlak erll- 
jlosoak edota Jolas glrokoak baziren ere, antolaketak zuen kezkatzen 
sistema. Qalnera, eta Abeletxeren estiloa herri umorearen bidetlk 
badoa ere, (garai batean Klrlklñok egin bezala), ez dezagun ahantzi, 
hau Jeltzale ezaguna zen. Etxanizek taldean zituen Falangeko emaku- 
meak eta Francoren soldadu ohiak bitartekari erablli Izan nahl bazl- 
tuen ere, ezln Izan zlon Itzun egln "zatitzalle" Izatearen salaketel. 
Berak idatzitako "Irulearen negarra" tragedlak (gaztelerazko bertsloa 
ere egln behar izan zuen derrigorrez, "La hilandera de la Capilla") 
arrakasta lortu Izanagatlk, diruz ere, Ito hurren zegoen. Deba utzl eta 
sorterrira Itzull beste e rrem ed lorikezzuen  Izan.

50eko hamarkadaren hasleran bere Azkoltira blitzen den Etxaniz 
apalzak Etxaniz Idazlearen gaitza du. Qoibel dago herrian aurkitzen 
duen erdal giroagatlk. Frankismopeko Azkoltiak Ito eglten du herrlko 
semea, eta garbi du zirrikitu bat ireki beharra duela berriro ere. 
Deban egln bezala.

hórrela, 5lslfok, herrlko gazteak antolatu eta Abeletxeren "Qa- 
bon-gabonetan" ez ezlk, Etxaniz beraren "Izeko aberatsa" ere ema- 
tea lortu zuen, Qauzak hobeto zihoazklon. 52an, Montepío Diocesa
no argltaletxearen anparoan, "Izeko aberatsa" eta "Irulearen 
negarra" argitaratzea lortu zuen Qastefzen.

Balna Debakoak bezala, Azkoltiko giroak akitu egiten zuen Sisi
fo. Eta hala, Donostian bilatu zuen frankismoak eta herrietako giro 
itogarriak ukatzen ziona: gizartea Itzartuko zuen m ugim endu bat.

Aide honetatlk, herrla lozorrotlk esnatu nahl honek, gogora
razten dIgu, ezinbestean eta nolabait ere, Aitzol baten Irudia. Donos
tian, bere asmo guztlak ez badlra ere, batzuk behintzat betetzea 
tortzen du, hala, ez da zaila gerra aurrean Pizkundeak antolatutako 
dinamika haren printzak Ikustea CCC akademiarekin grabatutako 
euskara Ikasteko m etodoan edota "La Voz de Qulpuzcoa" Irratlan 
ematea lortu zituen saloetan.

Antzerkigintzan, Etxanizek egln lanak ez du etenik. 1956an "Qa- 
bak zekarren eguna" idazten du. handik bi urterà lau antzezlan



batzen dituen "Antzerkiak, fSontu-kontari" liburua em aten du argitara 
Zarauzko Itxaropenako ISuilska 5ortan.

Berak aitortua da, ez dira obra nagusiak. Merria llbertitzeko egi- 
nak dira, Jolasak eta tristura marra estuak. Aipatu liburuaren 
eskaintzan, egoeraren diagnostiko polita egiten digu Etxanizek:

Qure teatroa mantuxeetan dugu oraindik: mutiitzen zaiguri bitar
tean, aietxo batzuek eskalntzen ari gera ai-degunneurrian. Ta nori 
eskeñi gaurko auek? Qure antzerkiiari-taideetan dabiitzan iangille 
sari-gabeei, noski. Bijoazkie iagun salatu oiei, nere agurra ta txa- 
ioak.

Irakurtzen Jakitea da, Fede handiagoa du antzerki Jokalari talde 
antolatu honek egin dezakeenean bere idazkeran balno.

Quztira, honela banatuko genuke fiem eslo  Etxanlzen antzerki 
produkzioa: bl drama historiko ("Irulearen negarra" eta "Caabak zeka- 
rren eguna"); hlru drama ("Malte ere,., neurriz", "Zotzean bizla" eta 
"Qabon zauria"); komedla bat "Izeko aberatsa"; Irratl antzerki bat 
("Izarren bidetan"), eta sel ipuin dramatiko, irratlan em ateko pentsa- 
tutako ipuinak ("Ugazaba", "A lkartuak", "A m en", "D om in istiku", "Bi- 
zlrlk zerraldoan" eta "Azeriaren zoria"). ta denetan, kezka teologikoa 
atzean.

Antzerkiok, bistan da, ez dute  Etxanlz berak gaztlgatu bezala, 
malla handleglrlk ematen, Baina beharbada gehiegi eskatzen ari 
gara, Berak esanda dakigu teatroa bidé ona zela euskaidun alferrak 
euskaitzaletzeko, Eta lanok halaxe hartu behar dlrela uste du t nlk 
ere, Ez dago lanotan pretentsio handleglrlk, non eta ez den herria 
ekintza kulturaletara ohltzea, apurka-apurka.

Qaur egungo Irakurtearentzat, gainera, kristautasunak antzezla- 
nok derrtgorrean markatu beharrak, m esede eskasa eglten diote 
Idazleak eskain zezakeen kezken agerpenarl. Puntu honetan, Euge
nio Arozenak, Memeslo eta antzerkla aztertzerakoan, Plarres Harispe 
apalz lapurtarra eta Resurrección María Azkue Jarriko ditu Etxanlzen 
aitzindari gisa. MIrurentzat, antzerkla doktrina bIde da.

Errepara dezagun Azkueren httzotan;

Qaur egunean gure erri au euskaltzale eglteko, teatrua dala uste 
dot biderik iaburrena eta errezena. irakurrl, gitxl eglten dabe 
euskaldunak; eztakielako, askok; neketsu dabeiako, geienak



Izango. Begiak argltzen galtz dogunezkero, belarriak gozatu dalo- 
guzan errlarl.

Dena den, Etxanizen antzerklaren Irakurketan gaIdu nahl duena- 
rentzat, bada sorpresa ederrik sel lanon arten.

"Zotzean blzla", esan bezala, 1958an eman zuen argitara, beste 
hiru lanekin batera. Arozenak Anton Txekoven "O Vrede Tabako", 
hots, "Tabakoak eglten duen kaltea" lanarekin lotu Izan du.

Antzezlanok, Inolz Euskal Merrlan antzerklan egln den plantea- 
mendurik ausartene erakusten dute. Anton, sorterrltik urrutl, Argen
tina urrunean bere buruaz beste egltera doan glzona dugu. Berak 
diotsolako daki ikusleak hau. Egonezina areagotzen duen elementua 
ere sartzen du Etxanlzek. Antonek plztu berri duen zotzak, puruak 
alegla, markatuko dio m undutik aide egln beharreko ordua. Haia 
erabakl du. Puruak Irauten duen bitartean egongo da bizlrlk. Punja 
amaltzen duenean botako du bere burua.

Purua amaitu arteralnoko tartean, Ikuslea Antonen m lnazjabe- 
tzen da, hain agertzen zalo errukarri hau. Anton bakarrik dago, etsi
ta, existentzlallsmo kutsakor baten atzaparretan preso. Ez dago zer 
eglnik, etxea urrun dago eta bakardadea plsu da.

Bizlal... BIzlal... A, zer nolako oliaskoa ortzak zurltzekol... Jalo 
orduko negarrez gatoz... segi gero negarrez -gaitza dala, senlde 
ta lagunen erlotza dala, norbaltek utzl edo saidu galtuala-, ta 
negarrez eman azken-arnasa... Orretako onenbeste lan gure azai 
au gorde-tzen?

holako ero-etxea degun lur aul Ikusl Itzazu glzonen nekeak golze- 
tik gaberaiño... diru pixka bat iristearren, artzen dituzten jo ra l- 
dlak... batak bestearl egiten dizkleten txakurkerlak... auzokoak 
auzokoail, lagunak lagunari, anaiak analarl... nolako Izerdl ta buru- 
austeak egunerol holako gorrotoak erri ta etxetanl... (...) Ez 
nauzue gehiago lokarri onl lotua eukiko... Beti etorklzunarl begl- 
ra... Qaur neke ta blhar neketerdl... Bizpalru, dirutan igarri; ta 
beste guzlok eziñaren atzaparretan estu... Atzo golbel, eta gaur 
kazkabarra... goiza txakur, eta arratsaldea basakatu... gaur eten- 
go dItut kate olek... Banoa kezka gabeko gabera... gos-egarrlrik 
ez dan lurretara...

Planteamendua, bistan da, oso da Interesgarrla. Are interesga-



rrlagoa apaiz baten eskutik etorria bada. Etxanizek, "Zotzean bizla"- 
rekln, bat eglten du garaiko llteraturak, existentzialismoak batez ere, 
darablltzan kezkekin. Eguneroko bizitzaren zama, Jainkoak abando- 
naturlko glzonaren bizl-behar astuna, herlotzaren gozoa, kezken 
amaiera den aldetlk. Furua gero eta txikiagoa da eta Ikuslea larritu 
eglten da,

Balna oso ablapuntu ona Izan arren, konponketa esku artean 
üsteitzen zalo. Antón, purua Itzalíta, eta pistola eskuan, bere buruaz 
beste egitera doaia, etxe batetlk ateratzen den euskal gabon kantu 
bat entzuten du. Pistola harrika bota eta bere amaz oroitzen da. 
Zenbat negar egingo ote du bere semearen aldrebeskerlaren berri 
iristen zaioneani

Damuaren unea da. Etxaniz idazlearen haslerako kezkari, Etxa
niz gizona, Etxaniz apalza nagusitzen zalo, eta atzerantz egiten du, 
Hasleran zabalduriko espektatiba guztiak blitzen hasten da, eta erli- 

jloaren, arau zuzentzallearen garaia Iritsl da. Bal, Ideologlak hon- 
datzen du egindako lana.

horra Etxaniz Idazlearen etsalrik naguslena.

Zulo beitzean barrena

Eta antzerkia bada gizartean eragin handiena Izan dezakeen 
llteratur Jeneroa, bada, Intimoena legez agertuko zaigun poesiaren 
bldean beste alor bat, olerkiaren nekerik ez eta "Irakurle alferrari" 
errazagoa gertatzen zalona: narratiba.

Qerra ostean, batean eta bestean, baina batez ere bere adiski* 
de nnln zen Andlma Ibiñagabeitlak 1950a geroztlk Jokin Zaltegirekin 
batera Guatemalan argitara em aten zuen "Euzko Qogoa" aldlzkarian 
ematen zituen bere Idazlanak Nemesio Etxanizek. Poemak direla, 
testu laburrak, gogoetak, ipuinak... era guztietako testuak sortu zi
tuen garal honetan Etxanizek.

Ipuingintza, arestlan Ikusi dugun bezala, gerra aurretlk ere, nobi- 
zio garaian landu izan zuen Jeneroa zuen. Eta Donostiako "A lbiste eta 
Turismo Eralguntzak" bultzatuta 1961etik  aurrera antolatu ziren ipuin 
lehiaketak, zlrikagarri gertatu zitzalzkion. Urte horretan, hlru ipuin 
IgorrI zituen lehen edizlo hartara, eta balta lehenengo sarla irabazi 
ere. hurrengo urtean, antzeko zerbait gertatu zitzalon. Beste hiru



bidall eta Etxanizek irabazi berriro ere. 5ei Ipuinok, bi irabazieak eta 
gainontzeko lauak, 1966an argltaratu zizklon Qipuzkoako Aurrezki 
Kutxa Problntzialak ordura arteko poema, kantu, irrattrako lan, 
bertsio eta abarrekin. Qaur egun ere, Etxanlzen libururik garrantzi- 
tsuena da "Lur berrl bila".

LIburuarl eleberrl labur batek em aten dio haslera, lehentxeago 
ikusi dugun antzezianaren kasuan bezalaxe, Ameriketan, batez ere 
Paraguay eta Argentinan girotua neurrl handl batean, "Ameriketan 
galduak".

Tonua, pertsonaiak, egoerak, ez zaizkio arrotz egingo irakurlearl. 
Etxanizek, gerra hasierako ipuln haietan bezala ("Katuln-Zuloa" Azkoi- 
titik Elgoibarko bidean dago, troka ilun bat da...), ondo ezagutzen 
duen geograflan eta glza paisaian babestuko da etxean dagoenean: 
Bergara, Oslntxu, Loiola, Qarizuma, Aita Baltzola...

Unibertsaiismo nahla, hala ere, argia da. Errioxa, Qallzla... eta 
Ameriketal "Zotzean bizia" Ikusi edo irakurri duen euskaldunak be
rehala aurkituko ditu parekotasunak bi obren artean:

Eguna gutxitan bezaiakoa izan zan Pako'ren etxekoentzat. Quraso 
zarrak ere berekin eraman zituzten barreko irikitze-jala Ikustera. 
Buenos Aires'ko "2 de Mayo" kalean izen aundia artu bear zuan 
bar berri arek. BAR BA5ABURU Jarri zion Izena. Euskai-izen arek 
Buenos Aires'ko euskal Jatorrldun Jendeari biotz-dela egiten zion 
eta erruz etorri ziran barreko ateak zabaidu ziranean.

Bereaia, artarako deltua izan zan orkestina batek zabaidu zituan 
aldean Aijentlna'ko aide batzuek. Tokia bete-betean arkitu za- 
nean, orkesta-oidegian Iru txlstularl sortu ziran eta euskai-Jendea 
dardarazjarlaz "Qernlka'ko Arbola"ren doiiiua aldatu zuten.

Erbestearen zama, Ikaragarria zaio oralndlk ere Euskal tierrlan 
askotan bakar-bakarrik sentltzen den Etxanlzl. Dudarik gabe, Andlma 
du gogoan, eta neurri apaiago batean, Zaltegl, eta Argentinan gerra 
ostean Ekln argttaletxearen Inguruan blltzen zlren Idazle eta gizon 
bihoztun halek guztlak...

Eleberrla, arau sozial zorrotzen artean libre Izan ezln duten 
pertsonalek betetzen dute. harratzailea, ezln zitekeen bestela izan, 
orojakilea da.

Baina ez da "Ameriketan galduak" Etxanizek idatzi zuen nobela



bakarra. "Ameriketan galduak"-! eglndako sarreratxoan berak 
azaltzen du baduela beste bat ere, "gogortxoa", eta gainera "Ikusi 
batzuen bearrean" dueña artean. Beste eleberri hau, 1963rako 
amaltua bazuen ere, ez zen 1992ra arte argltaratuko. "Izotz kande- 
lak"-en galnean arl gara, noski.

Eleberriaren sorburua zeln Izan zen Jakiteko, ondo datorkigu 
Andlma Ibiñagabeitlaren gutunetara Jotzea. 1955ko ekalnaren zor- 
tzlan Andimak Paristik Azkoltira Igorri zlon gutun batean, azken le
rroan Jartzen dio amua Etxanizl:

Qaldera bat: Zergatlk ez duzu eleberri bat Idazten? Ortarako zure 
luma ebakiena.

Andimak hllabeteak zeramatzan Etxanizen estibaren eta euska
ra egokiarenganako xaramelaketan.

Ekalnaren amalerako, beste gutun bat ere idatzl zlon Andimak 

Paristik:

Zure olerkiak ederrak benetan. Rimagabekoak benetan begiko... 
Eraberri olek ere zaratu bear ditugu eta bikainki arl zera bide berri 
orletatlk ere. Mlranderl asko gustatu zitzalon bere tantarekin egin 
zenuena. Lapurdieraz Jarrl zuen... 5arri esan dizut lenago ere, 
oierkari aundl zaltudaia... Ekingo al diozu nobelari ere oraingota- 
sunez beteriko gal ernegarri autatuaz. Ortarako, ene gardiz, doal 
berezíak dituzu, eta zuk bezln ondo egingo lukenik ez dago gaur- 
koz, bat ere gure artean. Beaz, saia zalte len-balMen, Josulagun 
eta beste olen antzeko Aristarko ergelen kritika extuen sareak 
urratuz eta nardatuz. Euskerak ere amas zabala bear du, egurats 
betea bizl al Izateko.

Uda guztia emango du ahalegin horretan Andimak, harik eta 
arraina amuan itsatsi arte. Monela Idazten d b  abuztuaren hasieran:

"Pozik nago eleberri bat Idazteko ametsetan zablitzalako. Len ere 
esan nizun eta oraln berriz diotsut: zuk bezln ondo Inork ere ezln 
dezakela bete egiteko orl gaurko euskaldunen artean. Txurlkerl 
gabe. 5aia zaltez len-balt-len, luzatu gabe, gaurko giroz oretutako 
nobela eder bat idaztera".

la urtebete utzl zuen bakean Andim ak eleberriaren kontu ho
rrekin.



Ibiñagabeitia Quatemaiara Joana zen, "Euzko Qogoa"-n la- 
guntzera, eta Etxaniz, Donostiara. Mau, dh-udlenez, polizia eleberri 
batekin hasla zen, eta Andlnnak char bat egln beharrean ikusten du 
bere burua:

Ikusminez naukazu zuen orko idazian ederrak irakurtzeko. Pollzl 
eleberrlglntzan arl zaítut noski. Beti esan dizut eleberrltarako egin 
egina zerala eta oraintxe berresaten dizut. Bainan eleberri mota 
asko daude, eta pollzi mota ez da zure gogogiroari dagokiona; 
lirikuegi zaitugi ortarako. Ez naiz arritzen, dagoeneko neskatx bat
II duzulako. Ar zazu beste gal bat, oitura eieberri bat maltasuna- 
ren ariz arildua. fllk uste gauz eder eta egokirik onduko zenukela.

Etxanizek bertan behera utzl zuen bere prolektua. Balna bazuen 
beste eleberri asm o bat ere, beldurrez-edo baztertuxea zuena. Andi
mak arestiko ierroak Idatzi eta hamar egunera, 54ko  abuztuaren 
27an erantzun zion Etxanizek:

hik buruan dudan eleberria ez litzateke argitaigarrl izango gure 
egurats puritano ontan. Aspaidi dabllkit eleberri orren idazbuaia 
durundioan. Izena auxe luke: BE5TEAK EZETZ ZIOM. Ta gal berriz, 
dlJoakizun auxe: apaiz batl Joan zaigun guda madarikatuak eragin 
diona. Qure eitz agintarion jokabidea ikusiz, bl ondamen sortu 
zaizkio; egazkiñean erortzen datorrenarena ienbizikoa: lurra nai, 
eta oña nun Jarrirlk ez. Bere orañarteko sinismena oñarri gabe 
gelditu zalo. Ez daki ñola aldeztu gure sinismenaren egia. Quzia 
lauso ta gandu du. Emakume-gaietan osterà, len estua eta iotsa- 
tia zana, oraln guzia Iratxo-bildurra izan ote dan oraindañokoa. 
Errespetoa galdu dio alor debekatu orri. -Oso gordíña litzake, 
al'ezta? Baña eleberria, nere iritzl apur ontan, gierria ta zaintsua 
ateratzeko, norberari gertatuak edo oso urretlk ikusitako gaiak 
artzea bezelakorik eztago. Orduan asmatzen ibilli bearrik ez duzu, 
ta barrendik igotzen dizu iibunjra aldalzekoa (...) Baiia leku onean 
dago oraindik eleberri au egosteal..

Andimak pozarren eta betlko estiloan erantzun zlon lagunaren 
asmo nahl berriari:

Eleberrlrako antoia duzun gaia guztlz ernegarria. Barne auzi oriek 
euskeraz ere Irauitzea benetan lan ederra. Iñork baiiio obeto 
iritxiko duzu zuk ort.



Uftea amaitzerako, hem esiok luzerako lana dela berresten dio:

Zure nobela-gogoa betetzeko asmoa badet, baña lenblzl nobela 
motxean leiatu bearko det. holz asiko ote? Eztakit. Beti ere, ondo 
eidu gabe nagola derltzalt lan orretarako.

la bederatzl urte luze behar Izan zituen azken lerro hauek Idatzl 
zituenetik eleberrla burutzeko. Ez zen, horratik, besoak antxunnatuta 
egon. Tarte honetan, besteak beste, Gabriela Mistralen poemak itzuli 
zituen; arestian alpatu dugun antzezianen bildunna ere eman zuen 
Kuliska sortan; euskararen didaktikarl dagokionez berriz, euskara 
diskoen bidez ikasteko m etodo bat ere burutu zuen; antzerkian, 
"Jarrai" taldeak antzeztu zuen "Ito edo ezkondu" lana ere moldatu 
zuen, Rulz Anibarroren "Mujeres en Berrigorria"-ren itzulpena.

Ez zuen, Andimarl esan zlon bezala, "Berak ezetz zion" deitu. 
hahiago Izan zuen Izenburu poetikoago, m etaforlko bat: "Izotz kan- 
delak". Mauen sinbolismoa, eleberriaren azken lerrootan em aten zai
gu, apalz erpria, Don Ximon hll zen golzeko trudian:

Qolz artan, kanposantuko horma zarretan zintziilk agerl ziran izolz- 
kandelak, fedea galdutako aninna iarriak ziruditen.

Eleberriak, ustekabeko gabe, Andimarl esandako bi bideak urra- 
tu zituen: aide batetik, n igel Unamunok 1953an Madrilen argitara 
emandako "5an Manuel Bueno, m ártir" sarri gogorarazten duen bi
dea du, fedea galdutako abadearena, Etxanlz beraren hitzak be- 
rreskuratuz, "apalz erorlarena". Bestea bldea, aldiz, emakumeaz 
m altem lntzeak dakarklona da.

Ingurua, berriz, "dekoratua", esana zuen zein izango zen: nor- 
berarl gertatuak edo oso hurretik Ikusltako galak. Eta Etxanizek ezln 
zehatzago betetzen du esana.

Malaxe hasten du nobela, Andlm ak eta Etxanizek m antendutako 
gutun-trukea la hitzez hitz transkrlbatzen zenbaltetan, eleberrla Idatzl 
beharko lukeela, ez dela inor bera balno egoklagoNk horretarako... 
Mlzketan ari direnak Manu eta MIkolax dira, eta Azkoltlra Joanak dira 
"fede-kezkek larritutako blzltza latza eraman zuen apalz baten hllete- 
tara".

Gero, flash-back baten bltartez, berrogel eta hamar, hirurogei 
urte eglten du atzera, pertsonaia nagusla, Don Simonen gaztaroa 
azaltzeko. Memeslo Etxanizek berak gaztetan ezagututako palsala



eta pasadizo asko, ballagarrlak zalzkio Don Xlmonen glrotzea egi
teko.

Andimak esan bezala, m uturreraino darama ohitura eleberria 
gizonaren dramaren estalgarrl. Erklagak Lekeltloko zoko guztlak era
kutsl bazltuen "Arranegl"-n, Etxanlzek aspertu arte garamatza Azkol- 
tlan barrena.

Autobiograflkoa den? Dudarlk gabe, badu hortik. Parekotasu- 
nak, nabarmeneglak dira. Mala ere, Idazleak denbora aldaketa nabar- 
mena ezarrt nahl Izan du. Don Simon 1918ko izurrlaren erdlan 
hlltzen da, eta orduan Etxanlzek hemeretzl urte besterik ez zituen... 
Denbora Jauzl honek gerra garalko eta gerra osteko gertaerel buruz 
ez hltz eglteko altzakla em aten dio, bestela zentsurarekin Izan zltza- 
keen arazoak begl-blstakoak baltira.

Eleberriaz httz egltekotan, bada puntu interesgarrlagorik auto- 
blograflko hutsa den Jakltea balno. Inakl Segurolak azierto handiz 
ematen ditu "Izotz Kandela"-rl eglnlko hitzaurrean:

Qoltlk beherako idela-dotrinen eta behetik gorako arrazolkeören 
bideak ez datoz bat, ezln uztar daitezke horren erraz: la hastape- 
nean berean ohartzen da honetaz gure Jaklntsugaia. Arrazolak 
erakusten dio ez direla llburu salnduak eta apalzgurasoen era- 
kutslak dirudlten bezaln salndu eta sakratu, nekez Irentsi ahalko 
duela arrazolz ezin Irentslzko den dotrlnarik eta legerik. Baltezpa- 
da haletan barrendu beharrak (eta ezinak) du glzon gaztea, bere 
ikasketen betean, aldltxartzen eta gozogabetzen.

Eta hala, euskal llteraturaren ordura arte izan den ezinaren 
apostolurik handlen bllakatzen du Etxanlzek Don ?^lmon. "Zotzean 
bizlan" ez bezala, existentzlallsmoak, Jalnkoak abandonaturlko glzo
na esperantzarik gabe hllko da:

-Mereak egln dik, Tomas -diotso apaiz lagun antagonlstarl Don 
KImonek heriotza orduan-. here blzla altzera zljoak, eta erlotza 
delka diat. Zulo lllun batera erortzera banlnjoa bezala, emen na- 
txegok nora noan asmatu ezlñlk, hun izango ote diagu betiko 
iekua?

-hon Izango dek, ba? -erantzuten dio honek-. Jaunaren pakean.
Ire osasu eta blzla itxaropen osoz eskeiñi ezazkiok Berari. Ez au 
bere ondotik blalduko, Alta ona dek-eta.



-Ala ari nauk Jaunarl: "Jauna! IkusI dezadala zure Egla! Jaunal 
5lnlstu nahl nuke eta ezln det. Lagun zaiozu nere eziñaril

5ufrlmendutlk, barne-mln Ikaragarri batetik aide ezinik dablien 
Idazlea dugu Etxaniz bere lanik Interesgarrienetan. hahlaren eta ezl~ 
naren arteko borroka honetan, ezina nagusitzen zalo beti ere. Etxa
niz ondeen aztertu duen Pako Sudupe herrltarraK formazio garalak 
eta sortzen IkusI zuen herrlko giroak eragindako estigm a alpatzen 
dizkigu Etxaniz glzona eta Etxaniz idaziea ulertzeko ezinbesteko den 
"Memesio Etxanizen biografia eta ldeologia"-n.

m endeko pizkundea pentsaera zaharkituari aurre eglten dlo- 
ten gazteen esku aldarrikatzen duen Memesio Etxanizek, bere baltan 
du kondena. Aurreko m endeko integrism o giroan hazla da, eta ho
rrek betirako markatu du.

líala da. horregatlk, Etxaniz idaziea Etxaniz glzonarl galiendu 
ezinik ibliiko da. Etxanizen adiskide m in zen Trino de Uriak (alkate 
izan zen, eta Juan 5an Martinen oharren bldez daklgunez, "Kantiken 
kantikak" eta Omar Khayam-en "Rubbayat"-ak utzl zituen Itzuilta eta 
argitara gabe) ere, Etxanizen sofrikaria zenbateralnokoa zen uiertzen 
lagunduko diguten ohar garrantzitsuak utzi zituen bere egunerokoak, 
erdaraz:

Esa terrible educación Integrista le ha dejado una huella profun
da. Un día nos confesó que supo cómo se hacían los niños a 
punto de ordenarse -cuesta creerla- "todo era un mundo de 
conceptos distintos lo que nos explicaban" dice y entre sus 
compañeros él no se atrevía a plantear esos temas.

Poesiaren Kríseilua

horregatlk, erratzeko beldur handirlk gabe uste du t esan daite- 
keela, Jenero guztien artean, poeslan sentitu zela Etxaniz libreen. 
Poeslan, kolpe bakar batean husten zuen bihotza. Bere buruarekin 
harreman estuagoan agertzen da, "idatzi beharraren" funtzio soziala 
albo batera utzita:



Ezten atzoKoa

Ezten atzokoa 
nere maikoa

Bart nere gelan 
sartu intzananean, 
negarrez blla nindunan.
Ire arpegi malteak,
Izu-lkara, 
ildakoen Itxura 
artu zinan.

Balna eseri adi.
Ezten atzokoa 
nere maikoa.
Ik eztakln, maitea, 
zeln lelze sakona dan 
nere gogoa I

Ezzaidan galdetu.
Alpernk uke.
Eztln inork galdetzen 
zenbat ur tanta 
ditun Itsasoak.

Alperrik den 
izarrak zenbat dirán 
kontatzen astea.
Betl zegon zeru beitzean
aruntzago,
beste bat gordea,

Etsipena hitanoaren hurbiltasunez Jantzi da oraln. Aurrerago, 
onomatopelen erritmoa, hotsen etxekotasuna bllatuko du. Oro har, 
estilo sotlla du, oso herd erako Idazkera, nolanahi ere. 5amurtasun 
honek mozkortzen du irakurlea. Mala altortzen zion m iresle amorratu 
zuen Andimak ahal zuen aldiro.

"Idazie blkalna zaltugu, gure euskeraren matilak oro m uln-m ul- 
netlk ezagun dituzuna. Al banu zure ixurlaren laurdena. Emen erbes-



tean, guk ezln dezakegu orlako lanik, ain euskera Jator errlkoiean 

burutu".

Andimaren hitzak irakurrlta, ezln burutlk kendu gerra aurreko 
llteratur kritlkan Altzolek Orixez zloena. Euskal lur Idorrean, goren 
dagoen ahots legez Ikusi gogo du Quatemalako lagunak;

Atseglnez galnezka Irakurrl d itu t Euzko Qogoa-n argltara dltuzun 
lan ederrak naiz itz-lauz, nalz itz-neurtuz. Benetan bikalnak euskal 
arima ta azalez Jantzlak. Berriki urratzen asl zeran bideak, batez 
ere, egokl-egoklak dltuzu.

Egoklak eta, askoratikoak, gehitu belnarko genioke guk. Qal 
aldetik, aberastasun ikaragarria erakusten duen poeta baltugu idorta- 
sun horretan la bakarrik aritu Izan dena, Aldarte aldaketa handlko 
gizona Imajlnatzen du Irakurleak olerkarla, ezin bestela ulertu noia 
aldatzen den urne Jolasetatik existentzlallsmo beltzera, noia maita- 
sun dostarltik hondea Jotako aberriaren etsipen kantura;

Bide ertzeko belarra

Bidean nindoala Ikusi aut.
Ez Indudan gogoan.
Aldapan gora nentorrela, 
albora beglra nian.
An engoan,
bide ertzeko belar bakan, 
madarlkapen mendean, 
lur zapaidu elkorrean 
autsez zlkindua,

Mork dik ire oroitzlk?
Bidean dijoazenak, 
ez dltek Ire erruklrlk; 
ezpaldltek aintzakotzat 
Ire blzl erkln orl.
Amalka aldiz nerau ere,
Igaro izan nauk albotlk; 
balna gaur arte ez nauk oartu



Ire etxe aurretik 
nenbillenlk.

Larre onetako ardiak 
ez au bazkatu nal.
Badik oberik mendian,

.zlrlpurdika ardi ta artzal 
dyoazenean alai; 
yito asto ezur-utsen bat, 
ba-dltekek Ire gose; 
baña ura ere, Ire bIzIa 
urratzeke ezln dek ase.

Lore blltzalllearen esku ordez, 
erruki gabeko gurpll batek 
zapalduko au destañez...
Etxerakoan biotz-ondoa, 
astun man Ire miñez.

^  ^

here erri gaxoal 
Belar bakan zlkiñak, 
badIk Ire antza.
Zapaidu Induten su ta gar.
Zlkin aute gezur d'abar.
Arrazkero guk zenbat dantza!
Moan etxera! Illunak 
mend I guzia arantza!

herrlart, maitasunarl eta zeruarl poema liunok Idazten zizkion 
Idaziea bakarrlk sentitu da gerra osteko urte hauetan guztletan. "Lur 
berrl bl!la"-n, "O ierklak" izeneko atalaren sarreratxoan, Mirande, 5al- 
batore Mitxelena, Santi Onalndla eta Balendin Aurre-Apralz baino ez 
ditu alpatzen bidalklde. Qerora etorrl dira hauen "vanguard ism oakjo  
ta pasa dituzten" gazteak, eta Gabriel Aresti du gogoan batez ere 
hau dioenean.

hala, poem ok 1966ko Irakurlearentzat Izan zezaketen "aide 
zaarregiaz" gaztigatu nahl dIgu. "Qabrlel Zelala eta Bias Otero'ren 
aiboan, oso lengoak gera", ablsatzen digu. Balna Irakurleak estl-

-  I l l -



matzen du, badaki bere neurrlan hartzen "Mississlpl ibalko legea" 
bezalako poema bat:

Mls5l55lpi, zuk gordetzen dezu 
langile beltzen Izerdia; 
zure ur nastu orlek darlote 
Aprikako kutsu ta usala.
Jo ta jo , etengabe, 
bururlkanjasotzeke, 
langile beltza arl da 
nagusl zurlen mende.

Misslsslpl, Am erlketako 
beltzen neke gorri astuna; 
au da zure urak daramaten 
negarrezko doinu lluna.

Euri ta aterrl, betl neketan; 
langile beltza Izerdl-patsetan, 
lanean urkatzen Ibal-ertzetan.
Magusi zurlak, 
zorrotz begiak, 
alen gain daude, 
gau t'egun erne, 
zigorra astlnduz 
Errukirik gabe.
Langile errukarri, 
lanean zintzo asl adì.
All Bestela o r dek 
zurlen zlgor 
mlnbera orl.

Au da langile beltzen aldea: 
blzkarra makur, betl nekea,
Mlsslsslplko zurlen legea.

Tamalez, ez dira asko barruko mlnak, hesteak erretzen zlzklon 
grlnak eragindako poemak. Etxanlzek, Ibiñagabeitlaren konpllzitatea- 
rekin, mundu oso bat zuen eglteko. Denaren beharrean dagoen 
herrian, Miranderen poesia "lizunen" defentsa antolatu beharra dago 
euskaldun-fededunekjan ez dezaten. OrIxe ere, ez dute aide. "Inte-



grista baño areago duzu gure Orlxe Aundia", Jakinaraziko dio Andl
mak Parbtik. Qerra aurreko llteraturaren Ikonoa ere kontra duteia, 
llzunkerla, pantebm oa eta blasfennia zekarren poesía berrlaren aide 
agertzeko gertu, ñola esan, badirudi Jaungoikoaren agidu legez har
tu zuela herria lozorrotlk ateratzeko beharra bere gain hartzea. Ez 
dago bestela ulertzerlk hartu zituen lanak.

Qazteengan zuen esperantza bere obra barnetlk ezln erauzirik 
zerabilen m endeko mundu Ikuspeglak hondatutako gizonak. 
Morregatlk ekln zlon hauentzat fox-trotak, runbak, tangoak eta txa- 
txa-txak itzuitzearl. Ikastoletan haslak zlren haurrentzat, berriz, mila 
eta bat kantu sortu zituen. Euskara ikasteko metodoak, irratsaloeta- 
ko testuak, Agirre lehendakari zen berriari Donibane Lohizunen kan
tatu beharreko abestia... konprom isoko lan gehiegi.

horrek darama bere obra behar adína ez zaintzera. Qalnetlk 
bada ere, ikusi dugu antzerkian eta narratlban dituen arazoak. Poe- 
sian, Koldo Izagirrek oraintsu Etxanlzen poemez atonduriko antoglan 
zorrotz dioen moduan:

Bertsolari senak, punturako erraztasunaz, bete-ianera darama 
zenbaltetan. Amas handiz hasitako poema batzuk, arrunkerlaz 
amaitzen ditu. Bere obra poetikoa, oro har, irreguiarra da, gora 
behera handikoa. Balna han-hemenka agerl dituen aitorpen bl- 
luzlengatik eta hasperen etslengatlk, merezla du fiemeslo Etxa
nizek poeta handlen ereinotza.

Esan dugu hasieran. Etxanlz gizonak Etxanlz idazlea hil du neurri 
handl batean. Aide honetatik, ideologiak hondatutako idazlea da 
Etxanlz. Baina seguru gaude Etxanlz gizonik gabe nekez ezagutuko 
genukeela Etxanlz idazlearen ausardia, llteraturaren arrisku ederra, 
kontradizioaren aldarrlkapen glzatiar hau.
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Piarres Lafltteren ekarpena 
(21/05/1901 -23/03/1985)

Pierre CHARRITOM

Iturriah

— Piarres LafitterI omenaldia, IHer 2, Euskaltzaindia, 1983.

— Hommage à Pierre Lafitte, Bulletin du Musée Basque, M 91-92 , 
1986.

— Le Père Lafitte, entretiens souvenirs, Serge Monnier, Elkar, 
1992.

— Plarres Lafltteren gutundegia, Pierre Andiazabalen esku dena.

Duela ehun urte Lapurdiko Luhuson 1901eko malatzaren 21 
ean Jalo eta 1985eko martxoaren 23an Balonan hil zen, Plarres 
Lafltte apezaren ekarpena, W . mendean, Euskal Merrlarl eta euska- 
rarl, ezagutu nahl duenak gaur egun, Jo dezake, guhonek egin du
gun bezala hem en alpu ditugun Iturrietara. Batna ikertu behar lituzke 
ere horko bibllografletan dauden Plarres Lafitten beraren Idazianak eta 
ez dira gutxl, Bestalde, gure iduhko, hura bera lankide edo irakasle Izan 
dugun lagun askoren lekukotasunak kontutan hartzekoak dira.

Dena dela, Plarres Lafitte balno 20  urte gazteago Izanagatik, 50  
bat urtez bederen haren ganik askl hurbil ibill garen honek, hona 
noia laburblitzen dugun gure Irakasle zenarl buruz egln gaurko salo 
hau;

1,-ik, Plarres Lafltte gramatikaria dugu atpatzen,
2,-lk, Plarres Lafltte hiztegllaria
5,-lk, Piarres Lafltte literaturzalea
4,-ik, Plarres Lafltte kazetarla



5 .-Ik, Plarres Lafìtte politikaria
6 ,-Ik, Piarres Lafìtte apalz euskalduna.

Jean Mlrlart-Urruty zenak , euskaraz, 1985 eko ehortz mezan 
eta, Eugène Qoyheneche zenak, erdaraz, Balonako Euskal Erakusto- 
klak 1986an eskalnl bere aldlzkarlaren zenbaki berezian, guk balno 
hobekl erran zituztenen bidetik, gure aldian sei kapitulu horlek gai
nez gain kurrltu eta, badakigu Izanen dela oralno zer Ikas eta zer 
konda, Plarres Lafìtteren lan mota guztlez hitzegiteko, haln baita 
aberatsa hark udalatu, arhatu eta landu zuen elgea. Qoazen balere 
gu ere gure hariral

1. Pierre Lafitte gramatikaria

Pierre Lafìttek, 1944ean lehen aldikotz argltaratu zuen 
Gramma/re Bäsque deltu 4 8 9  orrlaldeko euskal gramatika Izan zela 
haren Izena jakintsunen artean ezagutarazl zuen lana, ez da dudarik; 
1962an eta 1979an beste bl argltaipen ukan zituen, liburu berak eta 
Jacques Alllères hlzkuntzalarl zenak altortu zigun deplauki euskaraz 
bazekien guzia, gramatika horri esker, alta Lafìtten "aitzoan" zuela 

ikasla.
Jakintsun horrek berak, IKER Z-rentzat, I9 8 5 a n  egln artikuluan, 

erakutsl zuen, Manuel Larramendiren ganik Johañe Eppherreralno, 
hots, 1729tlk  1980era, agertu dlren euskal aditzaren 2 6  taula guz
tlen gainetik jarri behar dela, 1944ean Plarres Lafìttek asmatu zuena.

Georges Rebuschlk aldlz, Jacques Alllères-en aitzineko lanarl 
eratxlkl zizklon, Bulletin du Musée Basque delakoaren 1986eko arti
kulu sallean, bizpahiru ohar hauek:

Lehenblzikorik, bere Gramatikaren gatik dela Plarres Lafìtte haln 
ezaguna bilakatu nazioartean onarturik ere, erran behar da, euskararl 
buruz m intzatu dlren Jakintsun batzuek ez dutela behinere llburu 
hura baizik ezagutu eta beren teslen Iturri solitzat erablli, berdin 
beren Jukutria altortu gabe.

Mahi balitz bestaide zehazkl argitu zenbatetaraino berritzalle Izan 
den Plarres Lafíltte, euskal gramatikaren lanteglan, haren obraren 
bete lan ballteke eglteko. Horra zergatlk blzpahlru adibide Interesga- 
rrl bakarrik hartzen dituen Rebuschlk, bere malsuaren zorroztasuna 
erakusteko.



Mala noia, bere Qramatika osatu balno hamar bat urte lehenago, 
1951ko Qure Merrla-n, euskal aditzaren "paslbotasunaren" au2l alpa- 
tuarl ekln zlolarik, "Pour ou contre la passiv/lté du verbe basque" 
deltu artlkuluan, orduz geroztlk, gaur arte, nehork galndltu ez dituen 
eragozpenak aitxatu zituen irakasle gazteak euskal aditzaren paslbl- 
tate teorian.

Bere gramatlkan, halaber, "bere", "beren" eta "haren", "helen" 
araubldea dela eta, Jacques Rebuschl-ren arabera, ez Ithurryk, ez 
Qèzek, ez Qavelek egln ez zuten bezala, zuzen argitu zuen Laflttek.

Beste lekukotasun asko ere alpa nezake bide beretlk, baina 
ezagunak baltira beste gai baten galnetik Lafltte apezak harekln Izan 
zituen arazoak erranen d u t ez nalzela gutl harrltu zenbalt hilabete hil 
altzln Jon Mirandek gure adlsklde zenarl bldali zlzklon blzpalau gutun 
eskuratu dltudalarlk berrlkltan, aspaldiko denboretan, gramatikaren- 
gatlk berak apezarl zlon zor handia gogoratzen baltzlon, besteak 
beste, esker onez.

2. Pierre Lafìtte hiztegilaria

Euskal hlzkuntzalarltzaren historian behatzen badiogu, badlrudl 
gure lehen hlzteglak presuna bakarrek egln zituztela, adibidez Syl
vain Pouvreauk, mendean, Manuel Larramendlk W ill.ean, Anl- 
barrok, Duvolslnek edo Marrletek Xl^.ean, bai eta Azkue handlak ere 
oraino W .m ende  hasieran. Orduz geroztlk ordea, talde lanak Izanen 
dira gehiago eta gaur egun ez da dudarlk talde lanean Jokatzen duela 
edozeln euskalkltarlk a t dlharduen Euskaltzalndlak edo Akesolo, Ml
txelena ala beste Jaklntsu ezagun baten izena daraman hlztegllarla- 
ren lankide orok.

Beñat Olhartzabalek galdetzen zlon bere buruari Laflttek ba ote 
zuen hlzteglglntzarako Isurl berezlrlk, ala biziko gorabeherek zuten 
horra erakarri. Egla da ezen, "Le Labourdln dans Ithurry" deitzen 
dela, hots, gramatlkazko artlkulua, Qure tierrlak, 192 lea n , dakarren 
P. Lafltte gaztearen lehen lana.

Bizkltartean, Jean Etxeparen Idazlanen biltzen hasl nintzelarik, 
duela hogel bat urte, gogoan dut, Pierre Laflttek berak eskaini zidan 
lehen llburuklaren altzln-solasean altortzen duela Seminarlo handltik 
Euskalzaleen Blltzarraren sarletara bldall zuelarik bere lehen tana



"Aditza eskuaraz betljasa ile  denetz", hots, erdaraz "passivité" errai- 
ten zltzalon auziaz eman zuela bere Iritzia.

Etxepare Jaunak IgorrI omen zlon orduan gutun labur batjakina- 
razteko ez zuela sarlrik izanen, gaia ez zeiakotz iiterarioa. Baina 
Lacombe Jaunak eta Etxeparek berak Lafìtteren ikusm oldeak guziz 

Jakingarnak zeuzkaten. Ez zuen zeren etsl, ikasie gazteak eta grama
tika gai Inoriek, erdaraz, Qure Merrian agertzeko on izan zitezkeen bi 
Jaunen aburuz. Eta hain zuzen Rebuschlk oroltarazi digu gal hon 
argltaratu zueia Lafìttek berak hamar urte geroago Qure Mernan, 
1931an.

Ordukotzat bada Lafìtte apeza ohartua zen aspaidian, bere hiru 
Ikaskide aldudarrei esker, berak hain estim u handitan zeukan Etxe- 
pare mediku Jakintsun eta bitzi hura, beti eskuai izenketa zebileia 
etxez etxe, Jakin nahiz noia bada Aidudarrek emaiten zioten izena 
iore honi, beiar-ondo horri edo harn m uger han.

Ez da beraz harntzeko, 1924  eko sanetan, Eskuaizaieen Biitza- 
rreko iehenburuari Ithorroztar apezgaiak erdiz erdl kausitu baldin 
bazion "Lihoaren lanaz" egin itzulpen bikainarekin. Zer atseginekin ez 
zituen aurkitu Etxepare m edikuak Lafìtte gaztearen Idazianean bost 
izen arraro, bata "Jangiie" Bitidnan biidua, bestea "zuban" Oihaibin 
ikasla, hirugarrena "ih itze", ihìtoklarena, iaugarrena "th in i" Zibero 
guzian dirauena, eta bosgarrena "abartsu", nahiz "adartsu" diogun 
omen orain (makur) gehienek I

Morreiako taiendua ez zen luzaz alferrik uztekoa. Tolosan esko- 
iatzera bidaii zuteiarik Ithorrotzeko apez berria, ezagutzak egin zituen 
aita Rette LhandeJesuitarekin. Monek euskal frantses hiztegi berri bat 
hasla zuen argitaratzen, dol-dola, Panseko Beauchesne baltan, 
1926an, balna hedadura galtzeko glzona zelakoan ziberotar 
euskaitzaina, sorterritik urruneko lanbidetara eraman zuten lagundl- 
ko buruek eta hasl lanarl uko egln beharrean gertatu zen.

Orduan beharrlk, Tolosatlk lekora, Uztantzen Irakasle Izendatuak 
tzanak zlren Pierre Lafìtte eta Philippe Aranart bi lagunek beren gain 
hartu zuten alta Lhande adlskidearen saila burura eramaitea eta, bien 
artean, hamar bat urte barne, 1929tlk  1958ra, beren xedea bete 
zuten ederki.

Bizpalau urteen buruko, eta gerlaren ondorioz, argltaipen lan 
gehlenak geldltuak zirelank, hona non, 1941ean, Balonako "Le Li-



vre" baltan, Pierre Laflttek Philippe Aranartekln prestatzen duen "Vo
cabulaire françab-basque", laneko tresna baliosa.

Eta dozena bat urteen buruan, 1953an, Piarres Laflttek, André 
Tournier adiskidearekin lankidetzan, euskal lanerako beste lanabes 
berri bat atera zuen oralno, "Lexique français-basque" deltua.

Orduz geroz, lan bat edo beste egln badu ere Piarres Laflttek 
hiztegigintzaz, hala ñola, Qure Merrlan, 1962an, argltaratu zuen 
"Euskal Izenak ñola errechktago eta hobekl IkasI" Izeneko hitzaldl 
xoragarria, edo oralno Bulletin du Musée Basque  aldlzkarlan, 1965 
ean, Megoaldeko lauzpabost hiztegiri buruz eta 1968an Lópelmann- 
en hiztegl etimologikoaz atera zituen Iruzklnak, bai eta azkenekotz, 
1977an, EusHeran agertu "Euskal adltzen hiztegl baterako ohar zen
bait", ez dira orobat altzlneko urteetan eta beste sail batzuetan 
nafar-lapurtar euskaltzainak egln batzuen pareanjartzekoak.

Main zen bizkltartean haren hiztegllarl omena bazterretan heda- 
tua, non, Bllbon, Retana baltan, 1976an, alta Lino Akesolok, arglta
ratzen hasl zuelarik "D iccionario de Autoridades de la Lengua Vas
ca", llburua, haren sarreran aitortu baitzuen, Manuel de la 5ota bere 
lankideak eskaturik, "lanaren lehen orduko partalier eta akulatzaile 
izana zela, Piarres Lafitte, Iparraldeko Jaun kalonje eta pollgrafoa 
bera".

3. Pierre Lafitte literaturzalea

Pierre Lafìtteren biziaren berri Izan dutenek badakite Balonako 
5emlnarìotlk Tolosara bidali zutelarik JoastipI 5alnt-Plerre Antxuberro 
bere Irakasleak zuela buitzatu fllosoflaren partez letren Ikasketak 
egitera. Ez da beraz harritzeko euskal alorretan bere baltarik egln 
zuen lehen lana, 195 la n , Balonako Lasserren baltan "Eskualdunen 
loretegla" izan baidin bazen, hots, "?*kVI. m endetik hunateko liburue- 
tarlk bildu lehen zatia (1545 -1800 )".

Zorigaitzez, hain arrakasta gutl ukan zuen lehen obra horrek, 
non ez dakIt zenbat ehun aletarik hamarren baten saitzera ere ez 
baitzen heldu egllea eta, ham ar urte geroago, haren Ikasle Izateko 
zortea izan ginuenoi, edizioaren hondarkinak berduratzen zizkigun, 
ahurtaraka eta denak urrurik. Ez zen beraz geroztlk aita Lafltte sekula 
menturatu bere Loreteglaren II. zatia osatzera.



Bere azken urteetan ezagutu dugunok badakigu bizkitartean 
gure Irakaslea beste mundura Joan dela, bere euskal llteraturaren 
historia propioa egitea zenbait zenbait aldlz amesturik. Egia da adlne- 
tara heitzen garelarik denek uzten dugula bete gabetarik ezin konpli- 
tuzko ametsa frango eta duela hogel bat urte debaldezko laguntza 
eman nion nihonek gure irakasle ohi zenarl sekulan obratu ahal Izan 
ez zuen Lelzarragaren edlzìo krltlkoa adelatzeko,

Dena dela, Plarres Lafìtten idazlanen sallari soako bat emaltea 
askl da Ikusteko zer kapltulu aberatsak eratxlkì dlzklon Plarres Lafl
ttek Euskal Llteraturaren hlstorlarl.

Eta kapitulu horlek bi moltzotan sailka genltzake, bere kazetarl 
lanez bestaide.

Bll genltzake aide batetik, Joanes Lelzarraga, aita Bernard Qazte- 
luzar, Martin eta Louis Duhalde, Duvolsln kapltalna, Janplarre Darta- 
yet, Qratlen Adéma Zalduby, Jean Barbler, alta Bias Mendlondokoa, 
Jean Etxepare, alta Pette Lhande, Larreko, Dom ingo 5oubelet, edo 
beste Idazle askoren ezagutarazteko eman xehetasunak eta ere 
Laflttek berak argltaratu besteen obrak, hala noia, 1941ean, Jean 
Etxeparen Buruchkak, bigarren edlzlo eztabaldagarrl hura; 1945an, 
111. mendeurrenkan, Axularren Qero-aren bllduma; 1952an, Les mei
lleures pages de Mgr 5alnt-Plerre, hlru hlzkuntzatako loretegla; 
1966an, Oxobl-ren lan oroltgarri zonbalt; 1967an, L'art poétique 
basque. Un Inédit d 'Arnaud d'Oyhenart; 1972an 5alvat Monho-ren 
olerkiak, Manex Etchamendy bertsulariaren koplak eta J. Midart-Urru- 
ty-ren artikulu hautuzkoak, bl liburukltan JaWn-ek eskalnlak.

Ez ditzagun ere haatlk ahantz, menturaz horlek guzlek balno 
arrakesta gehiago Izan zuten Plarres Laflttek berak edo Paul Etche- 
m endy edo Louis Dassancen laguntzarekln, musikarentzat, osatu 
zituen hlru kantuteglak: l^dntuz, 1943; Hrrepikan, 1944; Kantu, Kan- 
ta, Hantore, 1967.

Beste moltzo batean elkarretara genltzake, Jean Baptiste Or- 
pustanek egln zuen bezala, 1986eko Bulletin du Musée Basque 
aldlzkarlaren zenbaki berezi hartan, Piarres Lafìtten obra proploak: 
haren 13 antzerklak, adlbldez, Eglazko argia, Orratza, 5area, Qonsal- 
ve edo Ostatu betea eta Qure ilerria-n argltaratu zituen besteak.

Mor genituzke oraino Plarres Lafìtteren kantu eta olerki apurrak, 
gehlenak 1932an agertuak, Ithurralderen kantuak titu lupean. Llbu-



ruxka horren 25 kantuetarik, Pierre harbaitzek muslkaz Jantzl zuen 
"Makila" berelziko nuke menturaz eta gero, bestalde, Jean Baptiste 
Orpustanek bezala, Megoaldean Aberri Egun baten urrezko llburuan 
sartu zen Uztaritzeko Irakasle gazteak bere Ikasleen logela luzean 
ontu bertso libro arraroak ;

"Badea deus ederragorik, bere ohe zuri luzean, ametsak hartzera 
doan haurra balno?"

Balna ñola ez alpa azkenean, bestalde gogoratuko zalzklgun 
haren filosofìa, teologia edo polltlka salo labur zenbalten gainetlk, 
gure Idazlearen Izpiritu e rne tlk ja lo  ziren Murtutsen edo Elherazalna- 
ren halnbeste Ixtorlo mlHterlo Jeinutsu, Gure herrian, (ju re  dimana- 
han eta herrian sakabanatuak direnak gehienbat?

Ez da bada dudarlk Idazlan horien guzien neurria balno handia- 
goa dela, aldlzkarl horietan, ba! eta hain berea zuen Aintzina  hllabe- 
tekarian, EsHuaiduna astekari xaharrean eta beste kazeta askotan 
Piarres Laflttek, 50  bat urtez, eskaini zituen artikuluen kopurua.

4. Pierre Lafitte kazetaria

Pierre Lafìtte dol bat ezagutu dutenek, badakite zeln laket Izan 
zuen egundainotlk kazetaritza. Qaztedanik eta euskaraz trebatu 
altzln, Bordeleko eta Balonako kazetetan aztaparrak xorroxtu zituen; 
Le Cariilon des Jeunes deitu sindikallsten aldizkarla edo Liberté du 
5ud-0uest egunkarla, adibidez. P.L. slnatzen zuen edo Izenorde bat 
liartzen eta berdln, Jolasteko, ennazte Izena hautatzen; "P ierrette 
Labbé" edo "Augusta Larralde".

Esf^uaiduna astekarlan eman zituen ordea euskaraz kazetaritza- 
ko bere lehen frultuak, lehenik 192 le a n  Blaise Adémak deiturik eta 
gero, 1925tik  1950era, 5alnt-Pierren zuzendarl berrlaren lankide 
bezala. P.L.-en artlkulu gehienak eriyiozkoak baitziren, Dominique 
Soubeletek hartu zuelarik zuzendaritza ez zlon behin batean Lafìttek 
uko egln bere altzlneko lankidetzari.

5albat Arotzarena sartu zelarik ordea euskal astekarlaren buru- 
zagl, Soubelet eritu ondoan, 1937an, P.L.-en sinadura desagertuxe 
zen Esi^uaidunaren orstoetarik. Andere Amelia Mernández Matak Pie
rre Lafìtteri buruz prestatzen ari duen tesi lan aberatsari esker, ohar-



tzen gara, 1937 altzln, 16 urteetako 223  artikuluen ondotih, hortik 
lekora eta 1944eko azkeneraino, 15 aldlz balzlk ez dugula Lafitten 
slnadurarlk Ikusten.

Erran behar da, 1930ez geroz, Uztaritzeko Irakasle gazteak, 
C lément Mathteu buruzaglaren Itzalean eta Jean Etxepare rmedlKua- 
ren Iaguntzarekin, eskuratua bezala zeukala, gerlarl ohi nekatu 
batzuen ganik gaztedanik Laurent Apesteguy zenarl esker Jadanik 
ongl ezagutua zuen Gure herr/a aldizkarla. Bere aldizkarl horretan, 
badirudi Pierre Lafìtte idazkarlak argitaratzen ahalko dituela bere eta 
besteeen lanik gogokoenak. Orobat 1921tlk  1938ralnoko Gure he- 
rr/aren lehen aldiko artikuluen kopurua 69-ra heitzen, ez baltu 
nehork galnditzen, Menri Qavel-ek balzlk eta 7-ez bakarrlk.

Gure malsuaren kazetaritza ez da ordea horretan baratzen ez 
ahitzen. Beste bi abentura behar ditugu bederen seinalatu, halen 
aztertzeko astirik ez izanik ere.

Lehena, II. mundu gerla aitzinekoa, A/ntz/naren abentura da, 
hiru urte iraun zuen, 1934tlk  1957ra.

BIgarrena, II.mundu gerla amaltu eta sortu zuen Fiarres Lafittek, 
1945ean, eta berak 40  urtez eramandu. 1985-ean Lafitte hiiez ge
roz, haren Jarralleek mantentzen dute sai! bera. Eta 2001 . urteko 
uztaiiaz geroz, fgunkar/aren Webean sartzen da tierrla  deltu aste- 

karia.

AltlTZINA eta tierrla, bi gai horiek bagaramatzate ordea, ene 
Iduriko, kazetaritza baino urrunago, hots, hurrengo ariora, politikara.

5 . Pierre Lafitte politikarla

Cjaztaroko orottzapen bat da, ez guztlz zehatza, bizkitartean ba
du t uste, halako aldi batez entzun nioia Fiarres Lafìtte gure irakasiea- 
rei, P io orduko aita sainduaren kontu em aiten solas hau; "Jakin 
behar da, polltika deia kristauarentzat, maltasun legeari Jarraikitzeko 

biderik zuzenena".

Dena dela, gaur egun batere zaiantzarik gabe segurutzat daukat 
Pierre Lafìtte kristau zintzo izan den bezala, politikari zinezko ere 
ezagutu dugula. QauzaJakina da ez dela Lafìtte behinere ez deputata 
ez zlnegotzl gai aurkeztu, balna politikari aidekoak eta aurkakoak



bazituela badahigu guztiek eta, oroz gainetlk, fededun irakasle bezala 
polltikaren olnarn filosofikoak sakonki aztertzea eginbide zeukala.

Harén gutundegia argltaratuko deiarik — aglan laster—  ohartuko 
gara Lafltteren apalzlagun gazteetank, hiru bederen, hots, Jose 
Ariztlnnuño, Martin Lekuona eta José Markiegl Espainlako "kurutzedu- 
nek" fusllatunk hll zirela.

Eta beraz, ez baitzen Aintzina aldlzkarl soila, balna eglazko nnugl- 
mendu polltikoa Aintzinaren Irakuheen eta partellerren gutunak Ira- 
kurrlko direnean eta, ez bakarnk Laflttek berak idazten zituen 87 
artlkulu polltlkoak, agenko da, argl eta garbi, zinez hurbll zeblitzala 
elkarretank, urte haletan, Altzolen eta Lafltteren kldeak.

Qeroztik gerla Itsuslek suntsitu zltuzten euskaldun gazte halen 
aments ederrak eta urteak Joan dira; aroak aldatu.

Bizkltartean hor d itugu, oroitzapen edo lekuko, Aintzina  sortu 
zuten Lafltte, Annoçain, Jaureglberry, Diharce eta besteen lagun ba
karra, Jakes Lehuntze slnatzen zuen "M endltarrak"-en buruzagla eta 
Donibaneko karrlketan kazetaren zabaltzen arl zen 15 urteko Qanix 
Diharce hura bera, hantlk laster, Oxoblren aitzin solasarekin "Plndar 
eta Lanho"ko, "Zorigaitzezko Euskadi !" eta beste deladar ozen asko 
Jaulkl ondoan, ^ b le r  Iratzeder batalatu nahiko zena.

Dena dela AIntzIna-ren abladan, bere ídela polltikoen bllduma 
bat euskaraz eta erdaraz argltaratu baldln bazuen, 1953an, Pierre 
Laflttek, Eskual Herrlaren aide, "Pour le Pays Basque" 4 8  orrialdeko 
llburuxken tltu iupean, ez dirudi II. mundu gerlaren ondotik, beste 
gazte batzuekin, xede horlen berrlkusteko edo berflnkatzeko beha
rrik senditu duela, ez ttfñ ñ /A  sortu dueiarik ere.

Ez dezakegu hem en egln 1945tlk  1985 artino, berrogel urte 
Iraun duen Lafitten astekaharen historia. Aitortu nahi du t halere, 
nihaur euskaldun gazteharl hurbll Ibill naizen lehen 20  urteetan, 
hots, 1945etlk  1965era, eskutnaren aidetik eta bere adinekoen 
ganik dituela eraso gogorrenak Jasan HEfífílArer\ zuzendarlak, Hau 
orokorrean Euskal Alderdi Jeizalearen adlsklde Izanak ziren Georges 
Bidault, F^obert Schuman, Champetier de Ribes eta Mou^yement 
Républicain Populaire (M.R.P.) delako alderdiari Jarralkitzen zltzalz- 
klon. Jean Errecart Oragartar deputatua zuen bere glzona eta hunen 
laguna Michel Labéguehe.

Euskaldun gazteriaren arrangurek Izaten zutela beren olhartzuna



Balonako astekarlan erran dezakegu eta Aljerlako gerla m intzen hasl 
zelarik, Plarres Larzabalen artikulu baten gatlk, Fierre Lafitte zuzenda- 
ria auzitara deltua Izan zen.

Ellzaren polltlka dela-ta ere, apezplku berrl bat Balonara Izendatu 
behar zen aldi bakoltz, Plarres Laflttek helarazten zuen apez saldo 
eder batekin, apezplku euskaidun bat eskatzeko dela Erromaralno. 
Eta Erromako bulegoetan abisatzen zuten berek hautatu apezpiku 
berrl arrotza, azkenik gure Lyonetlk etorrl V incent egln zuten bezala, 
begla atxlk ziezalon arren "Pierre Lafìtten Inguruko apez talde errebe- 
latuarl".

Balna urteak aitzina Joan arau, bazterrak harrotzen arl zlren 
Euskal liernetan, kultura munduan berezlkl, Ikastolen Jalotzearekin 
eta euskara batuaren asmuarekin: ez dugu erralte beharrik Merria-k 
eta Lafìttek parte hartu zutela, Iparraldean, Irakaskuntzako hlru ada- 
rrak /KA5 batasunean elkartzearekin eta Euskal lie rri osean 
EuskaItzaIndiak antolatu blitzar garrantzltsuekln.

6 0 .ko hamarraldla urrunago doa ordea, bal Ellza bere Blitzar 
hagusi berriarekin, bal Euskal Herria t ta  eta Enbata bl muglmendu 
polltiko bernen sorrerarekln,

MIxel Oronoz adiskideak ikerlan bat egln zuen bere sasoian 
Ikusteko zer olhartzun izan zuen Vatlkanoko Blitzar II.ak Balonako 
tIEññIA astekanan. Ez gara segur bere Ikasle ohiaren Ikerketa horl 
atsegln Izan zuela Plarres Lafìttek, dena den, ez da dudank beste 
kezkarlk sortu zlotela m uglm endu polltiko berrlek gure irakasle ze
narl.

Enbatar\ buruz, ?ílprl Arbelbldek, tierrrtan, 1965tlk  1968ra, sel- 
nalatu dlzklgun 78  artlkuluak Ikusl-eta badlrudl, bere adlskide 
batzuek sortu duten m uglm endu berrl horl ez duela Lafìttek begl 
txarrez ikusten, balna ez daukala askl berea, horl onartzen ez dute- 
nel bere kazetaren ateak hersteralnokoan.

Etari buruz aldlz, m uglm endu horretaz laster Jabetu zlren mar- 
xlsmoa eta sasl nazlonallsmoa Ptarres Lafìttek arbulatzea ez da ha- 
rrltzeko, ttem'aren zuzendarlaren Irakaspena aspaldltlk entzuna due- 
narentzat. Askl zaigu beraz hemen, Plarres Larzabal adiskideak "Mere 
Mendlxkatlk" llburuxka, ñ a k o  hilen ehortzetako predlkuekin eglna, 
eskaini zlolarlk, Ikasle ohlan berak egin zlon gutunaren blzpalau Ierro 
hauek gogoratzea:



"Alemanen denboran, zenbait iagunek hli baitute miliziano bat 
edo beste, nik ez dut behinere onhartu gisa hortako basajustizla.
Ez da errafteko baizik, abertzale izanagatik, zu eta ni, ez gírela 
aburu berekoak."

Ez dugu bada bl apezen arteko eztabalda, honetan utziko, Pierre 
Lafitte funtsera eta, oroz lehen apeza zela erran gabe.

6. Pierre Lafitte apaiz euskalduna

Jean lilr la rt Urruty haren Ikasle ohi eta blkario Jeneralak, gutun 
batetarik, ehortzeta mezako predlkuan hartu hitzak errepikatu beste
rik ez du t egln:

"Funtserat-eta, ez banu gogoan ukan euskararen bldez hobeki 
gure herritarren arimek begiratuko zutela beren fedea, ez dut 
uste euskalzale bllakatuko nintzen; Jesu kristoren zerbitzariago 
nalz gramatikazale baino, gehienentzat menturaz ez badut ere 
holako itxurarik."

Eta baleztapen horien berm e bazituzken gure apalzak aurkez- 
teko, bere Idatzlzko obrak, Julien Meguy-ren Malatza edo Mariaren 
hllabetea, 1952; 5 lm on Durruty-ren Elizako llburu ttlpla, 1932; Mazila 
edo hilen hllabetea 1943; Idek eta Zabal gogo bihotzak, 1971, balna 
bazituen gure ustez gehlago bere haurrlde gazte eta xaharren entzu
ten fragan orduak eta orduak, edo batzuel eta bertzel errespetu 
handiz eman aholkuak.

Eta ororen buru, Piarres Lafittek hainbeste malte zituen euskal 
atsotitz batek erralten duelakotz "Apezak azken hitza bere", apaiz 
guziak goratik m intzo diren haletarik direla uste baidln balu norbai- 
tek, gure euskai irakasle zenak um ore haridirekln erakuts iiezaioke 
hain zuzen, euskara ikasten duenak, behar duela berea erran baino 
lehen, bestearen aditzen Ikasl, azken honen galdegaiaren arabera- 
terme requis, -zloen Lafittek- baitu gero bakoltzak bere perpausa 
eraikiren.

horra behar bada zergatik hain Jakintsun handi eta fededun 
zintzo geneukan gizon horrek beti orori zordun zeukan bere burua, 
hala noia, laket zitzalon liburu bat atseginekin irakurri zuelarik iiburu- 
giiearen aide esker onezko otoltz bat egitea.



Età halaber, bere oroitzapenak kontatzean, altortzen zuen noia 
C lément Mathieu apezplku tzanen zenarl zor zlon bere bIzIko blhurgu- 
nerik garrantzitsuena hartu Izana, 20  bat urtetara heltzen zelarik. 
Orduan bere Irakasle ohi hark konprenlarazl baltzlon, behar zuela 
lehen bai lehen IkasI susm o txar guzlen gainditzen eta, umezurtz 
Izanagatik, Jainkoa baltan aldeko lagun anitzek m alte zutela sines

ten.
( ju k  gure aldetlk, hitza uztean, ez dugu erranen bururatu dugula 

gure Irakasle nagusl zenaren Itzulia, ez balta bestenaz ere glzakirik, 
edozein gauzarentzat bezala, haren Itzulia burura eraman daltekee- 
nlk, baina solasaldl hau berrlz harekln hartu artean altortuko dlzuet 
atsegin Izan dúdala, zuei esker, hauts zahar zenbalten harrotzea.



Yon Etxaide

Javier ROJO

Llteraturan belaunaldiel buruz hltz egitea nahiko zalla Iruditzen 
zalt, zeren, egia esan, ez baltakit zehazki zer nolako baldintzak bete 
behar diren Idazle talde batek belaunaldl Jakin bat osatzen duela 
esateko.

Dena dela, eman dezagun irltzl orokorrarljarraltuz 50eko hama
rkadan belaunaldl bat egon zela euskal llteraturan. Zer gertatu zen 
hamarkada horretan?: besteak beste, Orixeren azken lanak eta Txi- 
llardeglren eta Arestiren lehenak agertzen dira, adibidez; Irazustaren 
llburuak agertuak zlren dagoeneko, erbestean; Salbatore Mítxelana... 
Qertaera desberdinegiak denak literatur Izendapen berberaren az
plan Jartzeko. Beraz, ez da nahikoa data baten inguruan zenbalt 
fenomeno batera agertzea, belaunaldl bat osatzeko. Zerbalt gehiago 
beharda,

5uposa dezagun, dena dela, 50eko hamarakadan belaundaldl 
bat badagoela. Idazle batek belaunaldl horretan sartu ahal Izateko 
ezaugarri batzuk bete behar dItu; lehenengoa, bere llteratur pro- 
dukzloaren zatl handl bat hamarkada horretan sartzea (edo 
behintzat, hamarkada horretan bere ezaugarnak finkatzea); blgarre
na, ezaugarri komun batzuk izatea beste Idazle batzuekiko.

Lehenengoa dela-eta, Yon Etxalderen sorkuntza lanel begiratzen 
badlegu, eta lehenengo edizfoak balzlk kontuan hartzen ez badugu, 
honelako zerrendaren aurrean egongo ginateke:

- Alos-Torrea (Usoa Alostorreko) 1950 (nobela)
-Am aíur 1950  (antzerkla)
- Purral Purral 1953 (Ipuinak)



-Joa na k joa n  1955 (nobela)
- tlam asel sem e EuskalerríHo 1956 (blografiak)
- Femando FlaenMarra  1957 (Ipulnak)
- Markesaren alaba (ñarkes baten alaba) 1958 (antzerkla)
- Begla begi truk (1962) (antzerkla)
- Oorrotoa lege (1964) (nobela)
- Eneko Agerroa (1981) (nobela)
-EtxaldeJauna (1986) (saiakera blografikoa)

Zerrenda honen aurrean bi gauza nabarmentzen dira:

a) 5orkuntzazko lan gehienak 1950etik  1964ra bitartean agertu zi
ren lehenengo edizioan.

Salbuespen bl daude puntu honetan:

Eneko Agerroa 1981ean agertu zen, balna llburuan bertan 
agertzen den irakurlearl zuzendutako oharrean adierazten denaren 
arabera, bere lehenengo proiektu narratlbotzat har dalteke, urtetan 
atzera utzia.

Etxalde Jauna. oker ez banago, 1986an agertu zen lehenengoz, 
baina llburuan 1971 urtea agertzen da. Beraz, urte horretarako 
bukatu zuela suposatu behar dugu.

b) Blgarren gauza alpagarria: Yon Etxaidek eleberriak, Ipulnak, blo-
graflak edo saiakera biografikoak, eta teatro lanak argltaratu 
zituen. Balna honetaz gain, artikuloak, Itzulpenak, hizkuntzari 
buruzko salakerak eta saiakera historikoak... eta nolz edo nolz 
olerkiren bat ere argltaratu zituen, aldizkarietan gehlenetan, ll
buru form atuan batzuetan.

Monetatlk ondorlo bat atera dezakegu, eta ondorlo honek garal
ko beste Idazie batzuekln lotzen du Etxalde, belaunaldl batean sar
tzeko bigarren baldintza nolabait betez:

Yon Etxalde halako llteratur plurlenpleatua izan zen (honelako 
kallflkazlo bat Ibón 5arasolak erabllí zuen rienneslo Etxanizl buruz 
aritzean).^

Denetariko gauzak Idatzl zituen. Euskal literaturan hutsuneren 
bat nonbalt Ikusi eta nolabait salatzen zen hutsune horl betetzen, 
dena euskararen amoreakatlk, klasikoek esango luketen bezala.

(1) Historia social de la literatura vasca, Akal, Madrid, 1976, 155. or.



Eta azken honekin lotuko nuke garaiko literaturaren bigarren 
ezaugarria. Literatura euskaraz Idazterakoan, azken finean garal ho
rretako Idazleek ez zuten literatura eglteko euskara erablitzen, litera
tura erablitzen zuten euskarazko testuak sortzeko.

Eta askotan euskararen aldeko Jarrera honek batere trebeak ez 
zlren galetara buitzatzen zituen Idazieak. Ezln dugu hau ahaztu be- 
ralen llteratur balloak epaitzerakoan.^

Dena dela, Yon Etxalderen lana, batez ere eleberriei eta 
antzerkiel dagokienean, guztiz koherentea Iruditzen zait. Beste tokl- 
ren batean esan dut, bere lan hauek plan batl Jarratzaitzen diotela 
dirudiela, hlru zlkio osatuz:^

— Euskal Merri Independiente baten haslera eta amaiera (Eneho 
Agerroa eta Amaiur)

— Qlzarte tradizlonala (JoanakJoan eta Markes baten alaba)

— Bandoen gudak (Gorrotoa lege eta Begla begi truk)

Zerrenda honetatlk kanpo gelditzen da Alos-Torrea: azken finean 
burutu zuen lehenengo nobela Izan zen eta, nire ustez, nobelak 
Idazten Ikasteko ofizloan egindako ariketatzat har llteke lehenengo 
argitarapen hura.

Ez daklt Ilteraturan belaunaldlrlk dagoen eta euskal llteraturan 
50eko hamarkadan belaunaldlrlk egon zen. Balna, hala Izanez gero, 
merezlmendu osoz sar dalteke Yon Etxaide, existitzen den ez daki- 
dan belaunadi horretan.

5arreratxo honen ondoren hítzaldiaren m utnera joko  du t oraln:

Idazlearen blzítzan zehar, Yon EtxalderI egindako zenbait el- 
karrizketa agertu zlren. Guztlen artean bl dira alpagarrienak:

a) 1962an EQAM aldlzkarian agertutakoa (aitzakia Oorrotoa lege ele-
berriarl emandako sarla);

b) eta 1987an EQUMA Izeneko gehigarrian agertutakoa (EtxaideJau-

(2) Moni gaineratuko nioke errealltatearen aurreko etsipenezko Jarrera, 
askotan eriyioarekin batera ematen zena. Existentzialismo krlstauaren aldae- 
ra bat, beharbada.

(3) Yon Etxaideren Idazlanak; historiatik literaturara", Jakin, 110 zenb., 
1999, 57-48. or.



na-ren argitarapenaren ondorioz). Azken hau, orain bl urte edo 
berriro agertu da JAKIM aldizkarian."^
Bigarrena edonoren esku dagoelarik, Etxaldek elkarrizketa ho- 

rletako lehenengoan esandako hitzetan olnarntuta, hainbat komen- 
tano eglngo d itut: Mahl baduzue, Etxaldek berakjarríko  digu puntua, 
eta neuk kontrapuntua.

Qero kom entario batzuk egingo d itu t Yon Etxalderen nobela 
garrantzitsuenei buruz: JodnakJoan  eta (oorrotoa /ege-ri buruz.

Mas gaitezen, bada, lehenengo elkarrizketa horrekin.

Lehenengo elkarrizketa, esan dudan bezala, EQAM-en agertu 
zen 1962an, Qorroto lege nobelarekin "Txomin Agirre" sana irabazi 
ondoren. Orrialde barrenenko ohar baten arabera, elkarrizketa "Ra
dio Loyola'tik barreiatua izan zan",

Elkarrizketaren hasieran, idazlearen Jatorria, ñola hasi zen 
idazten eta honelako kontuak azaitzen dira, Idazteko lehia nondlk 
sortu zalon galdetzean, zeharka behintzat, abertzaletasunaren ondo- 
noz izan zela erantzuten du:

Blotzaren mami-mamitik, ñola eztakitaiarlk. AmabI urtetan Euska- 
ierrla ene baltan sentltzen asl nintzan eta sentipen au maltasun 
sutsu biurtu zan urte pare baten buruan. Qarai aletan, euskal-go- 
goaren Intzak Euskaierrl'ko mendi-ibarrak bere ezetasunez goza- 
turlk zeuzkan. Ene inguruko euskai-giro kutsagarri onek pIztu 
zuen, noski, ene baltan geroztlk Itzali ez den amodio sutsua.
(184)

Qeroxeago galdera hau aurkitzen dugu: "Euskal-idazleen artean 
zer tokltan jartzen duzu zure burua?"

Mobela eta berezikl nobela hlstorlkoa eglten duela adlerazi on
doren, azalpen hau ematen du:

e n  baten izan-gogoa aditzera emateko, ezpalta bere Izana 
gogora-aztea bezalakorik eta errltarren blotzak izan-gogoz ber- 
plzteko, eleberrla, nobela dugu edertl Isklllorik blkalñenetakoa.
(185)

(4) W : "Etxalde'tar Jon'ekln Izketan", Egan, 1962, 184-189. or. 
Joseba EtxarN: "Yon Etxalderl elkarrizketa", Jahin, 110, zenb., 1999, 11'55,
or.



Eta zergatlk Idazten ditu, bada, nobela historikoak?

Erantzunaren lehenengo zatia historiarí dagokio: "izan-gogoa 
aditzera em ateko" zer izan den gogoratu behar da. Memen "izan-go
goa" kontzeptua daukagu aurrez-aurre. "Izan nahia", hau da, "existi- 
tu nahia" esan nahi du honekin? Edota "izan" aditza "exi5titu"-rekin 
lotzeaz gain, "lzaera"-rekin parekatu behar dugu? Beste era batez 
esanda, herriaren existentziaz ala esentziaz ari zaigu Etxalde? Edo 
exlstentzia eta esentzia ezin bereizturik, blak parekatuta agertzen 
zaízkigu hemen? Azken hari honijarra itu ta, herriaren exlstentzia bere 
esentzia gordetzean badatza, existentzia eta esentzia honen isla 
historian agertuko da.

Mau, historian dagokionez,

Mobeian dagoklonez, "ederti iskillorik bikaiñenetakoa" dela dio 
idazleak. Qauzak honela, llteraturak Hintzio didaktikoa du Yon Etxai- 
deren hitzetan. Mau kontuan hartzen badugu, askoz hobeto ulertuko 
dítugu Etxaideren nobeletan agertzen diren zenbait ezaugarri, hala 
ñola oharrak (askotan hizkuntzari buruzkoak, balna ez beti; oharre- 
tan, besteak beste, historiaz ere hitz egiten baita) eta hitzaurre eta 
gibelsolas luzeak, non idazleak bere nobeletan agertzen diren tesi 
nagusiak interpretatzeko eta ondo ulertzeko bideak eskaintzen dlz- 
kion irakurlearl.

Eta Etxaideren hitz horlek gauzak beste era batez planteatzera 
naramate, hipótesi moduan. Euskal Merrla polltlkan herri normallza- 
tua izan balitz, zer literatura mota egingo luke Etxaidek? Literatur 
kritika fikzioan antu nahi dutenek hortik Jo dezakete.

"Asko kostatzen al-zaizu Idazten?" galdetzen diote Etxaideríja- 
rraian. Eta erantzunaren azken esaldiak hauexek dira;

Ba-da, ordea, eieder-barruti bat pausorik ezin eman dudana, 
oterkiarena, poeslarena, alegla. Eta ez, noski, saiatu ez nalzeiako, 
baiñan bide ortan denbora gaitzea besterik eztutegin. (185)

Bal. Yon Etxaidek poesia ere idatzi eta argltaratu zuen. Adibidez, 
hauek "Argi-urratze" deitzen den poemaren lehen estrofak dlra:^

(5) "Argl-urratze", (jernika, 24. zenb., 1953, 167-168. or. Poemak 
ohar hau dakar: ""Qemika'ko Arboia'Yen ienengo kantaidi eunurrenez."



Erlobidean zjjoan Erria 
atzerri-gudetan nasturih, 
bizinai sutsuak eragiñarren 
osertzak ziraun lausoturik

Odolez ezetu dira mendiak, 
sutautsez gorrltu ortzea, 
guda-zantzoak zalñak anpaturik 
nork gelditu gure oztea?

Erri zar ontako sem e lelalak 
ñora zoazte aln itsukl? 
biotz eta odo! eman dezute, 
gizon batek dezaken guztl.
[...]

Ikusten denez, tony epiko heroikoa duen poema da hau eta 
saibuespentzat har dalteke Yon Etxaideren produkzloan. Kurlosidade 
m oduan ekarri du t hona.

Elkarrizketan aurrera eginez, beste galdera batzuen ondoren, 
saria Irabazi zuen nobelari buruz galdetzen diote. Qogoratu Qorrotoa 
lege izan zela nobela horl eta bl urtez Itxaron behar izan zuela 
argltaratu ahal Izateko.

Erantzunean honelako idelak nabarmentzen dira:

Erdi Aroak lllura berezia du idazie honetzat.

Qaraf honek "poem a epiku baten Jabe Izatea" (186) merezí 
zuen. Lehen esan dituen arrazolengatlk poesiaren bidez ezln izan 
zuen horl burutu. Beraz, nobelaren bldez egin nahl Izan zuen.

Yon Etxaideren Iritzl hauek azken m uturreraino eramanda, esan 
dalteke bere ustez ere nobela epikaren ordezkoa dela, epika m oder
noaren antzeko zerbait... Eta bide honetatlk aurrera Joz gero, Qyórgy 
Lukács-enganaino heltzen gara, zirkulo osoa Itxita, zeren Lukács-ek 
W. 5cott-engan olnarrituta nobela hlstorlkoarl buruzko Ikerketa klasl- 
koa egln baitzuen. Batzuetan Ideíen elkarketak bide bihurriak erakus
ten ditu. Edonola ere, ezinezkoa dirudí Etxaldek Lukács-en lana eza- 
gutzea, Ikertzalle marxista honen llburua beranduago agertu baltzen 
gazteleraz.

Mobela hau burutzeko zalltasunak Izan zituela esan ondoren 
hauxe galneratzen du Idazieak;



... lortu nuen gal nagusi bat bllbatzea, Izaki bizldunak eta Irudlme- 
nekoak eneglxa erabllllrlk, eleberrlarljo-mugarl beglra betl. (186)

Hennen nobela historikoaren ezaugarrl garrantzizko batez an zai
gu Yon Etxaide: nobela histonkoan flkzlozko pertsonaiak benetako 
pertsonalen ondoan agertzen dira, flkzloa eta errealltatea nahasturik 
agertzen dira alegla, eta nobela historikoaren ezagurri hau da urtetan 
zehar genero honetan gehlen krítikatu Izan dena. Mahasketa honeta
tik errealltatea (histona) distortslonatzen zela esaten zuten kritiko 
askok. honen Inguruan gauzatu da tradizlonalkl nobela histonkoan 
buruzko auzia.

Arazo honekin topatzen denean. Yon Etxaldek, ordea, saihestu 
eglten du, Benetako pertsonaiak ("Izaki bizldunak" bere hitzetan) 
flkzlozkotzat hartu Izan ditu normalean, nobelen helburua ez balta 
datu historikoetan olnarritzen den errealltatea Irudikatzea, balzlk eta, 
horretan olnarntuta, tesi batjakitera ematea,

Qogora dezagun zer gertatzen zen Joanah Joan nobelarekin. 
Mobela hau Topet-Etxahun bertsolarlan buruz aritzen denez, zalla da 
biografía hutsa ez egitea, Balna Idazlearen asmoa ez da biografía 
egitea (horl beste leku batean egln zuen, hamasei sem e EusHalerrí- 
Ho-r\ haln zuzen). Etxahun bertsolana pertsonaia bihurtunk tesi bat 
Islatu nahl du Idazleak. Dena dela, Etxaldek ez du Irakuhea engal- 
natzeko Inolako asm orik (edota horretarako bldea dagoela pentsa- 
razteko asmorlk). Etxaldek betl uzten du argi zertan aldatu duen 
errealitatetzat daukana, nobelaren helburua lortzeko, Oharrak eta 
bestelako osagal paratestualak honetarako ere erablitzen ditu,

Bueltatuko gara sarla irabazl zuen nobelara. Zer da Gorrotoa 
lege-n erakutsl nahl duena? Qanboarrak eta Oiñaztarrak borrokan 
aritzen dlren bitartean,..

,., Jaun Matxln Olasoko'k bl taldeen arteko pakea eta adiskideta
suna blllatzen du. zaldunen ohorezko legeak mesprezlatuz eta 
apaltasun izpiritu aundl batez Ebanjelloaren ArgiarI atxlkl (186)

Hau da, borrokan ari dlren bl taldeen artean petsonaia batek 
zubi lana eglten du, bl taldeek bat egln dezaten,

Planteamendu honek zuzen eramaten gaitu nobela hlstonkoa- 
ren e re du tza tjo  Izan den W. 5cott-en Ivanhoe  nobela ezagunera. 
Mobela honetan bi talde daude (normandoak eta saxoiak). Ivanhoek,



Jatorriz saxoia bada ere, Rlkardo errege normandoa onartzen du, Bi 
taldeak elkartzen saiatuko da, normandoak edo saxoiak Izan beha
rrean denak Ingelesak izan daitezen, usurpatzalleen kontra borro- 
katzeko. SintesI moduan planteatzen da ingelesak izan nahia.

Paralelismoa osoa ez bada ere (ganboarren eta oiñaztarren ar
tean ez daude normandoen eta saxoien artean aurkitzen diren des- 
berdintasun sozialak eta kulturalak), halako zerbait plateatzen da Yon 
Etxaideren nobelan: Matxin Olasokoa bl taldeak elkartzen, adisklde- 
tzen saiatuko da, oiñaztarrak eta ganboarrak izan beharrean, denak 
euskaidunak baizik izan ez daitezen. Morí lortzeko, markoa, abiapun- 
tua eta helburua izango du benetako kristautasuna,

Espalniako historiografiaren arabera bandoen guden amaiera 
beste era batez lortu zen.

Literaturaren ikuspuntu hutsetik, elkarrizketan agertzen den 
beste galdera hau funtsezkoa da; "Oraiiialdlko llteraturan zeintzuk 
zaizkitzu nobelagillerik begikoenak?"

Erantzunean Etxaldek idazie eta nobelen zerrenda em aten du, 
ohar batzuk eginez;

— kanpotarrak ez d itue la jatorrizko hizkuntzetan irakurri, gazteleraz 
baizik (honek eraman beharko gintuzke garai hartan gaztelerara 
zer itzuitzen zen ikustera);

— "Errealismua" eta "ederra" dira zerrendan alpatzen diren nobe
lak aukeratzeko irizpideak.

Zerrenda pixka bat luzea bada ere, hona hemen berak aukeratu 
dituen nobelak:

Gazteleraz, aipatu zituen moduan:
- Cuerpos y almas (Van der Meersch)
- La piedra angular (Zoé Oldenbourg)
- Los que vM m os  (Ayn Rand)

- Lo que el viento se llevó  (Margaret Mitchell)
- La buena tierra (Pearl 5. Buck)
- La historia de 5an Michele (Axel Munthe)
- Los santos van al Infíerno (Gilbert Cesbron)
- Las llaves del reino  (A.J. Cronin)
- Guerra y paz (Tolstoi)

- Tierra de prom isión  (André Maurois)
- Las Inquietudes de 5hanti Andia (Pío Baroja)
- La Vida com o  es (J.A, de Zunzunegui)



Eta euskaraz;
- Garoa (Dom ingo Agirre)
- Araibar Zalduna (Euseblo Erkiaga)

- Peru Leartzako (Txillardegi)

Azken hau galneratzen du;

Esan dezadan, soilki, alpatutako batzuen moral ustasuna ezln 
dúdala onetsl (187)

Zerrenda honetan gauza asko daude komentatzeko, dena dela 
ez dut hor alpatzen diren nobela horlel guztlel buruz hltz egingo 
(besteak beste, batzuei buruz ez baitut Inolako informazlorik lortu).

Lehenengo eta behin zerrenda honetan zer falta den azaldu 
behar da, oso nabarmena baita;

— Eleberri historikoen alorrean, m endeko eredu klasikotzat 
hartu izan diren izenak falta dira, errom antizismo garaikoak ale
gia; 5cott, Manzoni eta abarrik ez dugu aurkituko. Beraz suposa- 
tu behar dugu nobela historikorako Joera ez zaiola eredu erro- 
m antikoetatik etorri, beste nonbaitetik baino.

— W . m endeko nobela modernoaren izenik aipagarrienak ere ez 
dira agertzen; ez du t konprobatu garal hartan erdaraz honelako 
idazleen ediziorik egon zen ala ez, ezetz uste dut, baina, edo
zein modutan, zerrenda horretan ez daude honelako izenak; 
Joyce, Wolf, Musil, Kafka, Proust...

— Arturo Campión ere falta da. Eta hau benetan harrigarria iru- 
ditzen zait, batez ere, kontuan hartuta Etxaideren literatur praktl- 
kan idazie nafarra oso garrantzitsua izan zela. Idazie honen ga- 
rrantzia ikusteko adibide pare bat besterik ez du t ekarrlko; 
haren narrazio batzuen itzulpena egln zuen Etxaidek, Arturo 
Kanplonen bost euskal-narrazio izenarekin argltaratu dena; eta 
idazie nafarraren Pedro Mari izeneko narrazloaren antzerkizko 
aldaera idatzi zuen, Purral Purrai 4-n argitaratua.®

(5) Arturo t^anplonen bost euskal-narrazio, Ereln, Donostla, 1993. 
Parrai Parrai 4, Ereln, Donostla, 1988.
Bestaidetlk ordurako Arturo Campión-en lana ezagagutzen zuela gauza ziurra 
da, Pedro Marl-en iehen Idazketa 1939.ekoa balta.



Zergatik Idazle hau ez aipatu? Beharbada, ez dago arrazoirik;
m om entu hartan izen horl burura etorri ez zitzaioiako besterik ez.

Alpatzen dituen obren artean zenbait izen kom entatuko d itut
Jarra lan:

— Querrá y paz alpatzen du Etxaldek. Meurri batean hlstorlkoa 
bada ere, gehienetan nobela errealistaren gailurretako bat dela 
esan ohi da nobela honi buruz,

— Beste nobela batzuek. Lo que e l viento se llevó  eta La piedra 
angular adibidez, mendean idatzltako nobela historikoak 
dira. Lo que el viento se llevó aidez edo moidez m undu guztiak 
ezagutzen duenez, aide batera utziko dut. La piedra angular 
ezezagunagoa da gaur egun; dena dela, Etxalderentzat oso 
llburu garrantzitsua izan zela pentsatu behar dugu zeren harl 
buruz, Erdi Aroaz irakurri duen nobeiarlk ederrena dela esaten 
baitigu. Mobela honen gaia Frantzian kokatzen da, Æ . mendeko 
kruzaden garaian. Biolentziaz beteriko Erdi Aroa erkusten digu 
llburu honek eta ez ditu inzestua bezalako gal zailak baztertzen 
kontaeran. Biolentziaz beteriko m undu horretan kristautasunak 

Jartzen du esperantza bakarra. Mobela honen idazlea, Zoé Ol
denbourg, dela-eta, datu gutxi dauzkat: 1916anJaio zela Erru- 
sian; umea zelarik Frantziara Joan zela bizitzera; dirudienez, his- 
torialaria zela...

— Zerrenda horretan alpatzen diren beste autore batzuk (Maurois, 
Cronin) Ideologikoki nonbait kokatzekotan, existentzialismo krts- 
taua del litekeenaren barruan Jar ditzakegula dirudi. Mobelagi- 
leak dlren aldetik, planteamendu tradizionaleko idazleak dira, 
><,ÏK m endeko nobelaglntzaren harlkoak.

— Pío Barojaren Las Inquietudes de 5hantl Andia ere alpatzen du. 
Idazle hau dela-eta, gogoratu behar da Yon Etxaldek llburu horl 
Itzull zuela euskarara (Itxaso laño dago  [1 95 9 ] izenburuarekin 
hasieran, gero ÄantI Andiaren HezHaH izenburuarekin [1984]), 
eta bere ustez eleberri bikaina zela.

— Euskaldunen artean hiru eredu desberdin alpatzen ditu. Triange- 
lu honen erpinak hauek dira: Txomin Agirreren baserrlko mundu 
tradizionala; Eusebio Erkiagaren nobela histonkoa; eta Txillarde- 
giren existentziaiismoa.

Beraz, hau guztla pixka bat laburtuta, honelako zerbalt daukagu



begi bistan: Gustatzen zalzklon nobelak, normalean KK  mendekoak 
dira, historikoak badlra ere; gehienetan, nobelagintza tradizlonalaren 
ildokoak izaten dira nobela hauek, edo, nahl bada, Á\K  m endeko 
nobela erreaitstaren epigonoak; askotan nobela horíetan kristautasu
na eta nolabalteko existentzialismoa agertzen dira lotuta.

Azkenaurreko galdera hauxe da: "Zer derizkiozu euskal Ida- 
zleez? Gaurkoez eta atzokoez?"

Idazleen arteko batasun falta deltoratzen du, oiñaztar eta gan- 
boarrekln konparatuta. Hlzkuntzaren arloan batzuen axolagabekerla 
kritlkatzen du, balna balta horren kontrako erreakzlotzat har dalte- 
keen garblzalekeria ere. Vlllasantek eta MItxelenak irekítako bideak 
goralpatzen ditu...

Ikusten denez idela guztiak hlzkuntzaren inguruan aritzen dira.

Elkarrizketa bukatzeko, elkarrizketatzalleak familiari buruz eglten 
dio galderatxoa.

Eta honaino EGAfí-en argitaratutako elkarrizketan buruzko ko- 
mentarioa. Zeharka bada ere, gauza asko alpatzen dira elkarrlzketa 
honetan eta hauetako batzuk (gustuko Idazleen zerrenda, adibidez) 
oso garrantzitsuak dira, Etxaideren literaturaren nondik-norakoak Ja- 
klteko.

Oraln Yon Etxaideren bi nobela garrantzitsuenak, JoanaH Joan 
eta (jorrotoa lege, izango d itu t hizpide.

Kronologikoki lehenengoa izan zenarekin hasiko nalz, JoanaH 
Joan-eHIn.

JoanaH Joan^ Yon Etxaideren lehenengo Idazian garrantzitsua 
Izan zen eta bertan Etxahun bertsolarlaren bizitza kontatzen zaigu. 
Edo hobeto esateko, koblakari horren bizitzan olnarrituta pertsonala 
bat asmatzen du, asmatutako pertsonala honen bizitza kontatzeko.

Qalak, besterik gabe, ondorlo batzuetara garamatza, nobela his- 
torlkoaren generoaren ezaugarriak kontuan hartuta: Aide batetlk, 
nobela historiko tradlzlonal gehienetan ez bezala, hemen ez da kon- 
fllkto polltiko edo historikoetan olnarhtzen. Bizitza publikoan Inolako

(7) Mauxe da erablli dudan edlzloa: Yon Etxaide: JoanahJoan, C.A.P., 
Donostia, 1980; hemendlk aurrera nobela honetako zitak emateko, JJ letrak 
besterik ez dut erablllko.



eraginik edo eskurik ez duen pertsonala baten aurrean gaude. Be
raz, ezln konta dalteke pertsonata honek bIzitza publikoan duen 
partea. Eta pertsonala xum e baten aurrean gaudenez, pertsonala 
honek Interes pribatu txlkl batzuk besterik ez dauka.® Argumentuan, 
beraz, prtbatuaren esparruan mugitzen gara.

Flkzlo hau eraikitzeko, ez dauka Inolako arazorik datu historikoak 
pixka bat aldatzeko, balna irakurlea engalnatu gabe, lehen esan den 
bezala; Idazleak argl utzi du bere lana nobela dela, flkzlozko lana, 
beraz; eta hau azpimarratzeko nobelaren azkenean bere flkzlozko 
pertsonalaren eta eglazko bertsolarlaren arteko zenbait desberdlnta- 
sunen berri em aten dIgu, egia eta fikzloaren aldeak azpimarratuz.

Yon Etxaideren nobela honek, beraz, badu nobela historiko tra- 
dlzlonalagoetatlk urruntzen duen ezaugarririk. Horregatik, Ikertzalle 
batzuen ustez, historikoa barik, prerreallsta dugu nobela hau,®

Honela adierazten du Yon Etxaidek zeln izan den nobela honen 
helburua. Zita piska bat luzea bada ere, hona ekarrlko du t oso-oso-
rlk:

Mere helburua eiafaerrl hau mamitzean, eglazko erieslñoaren sus
traía, erroa eta funtsa maltasuna dela adieraztea Izan zen. Ez, 
ordea, maltasun neurtu bat, norbereak eta adlskldeak bakarrik 
maltatzen dakiena, amodlo klase hau giristino ez direnek ere 
ezagutzen baltute-, maltetasun neurrigabe bat baizik, gure Jesús 
Jaunak gurutzetlk erakutsl ziguna, alegla, etsala barkatzen eta 
etsala maltatzen -hau ia eziñezkoa glzonarentzat- dakien amo- 
dioa. Mauxen da, zaiantzarik gabe, kristau erieslñoaren balorerik 
berelzlena eta ederrena, gizakumearen bertutea eta handitasuna 
goi-malllaraiño Jasotzen duena. Kristo'ren mezua honetxegatlk 
ederretsl eta handietsl izan dut batez ere eta mezu horl izan da 
neretzat i^rlsto'gan sinesteko eta Krlsto ulertzeko, maltatzeko eta 
miresteko Indarrik handlena eman didana, (JJ, 464)

Hobelan, beraz, Jesusek emandako m andam endurik nagusie- 
naren apología egin nahi Izan du. Eta nobelaren amaierak (^axik eta

(8) Mobeia honetan, primugoarl eustea.

(9) Cfr. Jon Kortazar: "Jon Etxalde: Kontaketa errealistaren haslerak", 
/\5JU XK-2, 1986, 487-489. or.



Petirlk elkar barkatzen dutenean, haren herlotza hurbil dagoelarik), 
horretara Jotzen duela ematen du. Ideología hau da, haln zuzen. Ibón 
Sarasolak nobela hau funtsean euskal nobela zaharretatik ez be- 
relzteko ematen duen arrazola.^° hobelan zehar agerten dlren gor- 
dlnkerla guztlak Itxurazkoak dira, zeren:

La acumulación a todo lo largo de la narración de palabras que 
denotan "lujuria", "lascivia", “ adulterio", "Impudor" ("Araglkeri", 
"llzunklro", "maltakerl", "loikerl" [...]) y otras similares, evita con 
todo cuidado que la novela caiga en la Inmoralidad, En la nnisma 
dirección habla el final "edificante" de la obra,^^

Mobela honetan agertzen dlren narrazlo teknikak direla-eta, ez 
dut gauza handink esango. Hona nire ustez Inportanteak dlren Idela 
batzuk bestenk ez du t ekarriko.

Esan behar da Yon Etxalderen nobela honek kontaklzun tradlzlo- 
naletan (nolabait deitzeko) erablitzen dlren teknikak aurkezten dltue- 
la.

Andrés Am orósek poltsiko-nobelez httz egltean^^ hlru mota be- 
relzten ditu arrakastatsuenen artean. Bigarren mota honela defi- 
nltzen du:

Novelas que Incorporan ciertas novedades contemporáneas (psi
cología, libertad y soltura en la conducción del relato) a un 
esquema novelesco esencialmente tradicional.

Yon Etxalderen nobelaz halako zerbalt esan dalteke: kontaklzun 
eskema tradizionala du nobela honek, batez ere narratzailearl dago
klonean, balna pertsonalen psikologlan (Iritzlei, pentsamenduel, 
gogo-aldartel) garrantzia ematen dio.

Honl hlru gauza galneratuko dizklot: digresioak, e lem entuak 1x11- 
pean gordetzea, eta egla eta flkzloaren artekoJokua.

Dlgresloetan denetakoa aurkitu ahal dugu. Batzuetan moralari

(10)Ekintzak gertatzen dlren espazloaz gain, noski. Espazio tradizonala 
da euskal nobelagintzan: baserria.

(11)Aip. lek, 101-2. or.

(12) Introducción a la novela contemporánea, Ed. Cátedra, Madrid, 
1979, 161. or.



buruzko digresloak eglten ditu, eta orduan nobelaren tesla argitzeko 
eta indartzeko helburua dute, Bestetan kultura edo historian buruzko 
Itzullnguruak eglten ditu; digreslo hauek Irakasteko helburua dute, 
zeren horlen bIdez, euskaldunek beren herriaz ez dakltena Jaklna- 
razten duen. Izan ere, nobelak, denbora-pasa Izateaz gain edo tesi 
bat azaitzeaz gain zenbait gauzari buruzko informazioa em ateko ere 
ballo dezake.

Digreslo hauek normalean narrazloaren erritm oa hausten dute, 
nahlz eta testuan integratzen salatzen dlren.

Elementua Ixilpean gordetzea da bigarren teknika. Mau da, na- 
rratzallea orojakilea izanik, gauzakjakinarazten du hobekien iruditzen 
zaionean, balna interesa ez gaitzeko gero gertatuko denaz aurre-ln- 
formaziorik eman gabe. Morrexegatik, hitzaurrea barik, "Qibei-azaipe- 
na" em aten du:

Esango nuke, "aintzin azaipena" baino "gibel azalpena" hobeki 
doakiola eiaberri honi, alegia, egin beharreko azaipenak nobela 
irakurri ondoren aditzera ematea eta ez irakurri aurretik, Batetlk, 
ixtorloaren gorde beharreko Ixiipeko sakraturik urrà ez dezan, 
gertakizunen berri salatuz, iñoiaz ere komeni ez den gauza, eta 
bestetlk Irakurlea hobeki kargu eginen delako gure azaipenen 
pixuaz eiaberri gala ezagututa gero. (455)

Mirugarren teknika egia eta fikzloaren arteko Jokua da, Gaia 
benetan existitu zen pertsonala baten bizitzatik hartu du, baina ez du 
biografia Idatzi nahi izan. flobela egin du, eta horretarako pertsonaiak 
beharren arabera aldatu egln ditu edo, beharrezkoa Iruditu bazalo, 
asmatu egln ditu, Esan dalteke, beraz, egia aldatu duela flkzio bat 
eraikitzeko, flkzio horren bldez idazleak adierazi nahl duen tesla ho
beto komunikatzeko, Morrexegatik, nobelako pertsonaien Izenak ere 
pIska bat aldatuta agertzen dira, Irakurleak egiazkoekin nahas ez 
ditzan.

Izan ere, Etxahunen bizitza eduki du oinarri, baina nobela egi
teko, historia barik, Etxahuni buruz herriak egin duen elezaharra 
erablli du batez ere, Idazleak dioenez:

<3ure partetik gaiiîera dezagun nahlago izan duguia elezaharrean 
oiñarrltu historian baino, zeren elaberriaren eglteko ez balta ger
taera batl hitzez hltz lotzea (horl historiaren eta biografiaren egl-



tekoa da), baizik puntu eta erreferentzl batzuetan oln harturik 
asmamenaz eta t^ntaslaz gldatzen. (467)

Azken finean, errealltatea ez dena da flkzioa, nobela honen 
arabera.

Qorrotoa lege-ra pasatuko nalz oraln.

Qorrotoa lege^^ 1964. urtean argltaratu zen eta nire ustez, 
ordura arte gal htstorikoa erablli duten euskal nobeletan hoberena 
Izan zen.

Joanah Joan nobelaz hitz egitean esan du t nobela historikoaren 
eredu tradizlonaletlk plxka bat aldentzen zela, zenbait ezaugarrlk 
nobela prerreallstara hurbiltzen zutela. Honako hau, ordea, nobela 
hfstorlkoa da zentzu estuan eta Jon Juarlstlk genero honetarako 
ematen dituen ezaugarrlak nobela honl egokl daklzkloke Inolako 
arazorlk gabe.^^

Ezaugarrl hauen artean, herolaren prezentzlak merezi du alpa- 
men berezia. Nobela hlstorlkoetan ohlkoa da bl bandoen erdlan 
dagoen herol baten presentzla, kasu honetan Matxln, ganboar lel- 
nuko jaun  gaztea. Pertsonala hau gudan aritzen diren alderdletako 
batean Integraturlk badago ere, bl alderdlen arteko zubia Izaten saia
tuko da bakea lortu nahlrlk. Petsonala honek konfliktuen leuntzallea- 
ren papera betetzen du nobelan.

Mobela honek generoak tradlzlonalkl erakusten dituen ezauga
rrlak aurkezten dltuenez, W. 5cott-en nobelaglntzarekln konparatu 
izan da. Balna, EQAh aldlzkarian esaten zlrenak komentatzean eman 
diren arrazolengatik, nire ustez ezln dugu besterik gabe horrelako 
parekatzerik egln.

Nobelan ganboarren eta oiñaztarren arteko burrukak kontatzen 
dira. Burruka horlek bere puntu gorena Izango dute  Arrasateren 
erreketarekln.

(15) Mauxe da erablli dudan edlzloa: Yon Etxaide, Qorrotoa lege, Elkar, 
Donostia, 1984 (hemendlk aurrera QL siglak erabliiko ditut zitak egln behar 
ditudanean).

(14) El linaje de Altor, Taurus, Madrid, 1987, 60-67. or.



Baina bl bando hauen artean, arrazol argirik gabe elkar puskatu 
nahirik ba ltab lltza/^ Matxln dugu. Qanboako alderdlkoa bada ere, bl 
bandoen arteko bakea eglten salatuko da, nnendekuaren legearen 
ordez maltasunaren legea proposatuz. Lehengo zita berriro gogora- 
tuz:

Jaun Matxln Olasoko'k bl taldeen arteko pakea eta adiskidetasuna 
bllatzen du, zaldunen ohorezko legeak mesprezlatuz eta apalta
sun izpiritu aundl batez Ebanjelloaren Argiari atxlkl.

Jokaera honek bere leinukoen galtzlrltzla sortuko du.

Konfllktuzko egoera honen bidez idazleak azalpen bikoltza 
eskelntzen dio Irakurlearl.

Aide batetlk. Yon Etxaldek euskaldunen arteko banaketaren nne- 
tafora edo alegoría eglten du, banaketa horrek gerra zlbllaren trage- 
diara eraman baltzuen herria. Idazlearen iritzian, gerra zlbilean 
euskaldunak elkartu beharrean, nork bere aldetik Jo zuen, Indarrak 
Euskal Mernaren onerako ezer eskelntzen ez zuten bl bandoen ar
tean banatuta. Honela herrian berez axola ez zitzalon banaketa ba
tean gaidu zlren, kausa hobeago batean elkartunk egon behar zlren 
Indarrak.

Banderizoen gudak, beraz, gerra zlbllak euskal herrian edukl 
zuen Islaren m etaforak dira.

Bestaldetlk, Yon Etxaldek banaketa horren kausa bllatu nahl du, 
eta kausa horl historian aurkitzen da. Askotan esan Izan denez, 
histona ezagutu ezlk, historia erreplkatzeko arrlskuan gaude. Eta 
horrek ere buitzatzen du idazlea honelako obra bat egltera.

Erdl Arora Jotzea, beraz, m etafora edo kausen bilaketa Izan 
dalteke hem en. Askotan alpatzen den Ihesbidea bigarren mallan 
geldltzen da nobela honetan.

Mobelan demokrazla eta feudalismoa kontrajartzen dira: elite 
baten baloreak aide batera utzl behar dira (balore honek hernarl 
kaltea besterik ez diote ekarri, herri xeheak betl bl bandoen sa- 
rrasklak Jasan egln behar baltitu), beralen ordez hern osoari baliaga-

(15) Hemen ere konflltuaren benetako kausa ez da argitzen. Bandoak 
betl aurretlk gertatu den zerbalten mendeku blla ibiltzen dira, balna besterik 
ez, lehenengo kausa, sua pIztu zuena zeln Izan zen argitu gabe.



rriak Izan dakIzHiokeen baloreak (benetako krlstautasunak bldera- 
tuak)Jartzeko.

Banderizoak ere konturatzen dira herriaren kontra ezln Joan dal- 
tezkeela;

«[Jaun Peru Abendañoko] konturatzen baltzen, aginteak sendo 
iraun behar badu, herriaren borondatean sustraltua behar duela 
egon.» (QL, 255)

Balna banderizoek herriaren borondatea bere nahletara mugla- 
razten dute. Jokaera honen kontra, Matxln Olasokoak herriaren bote- 
rea errespetatu behar dela Ikusten du, eta honetarako euskal herrlak 
bazeukan erakunde garrantzitsu bat: Qernikako Batzarra.

Dudarlk gabe, honen azpian Arlztlmuñorenak bezalako teoría 
demokratikoak aurki ditzakegu. Qogora dezagun nazlonalismoaren 
Ideologoa ere Izan zen idazie horren ustez, Euskal lierria, Jatorriz, 
instituzio dem okratiko batzuen Jabe Izan dela, kristautasunean oina- 
rritzen den demokrazia organikoa erablitzen duten instituzioak, ale
gia. Instituzio hauek bere garapenaren puntu gorena Erdi Aroan lortu 
zuten, hain zuzen ere, bandoen gudak gelditzea lortu zutenean.^®

Bestaldetlk, Yon Etxaldek dituen merezlmendu handienetako 
bat bere estiloa da, nobelak eglteko lanabesa, hlzkuntza bera, gutxik 
bezala menperatzen dakielako. Etxaideren estibaren ikerketa sakona 
benetan lan gaitza eta luzea izango zen, edizioen arteko desberdinta- 
sunek areagotu egiten dutena.

Memen aipamen batzuk besterik ez dira egingo, estiloaren non- 
dik-norako naguslak nabarmentzeko.

Miztegiaren esparruan zenbait gauza Jaklngarri dago:

— Izen bereziak direla-eta, erabilera bikoitza dagoela esan behar.
Alde batetik, euskal form arik zaharrena erablitzen salatzen da
askotan, batez ere leku izenei dagokiela. Balna, bestaldetlk,
euskal forma Jatorra, hipotetikoa izan arren, eraikitzen salatzen
da (adibidez, "Antso", "Onzalutx", "Azeari").

— Hitz batek forma desberdinak dauzkanean, normalean zaharre-

(16) J. de Ariztlmuño: La democracia en Euzi^adi, Ekln, Buenos Aires, 
1942,



na ematen duena aukeratzen du, eboluzlorlk txlkiena Jasan due
na, alegla ("gudu", "g iristino", "e rib ino").

— Mormalean erablitzen ez diren hitzak agertzen dira askotan ("au- 
slabartza", "oguzi", "urena")>^

— "O horearen" arlo semantikoan sar daltezkeen hitzak agertzen 
dira nonnahi ("lo tsa", "le ia l", "ko ldar", "b ip ll"). Mobelaren gala 
kontutan harturlk honek ez galtu batere harrltu behar.

— Eta ez galtu harrltu behar ere armak eta Jantzlak izendatzeko 
hlztegl aberatsa erabiltzen badu. Honetan sustraitzen da nobela 
historikoen arrlskuetako bat, nahl gabe ere, Idazieek arkeologla 
besterik ez baitute eglten askotan ("azkon", "sorbatza", "upu- 
larda").

— Hitz abstraktuak erablitzeko Joera dauka. Gogoratu behar dugu 
nobela honetan JoanaH Joan-en  bezala digresloak sartzen direla 
askotan, eta digreslo hauek batzuetan nobelaren tesla Indartu 
nahl dutenez, oso nórmala dela egoera horretan horrelako 
hitzak erablltzea.

— Ahal den neurrlan, erdal form ak aide batera uzten ditu, balna 
garblzalekerlan Jausl gabe. Monen erakusgarri izan daltezke Mi
txelenaren hltz hauek:^®

Izkuntzalarlarl Itzuri zalon oar bat, azkenik. "Azkontegla" Itza 
("saetera") Ikusl du t 44-garren orrialdean. Ez du t em en euskal-lzte- 
girlk, balña ba dirudl itz berrla dela. Orrela balitz, eta bestela baldln 
bada barka, bearrlk gabe asmatua dirudl, gure artean "saietera" 
euskal-ltz ezaguna balta oralndik, alntzlñako lelo mear orletakoa 
adierazteko.»

Morfoslntaxiarl dagokiola, bl gauza besterik ez d ltu t aipatuko: 
adltz form en aberastasuna eta euskalkl desberdinen elementuen 
nahasketa (adibidez, esaidl konpletlboak eglteko (e)na atzizklaren 
erabllera, edota geroaldla adierazteko adltzetan -en atzizlkl erabiltzea 
askotan).

(17) Inpresloa daukat honelako zenbait hltz, hala ñola geroago aipatuko 
dlren beste batzuk, lelenden kontaklzun tradizio kultutlk hartuak direla eta, 
beharbada, askoren atzean Larramendiren hiztegla egon daitekeeia.

(18) "Qorrotoa lege", Egan, 1-6, 1965, 161, or.



Esandakoa nahikoa da zenbalt ondorlotara heltzeko.

Lehenengoa, eta behar bada garrantzitsuena, garaiko normatik 
urrundu nahi duela. Mau hlzkera estetikoaren olnarrla da formallsten 
Iritziz; baina nobela hlstorlkoetan helburu estetikoa ez ezlk, helburu 
praktikoa ere badauka: hízkeraren bidez, ekintzak gertatzen dlren 
garala Irudikatu nahl da, irakurleak hizkeran ere aspaldlan gertatuta- 
ko zerbalten aurrean dagoela senti dezan. hau, aldez edo moidez, 
nobela historiko guztietan egiten da, baina azken ondorloetara heldu 
gabe, inolz, edo la inoiz, ez baita benetan garaiko hlzkera berrerai- 
kltzen. Izan ere, kontsekuentea izanda eta egora muturrera eraman- 
da absurdora helduko ginateke: Mola idatzi beharko zukeen Robert 
Qraves-ek gazteleraz El vellocino de oro  izenarekin argltaratu zen 
nobela?

Bestaldetlk, hizkeran bertan gaian bilatu nahl duen elkartasuna 
erakusten salatzen da idazlea, hlzkera osoa del Iftekeena eskainiz; 
hau da, idazleak euskalkl eta garal desbedinetako e lem entuak era
blitzen ditu euskaidun guztiak hartu nahi dituelako kontutan, euskal
dunen batasuna hlzkuntzan ere gauzatu behar delako, Ivanhoe no- 
belan gertatzen zenaren antzera. honelako jarrerarekin, ez da 
bizkaiera ez gipuzkera egongo, euskara baizik, nahiz eta oinarnzko 
norma gipuzkera (lehenengo edizioan) edo batuagoa (geroko edi- 
zloetan) den.^®

Eta amaitzeko, nobela histonko guztietan bezala, beti Izkutaturik 
aurkitu ahal dugu arkeologla egiteko arriskua, irakune liluratuaren 
begien aurrean aspaldiko m undu bat, dagoeneko desagertua, berre- 
raikitzean, inguruko errealltateak ezer gutxi eskaintzeko daukanean.

(19) Ivanhoe-n normandoaren eta saxoiaren eikartzetlk Ingelesa sort
zen zen, hlzkuntzan ere.
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Etienne Salaberry

Pierre AlfIZIART

BIzia eta obrak

Baxenabarreko (edo hafarroa Behereko) Heleta herriko Qarra 
etxean sortu zen Etienne 5alaberry, 1903 an, otsaiiaren 18 an. 
ikasketak sorterrian lehenik, gero Bellokeko ikastetxean, azkenik 
Balonako Seminario handian eginen ditu, 1929  an apaiztuko deiarik. 
Okzitaniako Toiosan dagoen institutu iSatoiikoan sartzen da segidan, 
filosofia Ikasketak egltekotan. Itzulirik llzentziaren Jabe, Uztaritzeko 
Seminario ttlpian filosofia erakasieJartzen da, 1931an. Artean, 1924 
t ik l9 2 6  ra, Aiemanian, Rhin ibaiaren zaintzaie gisa egina zuen bere 
soidaduzka.

1939: altxatua da berriz soldado gisa, urte batentzat «Bigorre» 
lurraideko Tarbes hirlan eta gero, geria deia eta, bost urte egonen da 
Aiemanian preso. Merritik hain iuzaz eta bereziki han eta hola egoi- 
teak bizi guziko markatuko du. Geria ondoan, 1945an Uztaritzen da 
berriz, aitzinean bezaia filosofia irakasle eta honela 1958 arte. Or
duan apezpikuak antolatu duen Villa-Pia llzeo berrian nahiago du 
Etienne Salaberryk Uztaritzeko lan bera segitu eta horretan dago 
1973 arte, erretiratzen dela beraz 70 urterekin. Ikusiko dugun beza
la ez da geldirik egon beharra.

1981eko uztailaren 22an bereganatzen du heriotzak,

Piarres Lafitte Jaunak galdeglnik, kazetarl gisa hasten du bere 
Idazki lana, Iparraldeko «Merrla» astekarlan, kaslk gerla biharamo- 
nean, 1946an. 35  urtez idatziko du, asterò, erraiten ahal deiarik 
zendu arte. Lehenik euskaraz. So Egilea izenpetuz artikuluak, gero 
eta laster, erdaraz «Tribune libre du Prisonnier» famatua, azkenean



«Pointes sèches» edo «^ista zorrotzak» bilakatuko dena. Kristau fede 
eta sentsibiiitateak buitzatzen duen «L'Eciair» egunkanan ere parte 
harlzen du, ez ahantziz sekula gerlan oliiaren oroitzapen eta eginbi- 
deak, «Le lien» aidizkarian. Erdaraz beti «Qure Merria» bihiierokoan 
artikulu iuze andana bat agerrarazi du, hala noia «L'homme basque. 
La fe te dans l'am e basque, L'aiiènation basque» , etabar. Euskaraz 
berriz, eta errebista berean, olerkira saiatzen da, noiztenka «Merrian» 
bezaia funtsean. Antzerkia ere m enturatu izan du.

Oroz gainetik nnintzatzea m aite zuen oratore 5alaberry bernke- 
tariak ez zezakeen irratia huts egin eta bi urtez, haren azkenak 
izanen zireia. Radio Adour Mavarre irratian entzun izan zen gutarteko 
boza.

Artikuiuak beraz tole, erraiten dugun bezala iparraldean. Balna 
liburuak ere.

«Ene sinestea» agertzen du Etienne Salaberry betan apaiz eta 
gizon Izan nahi izan duenak: autografia eta iekukotasuna, hori daite- 
ke iiburu honen irakaspena: 1978an ginen. 1979ko urrìaren 16an, 
Meietan, bere sorternan ohoratu zuen Euskaitzaleen Biltzarrak 
Euskaidun Fededuna, Europatiar absoiutua, Baigura xolan sortu se- 
mea. Eta ospe-egun horren aztarna baliosa hor daukagu: «Omenai- 
dia» iiburua.

Ahantzi ezina da eta beraz aipatu, Irakurtu beharra, Etienen 
azken iiburua: «Beñat adiskidea agur!» Oihu bat?

Filosofia

Seminano handiko buruzagiak gaidegina zion Saiaberryn hea 
nahl zuen Erromara Joan teologia ikasteko: «hlk ezetz, ene xedea 
lltakela fllosoflaren barnatzea Tolosan» (Ene 5lnestea 106or.) Eta 
berak erraiten duenez, ez zen orduan ardura eglten honelako hau- 
tua. Bazukeen ordukotz kasko glbelean Idela bat apalzak. Filosofìa 
zer da Salaberryrentzat? Mastetlk gauzak garblkl erralteko, fedearen 
lagun lelal kartsua. Ez dltu sekula bereizlko bere sinestea eta 
dlskurtso fllosoflkoa, hau haren zerbltzuko balta. «Phllosophla, anelila 
theologlae» Eskolastlkoek zloten bezala. Jainkoa behar balta mun- 
duaren ulertzeko: dogma horl du erreplkatzen apez Irakasleak (ikus 
berdln Cne 5inestearen  104 .garren orrlaldea) Morlek hola, egln dltu*



dan írakurketetan, bakan aurkitu du t 5an Tomasen izena Etienen 
iumaren pean. Eta Bergson dugu aipatuko urruntxago. Dena den, 
fedea ielien, tiastetik bururadino, hastetik, amaren hitzetatik zerioia- 
koan sínestea. «5inestea gu ;gu sineste». Main m alte zituen form uie- 
tan hartu azken hau nabarla da: sinbiosi sakon honek gldatu ditu, 
gertatuak gertatu, Etienne 5aiaberryren pentsam endu eta urratsak. 
Eta bere iiburuari azken gogoetak eskaintzen dizkioia, baieztatzen du 
ez dueia bizi izan duen aro duda-mudakoan dudarik ukan, «filosofia 
bera egina baita sinestearen garbitzeko bere pusketarlk, ez sinestea- 
ren husteko bere mamitik» (188or.). Beretzat zeukan 5an Agustinek 
errana: «Crede u t inteliigas». Qisa batez, hemen amaitu behar gene- 
zake «Fiiosofia» deitu kapituiua.

Baina zerora indik? Lehen oharpen bat: ez ditu bereizten 5aiabe- 
rryk filosofia eta zuhurtziaren adiskidantza, berak dioen bezaia. Ez du 
teoria filosofìko bat eraiki, ene iduriko, baizik errepikatu harentzat 
ideia lehenak ziren printzipioak. Artlkulu honen koadroan, tem a mal
te batzuk, erran genezake leio tem atsuak aipatzekoak dira.

Landes departamenduko Aire hirian apezpiku zen haren irakasie 
ohi Mathieu hazpandarrak idatzi zion 5alaberryri, oparitu liburuan, 
noia honek bere eglnbidea bete zuen agintza zaharra atxiki izanik, i. 
e: sinetsi, ulertzeko. Moneia ez zuen beraz Saiaberryk hamabigarren 
mendeko Abeiardoren manua segitu: «Inteliige u t credas». Egiaren 
kriterio honen arabera ditu gure Irakasieak fiiosofoak JuJatuko, 
ekintzak bermatuko, bere denborako Jende eta gertakizunei «so egi
nen» .. Qizona deus ez balin bada Jainkoa gabe, eta hori miia aidiz 
erran du, fiiosofoek ez dezakete deus egiarik bere baitatik ateratu, 
deus ongirik bakarrik egin. Prometeoren baientrtak, hots, humanis- 
moak, porrot egin du: zer nahi gisaz, eta bereziki hemeretzigarren 
mendean (m ende madarikatual) harra Ja udarean zegoen. «Lehen 
zorigaitza, sinestearen aiderat, paganoen zorigattza». Mamaika aldiz 
arbüiatu duke Saiaberryk gizon digante Jainkosoa. Zenbat aldiz erre
pikatu ote du hogeigarren m endeko bi ideologia suntsitzalle Ikaraga- 
rrlenak, marxlsmoa eta nazlsmoa, Jalnkorlk gabeko edo Jainkoaren 
kontrako fllosoflak zirela?

Hemeretzigarren mendea aipatu dugu: hor badauzka Salabe- 
rryk hiru deabru, hiru etsal erraldolak, «Les philosophes du soupçon» 
erraiten dugun bezala artetan: Marx, Mletzsche eta Freud. Azken 
honekin ez balln bada, ene ustez, sobera Izartzen (Inkas ere?) beste



blek blitzen dute berea. Malere, Marxek ohar onetik hasl du bere 
anallsia, dlo Etienne Salaberryk «Beñat adiskidearl agur !» liburuaren 
zazpigarren gutunean; «IkusI d itik fededunak gibelka eta ezazoi gl- 
naudela frangotan behardunen alderat». (51or.) Baina ez dezake 
onartu «Eriisionea Jendetzaren opluma» deiako definizioa. Malz eta 
malz gaitzetsia zuen, berezlkl «Merrian» Erruslaren Inperallsmo m ate
rialista «fazizta gorrla» Materiallsmoa ez da zer nahi gisaz Salaberryren 
kategoria fllosoflkoetan sartzen, kristautasunaren gatlk eta, uste dut, 
Platonen Ideallsmoa hor baitago nonbaltlk. Molako zerbait erran nahl 
duke Mixel Itzainak diolarik Ikasle ohi bezala erakaslearl:» Zutarik Ikasi 
dutan eta ikasi dugun lehen gauza... badela ideien mundu bat» 
(Omenaldia 25or.) Baina 5alaberryren platonismoaz segur izaiteko 
lama nahiko nuen Ikusl.

Nietzsche beraz, gero, Etienne so zaiola begl beitz. «Mietzsche 
ohartua duk fededunak ahui eta beratz gírela Jaunaren alderat» dlo 
gutun berean, eta funtsean Hietzschek Jainkoaren herlotza nahi du. 
Loglka beraren arabera, filosofo alemanaren a telsm otik dator 5alabe- 
rryrentzat nazien «fazlzmo beltza». Qaur erran genezake gauzak ez 
direla hoin sinpieak eta deiako filosofoa abliki errekuperatua izan 
dela: testu bat aise Itzultzen ahal da testuinguru baten nahira. Idu- 
rltzen zalt gehienetan 5alaberryren anallsia fllsoflko eta polltikoek 
sinestea, metafisika eta hauetan oinarritua dagoen morala daukatela 
interpretazioaren pnntziplotzat.

Freud. Qorago Idatzi dudana soberakina dalteke balna uzten dut 
den bezalal Psikanallslaren sortzallearen bekatua: ez Jaungoikoan 
sinestea. Segur, arrazoiekin ohartarazi zuen Freudek gure baltan ez 
dela nagusi arrazola. Hortan ados 5alaberry: eta, Descartesek, bere 
Cogitoan, sobera argitsu agertu zuen Jendearen kontzientzia. «Ilunbe 
eta argi gizona. Bere buruaren jabe  eta ezjabe». {Ene sinestea  or. 
115) Bizkitartean, IdurI zaIo 5alalaberryri urrunegl doala Freud, na- 
hasten dituelakotz «libido, lohlkerla edo lizunkerla» (Ene sinestea  or. 
62). Mahasmen horretara eron da zinez Freud minkua? Ez dakit. 
Hargatik psikanalistak erran du garblkl Jendeak naturalki segitzen 
duela plazerraren printzipoa, baina beste behar bat sentltzen duela 
bere baltan: aszetismoarena. Mots, libido delakoan Etiennek bekatua 
ikusi du. Hortakotz du Adler bat, Freuden dizipulu dizidentea, gores
ten, bizitzeko borondatea, norbait izaiteko nahiaren bidez baita gure 
lehen gutizia. Energia, ez laxokeria.



Preso zelarik Etien Alemanlako, Stalag IVan, Unibertsitate bat 
bazuten muntatua hango gogoetalariek eta gure erakaslea sozlolo- 
glaz mintzatzen zen. Uste du t han berean aurkitu zuela zientzia horl, 
zlentlfikoa ez den apez metafìsikarlak. Erralten du bai «Merrlak eglten 
du (eia) glzona» balna ez m okor bat bezala «zoziologiztek, marxiztek 
eta naziztek uste duten bezala» balzlk elte berezi batekin.

Zientzia alpatu baltugu, zenbat oharpen egln beharrak dira he
men. Zenbat aldiz errepikatu dIgu Etienek Uztaritzeko Ikasgelan 
Leibnizen erranaldia: «Jaungoikoa gabe Izan ditake geometra; ez daki 
zer den geometria»? Ados zen erakaslea Idela horrekin. Argl da 
harentzat, IkusI dugun bezala, mundua, errealltate osoa, adimena 
bera, Jainkoaren hutsean, huts daudela, Erreplkatzen zuen ere Elns- 
teinen hau: «Ezln ulertgarriena, mundua ulertgarri Izaltea». Qure fiio
sofoak badu problema horren soluzioa: «Einstein m lntzo da Jaungol- 
koan sinesterik ez duenaz. (Ene sinestea  104 orr.) Erdaraz erralten 
dugu: C.Q.r.D: Ce qu'll fallait dém ontrer. Balna uste du t hau erran 
nahl zuela fislkarlak: aurkitu dueiarik eriatibitasunaren teorlaren 
zehaztapen-formula, Itxuraz, horretarako egina ez zen m atem atiko 
tresna batez baliatu zen, hots, Rlemannen geometrlaz, axioma for
mal huts batetlk hasirik dedukzioz eralkla. Beraz errealltate material 
baten axola gabe. Hola beraz ulertu naturaren eta adimenaren ar
teko lotura? Zlentzilarla dudakor, fededuna Jakintsun. Beste adibide 
batek ere merezl lltuzke orrlaide batzuk, arl balta fliosofoa, fislkarla 
Izendatu gabe, Melsenbergek azaldu zlurgabetasunaren prlntzlploe- 
taz. Balna luzeegi heldu da denak alpatzea, beraz laburregi blltzea.

Morala, argi da, Egiaren zerbitzuko balzlk ez dezakegu asma, 
eta gauza. Funtsean, urrunago ageriko da lotura, berezlkl polltlka 
arloan, ez balta polltlka onlk, eta eraglnkordk, Ongtatlk kanpo. Pslko- 
logla bera sinestearen peko bezala dago, fededuna balta, esentziaz 
eta definizloz, azkar, xuxen, libro, etabar. Qandhl bera, gain gainetlk 
ohoratzen zuen bake glzona, glsa batez fededun monoteístatzat 
zeukan filosofo kristauak: erdaraz Idatzl du, «1968ko ekalnaren 6an, 
honela Itzuitzen dudan perpausa: «Pentsatu dut, frango usu, Jain- 
koak sustatu zuela Qandhl budismoaren lurretan»

Artea m alte zuen Etlenne 5alaberryk. Artea bere itxura guzle- 
tan, haatlk edertasunarekin bat eglten duen artea, ez balln bada 
hemen Jujamendu estetikoari buruz auzia ikertu behar. Mundu osoa 
ederra da, kreatua den ber. Mor ez da dudarik: ortzia, zerua, natura.



Herria(Frant2la lehenik, Euskal Merda azkenik, azkenean?) gero he- 
rdak, partikuiazki Heleta, mendiak, bereziki eta erran genezake gain 
gainetik Baigura, etxeak, Qarra, hots gisa batez amodioak edertu 
gauzak, ahantzi gabe dantza, kantua, bertsoak, pilota sakratua, piio- 
ta rla renjestu  dibinoa. Balna ere artisten artea, nnargoiadena, zizelka- 
riena, arkitektoena. Eta Arantzazul inarrosi du 1950ko Iraiian 
Arantzazuk Salaberry (Herrian 12an artikuiua erdaraz) Pentsal Eder- 
tasuna sakratua baitan, mendian, apaiz, fraide eta gazteen erdian, 
Qlpuzkoa kad3 u eta aberatsaren bihotzeani Baina Oteiza? Oteizazzer 
dio? Omenaldia liburuan(87or) QerniHa aldlzkarlaren izenean Mattln 
Larzabalek galdegiten dio, Oteiza dutela solasgai, eta azplmarratu 
ondoan zizelkadak hutsari em aiten dion garrantzia eta, zertako ez 
erran, esentzia: «Zer diozu Oteiza zizelkariaren erantzunaz? . . .Betea 
hutsez duke goralpatzen.,. Dolmen edo hard-pllak, harrlak harrlen 
gainean emanak ditu, hutslk daukalarik azpia.,.. Hutsa erdian,,,» 
Hona Etienen ihardespena: «Mlk aldez bertze ezar nezake itzulidk 
harri-pll eta harri-multzoen erakaspena. Ageri ez den izaite batez 
m ukurru dagotzi. Han dira harrlak izaltearen mugatzeko eta mugatuz 
tinkatudk ezadzeko, izaltearen izaite egina», Aipamen luze hau he
men ezarri nahi izan dut, Salaberryren filosofia, erran nahl balta 
metafislka, ontologia erakusten baitu. Izaitea ala hutsa: laster egina 
da hautua. Erakasle apezak, edo apaiz irakasleak (blek bat, betl erran 
duen bezala) ez zezakeen beste erantzunlk eman, Platon, Hegel ez 
urrun hem endik: Izaltearen egia, ezin aurkitua, edertasunak (eta 
halentzat adiea eta edertasuna bat) erakustera em aiten du, bihotza 
hunkituz izpiritua argitzen, Izpldtu argituak dueiarik artea gisa batez 
ulertzen.

Eta ondarrean, Bergson, «Hend Bergson izan da ene gaztetasu- 
naren iguzkia» {Ene Sinestea  118 or) Idurlz, Parmenidoren izaki ab- 
solutu eta aldaezina eta Heraklitoren bilakabide ezin gelditua uztartu 
bezala dituelakoan, akomeatu. Baina orrialde honetan alpatzen duen 
sintesi hod ez du egiazkl azaitzen, ene ustez. Haatik oroitarazten hain 
maite zuen bere zaldiarl «Bergson» izena emana ziotelal

1965ean Jakin taldearen ardurapean agertu zen Fllosoflaren 
kondaira liburua, non 5alaberryk idatzi baltzituen Bergsonl buruz 
berrogei bat orrialde. Kasik hastetik erraiten du, Axular goraipaturik, 
harek erakutsi bidean behar dela berriz Ibili, fllosoflaz euskaraz 
idatzizl Eta hain laket zitzalon sukar-oldar goxo batekin botatzen du.



deus azaldu altzln, Bergsonek hartu bideak baduela «Eskualdun 
ikhertzalearen bldearen elte». Mautu horl, amodlo horl, desamodio 
batek argltzen du partez, begletan duen Descartesl buruz daukana. 
Descartes razionalista Eskual-Merrltik bezaln urrun, Bergson Izplrltua- 
llsta kartsua hurbll. «Haren gogoaren arek, eskualdungoaren badute 
Idurl. Mork daki ez galtuenez Bergsonek laguntzen ahal gure eskual
dungoaren hobekl argltzen, gure eskualdungorat hobekl bihurtzen?» 
BIhurtzenI Adltz hau ez dalteke suertez ezarrla. Asmatua dugu Ja 
Etienen izpirltuan pentsalarla, polltikarla eta euskalduna nekez berel- 
tezkoak daltezkeelal

Horiek hola, zerk xarmatu du Salaberry Bergsonen fllosoflan? 
Bereizten dituen orolm en- huts-garbl eta orolmen-aztura, adimena 
eta asmoa, zientzia eta filosofìa, morala eta erljjloa, ahantzi gabe 
Iraupena deitzen duen denbora-, Indar-Idela horlek ditu 5allaberryk 
beretu. Betl bezala, hemeretzigarren mendea du partida, «Jakltatea- 
ren mende» horretan sortu baltlra edo bederen azkartu «Jakitate 
nagusiak: fìzika chlm la, biologia». (Ibidem 107 or.) Eta ere pslkolo- 
gla, denak bekatu berak fundituak: materlallsmoak. Mona beraz 
Théodule RIbot, etsaletan etsalena «zaukalakotz glzona zitakeela zer 
bat zeren artean» kontzlentzla bllakatuz «achalerla ez deus ba t» , hots 
epifenomeno soll bat, Beharrik orduan dator «nouveau Sokrate» bat, 
erralten duena glzona ez dela puska, balzlk Jende: horl da Menrl 
Bergson, hogeigarren mendearen Irakasle, arlmaren mezularl. «Mo- 
golgarren mendea haren seme». Eta hona nonjaklntza, Iraupena eta 
zuhurtzla Josten dituen 5alaberryk. Kontzlentzlaren mamia iraupena 
da, eta Iraupena eglazko denbora, bizl dugun une zabal konkretua, 
zatlezina, etengabea, gure barneko eglazko errealitatea, Iragana, 
oralnaldla eta geroa batzen dituena. Orduan orolmena ez da zer 
zatltuez eglna edo aztarna material agertu orduko desagertzen dire
nek axalez estalgla, baizik orolm en huts-garbla, Izpirltua beregana 
Itzulia deiarik, kontzlentzla denbora Izanez eta denbora kontzlentzla, 
hots blzla, ez materia, Eta ez du adlmenduak ulertzen errealltate 
izpirltual horl, «Adlmendua bere jltez , itsu dago biziaren aiderat», (Ib. 
118 or,) Materlaren ezagutza du adlmenduak bere xede, asmoak 
aldiz kolpez bezala Ikusten du, barnetlk ateratu intulzio batean, 
hltzek ezin deskribltu Izplrltuaren arlma, halako enpatia batean: «Adl
mendua Idorra bezaln, asmua eztia» dio gure fiiosofoak. 5an Agusti- 
nen «bihotzaren begiak» ez ditugu urrun hemen. Eta Etien? Menrl eta



Agustinekln, konpainla goxoan dago. Libertateaz, haatik, bemol bat 
ausartzen du: baietz gure ekintzak, Izatearen barnetlk Jalgitzen dltu- 
gularlk, llbertateak eginak dlrela, hots libro garela. Mori ezln arras 
onartua, gizona ez balta baitezpada bere buruaren nagusl: «Kechuak 
ez dua libertatea Ithotzen?» Zer da kexu horl? Adimenduak edo 
arrazolak atxlkitzen ez duten indar basa zerbalt. Bltxi zalt argumentu 
hau I Zuhurtziaz an da Salaberry ala sinesteaz? Zer nahl gIsaz, llberta- 
tearen kasuan, minbera, idurlz. Beldur delakotz urrunegl Joan dadin? 
Moriek hola, Bergsonekin ez da sam urtuko 5alaberry, noia malsuak 
erraiten baItu «herri hetsietan herri ideklak» sortu dituztela herolek 
eta sainduek, azken haulen aitzin «Qreziako zuhurrek, Izrael-eko pro- 
fetek» gero etornko dlrela «Indiako othoitz-eglleak». Mots, kasIk mlstl- 
kak edo Jainkotlarrak. Urrundu dituela fuera gorrian 5alaberryk Hei
degger, Sartre, Freud etsigarnak! (136  or.) Osoki biga direlarik Marx 
eta Bergson, alabaina. Uste du Salaberryk, eta hon maíz errana Izan 
da, Bergson katollsismoan hurbll hurbll zegoela zendu zelarik. 
«Bergson Iragan da baratche-baratche sinheste hortarat». (136  or.)

Kapltulu honen hastapenean Salaberryen sinesteaz errana erre- 
pjkatzen dugu funtsean, Itxuraz galtzeko Itzulla eginik fllosoflaren 
konpainlani

Salaberry età politika

Nondlk eta noia hasl salla? Qertakan miresgarri eta latzak ezagu
tu eta bizi izan dltu, bakoltzak bezala, Etienne Salaberryk, balna bere 
adimen xorrotx eta sentsibllltate samurrarekin, beste baitzuk baino 
gorago eta barnago, naski. Oroi nalz lerro hauek Idaztean apez 
adlskide batl nihaurek erranaz: «Etienne Salaberry a une pensée 
affective». Fllosofian dagokionez Ja azpimarratua dugu gauza hon eta 
Iduriz, polltlkaren anoan egln behar. Zerbaltetan sinetsi lehenlk eta 
gero azaldu, teonsatu. Funtsean, Salaberry ez ote da gaingainetlk 
enpinsta? Ideien maitale zela, bal baina ere espenentziaren haur. 
Iduriz, Ikasle soll zelarik gaztaro goxoan, teorlen eta sinestearen 
gerizapean zeharkatuak zituen urteak. Alemanlako f^hln ¡balaren 
zaintzan gisa egln zuenean soldaduska hango aberastasun ekonom l- 
koak estonatu egln zuen balna 1939-1945eko  gerlak, presoa marro- 
sink utzl zuen, Man eta orduan pIztu zaio kontzientzia polltlkoa, bas
tean bera sobera ohartu gabe, naski, gero, Merrirat itzulita onduko



eta zohitu baltzalo Dresden eta Leipzlgen artean sortu hazla. Qosea 
ezagutua zuen balna «Stalag IV-an emaiten zaukuten aski Janari bi- 
zitzeko». (E.5. 145 or.) Orduko harat hunatak, ianak, astiaidi iuzeak, 
bakardadea, kalakak, gogoetaiarien arteko gatazka goxoak, mezak, 
denak alpatzen ditu, ohartuz adibidez «Yugozlablatarrak langlleak, 
zuzenak direla, Itallanoak lagunklnak...»

Han du aurkitu Europa, han gutlzlatu bakea eta orduan JakIn 
Euskalduna zela.

Euskal Herrlaz bazltuen altzlnean ukanak, balna «doi bat» , arran- 
gurak, sutan zelarlk Espalnia, suntsltua Qernlka, hartua Bllbo; auzi 
horl beherago xurltzen saiatuko gara. Anartean nazlen eugenlsmoak 
eta Errusia eta Alemanlaren arteko elkarrekllako m ehatxuek zuten Ja 
kezkatua. Qero gerla denboran ziren, ene ustez, haren Idelak indar- 
tu, berezlki Europako kristauen arteko borroka izigarrla eskandalu bat 
baltzltzalon, hago halere ez duenetz gerlatik gibeleratuta gehlenik 
sofritu Etienek. Bazltuen Alemanlan heltzean Idela fìnkoak. «Kaslk oro 
Petalnen aide ginen». Eta hona zer erralten dIgun Salaberryk Ene 
sinestearen 156 garren orrlaldean: «Juduen lagun hoberenak, ape
zak, eta apezen artean, hala balta, apez euskaidunak» (sic) Eska- 
patzer zait Juduen etsai zlren apez euskaidunak ez zlrela 5lalag IV 
delakoani Salaberryk erran nahl du gerlan direla adlskldantza fer- 
muak sortzen: Algerlako gerlan Ikasla du t horl. Dena den, presonde- 
gl denbora gure tilosofoarentzat bere Idelen laboratorio bat Izan da, 
dudarlk gabe.

1946 hasiko da beraz «Herrian» Idazten, Bakea, Europa. Bi hitz 
horletan dagoke 5o  Egllearen filosofìa polltlkoa, «Plus Jamals ^al» 
erralten ohi da gerla bat bururatzen deiarlk. Eta 1946ko ekalnaren 
5an «Herrian» honela m intzo da Salaberry «Frantzia eta Alemania» 
titulutzat duen artikuluan; «Gerla hau Izan da ondarrekoaren ondoa: 
Jeus ez da bururaturlk». Aterablde bat behar da nonbaltik ekarri 
bizkitartean. Bake b a t ... ala bakea? da hären galdea 1947ko otsalla- 
ren 13an. flardatzen da Ikustearekln Europako nazloak bakoltzak 
berearl lotzea gatlk. Frantziako Kontselluko President den «Bldault-ek 
ez luke nahl Alemania Alemanlan nagusi; beldur da nausitu bezain 
sarrijazar dadin eta bakea suntsi dezan». Asterò ariko da lelo berak 
errepikatuz, segltzen duela kontlnentearen egoera, zirrlmarratuz Es- 
tatu gehienak, alpatuz berezikl Europa erdlko Merri fìakoak; orduko 
Txekoslovakla, Austria. Tito goretslko du Erruslari oldarturik, erranez



haatlk; «Balnan ez da askl nahlkerla, behar da ere botherea». (15-VII- 
1948). «L' espérance est européenne». d io l9 4 9 a n . ?^uxen ari zen, 
adiskide edo etsalek(?) trufatzen bazuten ere «Europa! Europa!» Agur 
María edo Qure Alta bezaln usu erreplkatzen zuelakotz! Justukl, eta 
zorlonez, Europa kristaua polltikokl berpiztera zoan azkenean, hiru 
gfzon probldentzial atera baitziren: Alennaniako Adenauer, Italian De 
Gasperi eta Frantzlan Schuman, hau bereziki Ikatz-AItzalru delako 
hitzarmena buitzatu eta tinko atxlkl zuelakotz. Beraz De Gaule ez 
zuen soportatu Izan ahalko. Plan Schuman haren kontra bozkatzea 
manatu baitzien bere alderdikoel. De Gaule, hemeretzigarren m en
deko polltlka glzona eta Maurrasen dizipulu atzerakoia. Europaren 
etsalak. Etienne Salaberryrenak: xinpie da auzial Eta ez zen utopista 
kasu honetan. Zenbat aldlz ez dugu entzun Ikasgelan Terentzio latin 
antzerkiiariaren «Homo homini lupus» eta beste baten «Si vis pacem, 
para bellum»? Errealismo horrek zuen loriatu Salaberry atera zelarik 
Europa armadaren projektua (C. E. D). Baina frantses gobernuaren 
buruzagi zen Mendés-France ezkeriarra armada horren kontra agertu 
zen eta projektuak porrot egin zuen. Salaberryk ez zuen hitz askl 
bortitzik bekatu horren gaitzesteko «esperantza haundi» horren etsale- 
netarik lotsagarriena «Le Monde» egunkarla zitzalon.

Kaslk dlblnizatzen bezaia zuen Europa, m unduko zentru bllaka
tuz, idatziz hau bera, Merrlan: «Europako batasunak ditu elgarretara- 
tuko Rusia eta Amerika». (8-11-1968) Am estuko du ere Eurafrika bat, 
halako «Pax europanea» zerbaitek salba zezan kalda gorrian sartua 
zen kontinentea.

Bakea zen funtsean haren bihotzean obsesio eta Idatzetan leit
motiv. Mundu guziko berriak blitzen ditu bere langelan, bere gisako 
alkimia batean bllakatuko dituelarik nahi duen arabera, ez badu arte
tan komentarioa azalpena aitzin em aiten i Bidalari nekaezina ere zen: 
Alemania, Espainia, Portugal, Suitza, Italia, Ingalaterra, Errusia, 
Txekosiovakia, hau «hazioen Kristoa», Egipto, Mexiko, Japonla, 
Peru... Munduan, eta bereziki Europa zaharrean, gauzak hain gaizkl 
bazoazen, gizonak Jainkoa urrundu zuelakotz zen. Eta hobendun 
zirenen hobendunena: Machiaveio Txipreko ugartean Turkoak eta 
Grekoak gerian sartu zireiarik, Makarios apezplkua agertu zen gauzak 
konpontzeko eta honeia m intzo da Salaberry, erdaraz: «Le drame de 
Chypre est celui de l'Europe qui a renié le Christ pour s 'a ttacher à 
l'Ulysse latin, Je veux dire à Machiavel». (1968-1-4) Beraz, Makarios,



Machiavelo. Eta azken honetaz m intzatuz erranen dlo Etienek Beñat 
adiskidearl: «Helburu onak on eglten dlk onglaren aldeko urratsa*. 
(20 or.) Beste nonbalt dlo 5alaberryk Machlavelok hasl duela Euro- 
pan bide makurra. Egla ote? Malte zituen data kontsekratuak eta 
jende ziganteak.

Euskal-Herriaz zer dion zenbait gogoeta egin aitzin, bl hltz «Mai 
68» delakoaz. Qazteekin eramanik bere bizlaren parte haundiena, 
gazteklna zen errotik erakasle apeza. Horrek erran nahl ere bere 
belaunaldlko lagunekin ez zela betl ados, eta uros, Etien. Baina 
bego. 1968ko malatza beraz. Qlsa batez lorlatu da 5alaberryl Onda
rrean, Frantzla zaharraren erradikalismo arrazlonallsta mallnduak 
behar zuen bai am or eman. «Arima gabeko mundua» erdl eroria zen 
ja  bestaide. «5uak lasto xukoan baizik ez du hartzen». Ametsa ez zaio 
batere mentsa. Eta Jo berriz, orain erdaraz: «La Jeunesse du monde 
est mue par I' enthousiasme». (Herria 23-V-1968).

Salaberry eta Euskal Herria

Politikarl dagokionez, Euskal Merriak ez zuen 5alaberryren izpirl- 
tua, hobekl erralteko bihotza, bazterrean hotz uzten ahal. Etienen 
kezka haundienetarik bat da auzl hau, ez balín bada ordu batzuetan 
drama bllakatu. Frangotan erran du Alemanian zalola Euskal herria 
agertu. «Alemania zolan ohartu naiz odolez eta mintzairez euskaidun 
nintzala, Euskal Merrian zorretan nere Izaitearn itxura bereziaz». (He- 
rriak, lehen ornalde osoan agertu eikarrizketan, 1979ko irailaren 
6an, Heletan omenaldia ukan aitzin.) Hemen ere, Ene sinestea  libu
rua Ideki dezagun, segituz Etienen bldea, hartuz haren urrats zenbalt 
bederen. Alpatua dugu haren fedea, burutlk buru tente  egona, berak 
erran duen bezala. Fede katolikoa, Qarran sortua, amaren sabelean 
gustaturik bezala, gero Heletako 5anta Maria ellzan «legeztatua». 
Eb<ea, ellza, herda, hiruak bat. Ama alpatu dugu eta ez du apez 
bllakatu den haurrak ahantzl bere amanoa: «Ene sinestea xurgatu 
dut Uhaldebernko Dominika amañoren esnearekin. » Bazen gizon 
frango Garra etxe eta etxaide aberats eta ospetsuan: «Han ziren 
mutilak iguzkl gabetik Iguzkl gaberat». Etienne Salaberry Euskaidun 
zahar haurtzarokoa eta gero, geda ondotik emekt emekl Euskaidun 
berntua, konbertitua, nahi balin badugu pIxka bat ezagutu, segitu 
behar dugu blzl izan dituen «Les travaux e t les Jours» delakoetan.



Arto biltzeah, urde hlitzeak, belarrak, urriko iratze- pikatzeak, meka- 
nlkak (ogi JolteakI) gisu labeak, eta gero haurrak mustupllka non 
nahl(«5artzen ginen etxe guzietan») abereak, ahantzi gabe gatuak 
nasal eta beti gose, zer nolako gauzak, biziarenaki Dakigun bezala, 
altamen eta haurren arteko harremanak maiz hotzak zlren, altak ez 
zituen saiatuko bere arrangurak, amak pazientzia Ixilean gordetzen 
zituen bereak. Bazen ere zer bat denetan sartua: bekatua, balna 
zorionez beharrik, fedea: «Qlzon -b ldea  zen giristlno b ldea-; glrlstlno- 
bldea, glzon-bldea». (E. 5. 68  or.) Orrialde berean Irakurtzen ahal da 
hau: «Euskaldun eta fededun, Jaungoikoa eta lege zaharra». Slneste 
horretan m urglldurik iragan ditu 5alaberryk lehen urteak.

Baina nolzbalt eskolako bldea hartu behar. 5el urtetan eskola 
lalkoan da haurra. Euskaraz bakarrlk m intzo, frantses hitz batzuk 
artetan lerratzen zitzaizkiola halere. Gerla solasak Ikastetxean 
1870ean galdu geriaz ari zale eskollerei errlenta, galdeginez artetan 
«Zer zlrezte zlek, Euskaidunak ala Trantsesak?» MIk, dudarlk gabe 
«Frantsesakl». Izan nintzan goralpatua. Bertze guziek berdin, brlu- 
brau: «Euskaidunak». (E. 5. or 67) ^ehetasun horlek garrantzitsuak 
dira. Oroltu behar ere 174 garren orrlaldean Idatziaz: «Gerla alntzl- 
nean ez nakien Euskalduna nintzala». Beste nonbalt erralten digu 
Garran ez zela «Eskualduna» leitzen. fiori zen «Merrla» altzln agertu 
den astekarl euskarazkoa. 5alaberryk egln gerla alpatua ditugu, eta 
ere dol bat, gero, hogel bat urtez gogoetatu eta Idatzl Idela zenbait, 
polltlkarl buruz berezlkl.

Euskaldungoarl buruz, glsa batez, gelditurik bezala zegoen, ene 
ustez, halako arketlpo batzuetan Jarririk. Geroxago zen Inarrosia Iza
nen. Eskuaitzaleen Blltzarretan malz gom itatua zen, baitzakien 
mintzatzen. Beti oroituko naiz Etienne ikusirik ene sortetxean. 
Gaitzeko «Melai» botatu ondoan atetik bere sten tor boz ederrarekin, 
ene aita Jakoberi, ikusi ere aitzin, igorri zion: «Mor hiza?». Mitzartuak 
zlren beraz, behar zutelarik biek, Eskualtzaleen Blltzarra zela-eta, 
Biarnoan dagoen Eskiularajoan. Ez zuketen Irauitza gogoan!

Ordu haietan Iparraldean ez zen abertzaletasuna orain bezain 
barna sartua, Etien beraz ez zen sobera «kutsatua». Baina bazeukan, 
bere baltan, sortzezko euskalduntasuna. 1937ko uztaila-buruileko 
Oure herrian «Zer da eskualdun Izaite?» artikuluan alpatzen du lurra
ren amodioa, lurraren bertutea, erran genezake: «Lurra m aite ez 
duena usu bilakatzen da erdi-Jaun feirles, erdi ergel». Zer da eskual-



dun izaltea? «Eskuaidun Izaitea da, Eskual-Lur, mintzaire, fedearen 
bihotz guziz maithatzea». Qero, geha denboran berak alpatzen duen 
itzultzeak, irauitza egiazkoak (Copernlc-en arabera diol) bultzaturik, 
segitzen du euskaiduntasunan buruz hasi bidea. Sofrituak sofrltuz, 
pairatuz. 1970  eko uztaiiaren 30ko herrian idatzi du, erdaraz, honeia 
Itzuitzen dudana: «Alnltz pairamen iragan izan behar d itu t onartzeko 
beste batzuen artean Euskal Merriko sem e bat nintzela eta eginbidez 
egoitekoa», Egin du bide fede berriaki Anartean, artikuluz artikutu, 
halako euskai antropología baten eraikitzen saiatu da.

«L' hom m e basque» deitu artikuiu andana batean, eta beti Gure 
Herrian, anaiisia zenbaitek badute zer irakastekonk. 5aiaberryren ara
bera, adibidez, Euskaidunak, «pentsamenduaren gostu prim itiboa* 
izanlkan ere, ekintza du maite, pragmatikoa baita (1950). Erdaraz 
poiiiki errana da hemen: «Savoir par devoir, afin de savoir pour 
pouvoir», hagusia errespetatuko du, baina bere baitan pentsatuz: «Mi 
bahiz, ni banuk». Qerian, soidado, baina m ilitano ez! Bestalde euskai
dunak apeza lehenik glzon izan dadln nahl du: natura balno gorago 
den apeza onartuko du natura oneko gizon sanoa balln bada. «La 
fête dans l'am e basque» artlkuluan, azaltzen du Salaberryk Euskaidu
nak besta buruz duen tira izlgarna. Eta beraz tlrrlai Munduko beste 
xoko guzletan bezala, eguneroko m onotonia hautsl behar du Jen- 
deak, baina golbeltasuna azkar lotzen zalo Euskaldunarl: «Bakardade- 
tlk esklzofrenlara, urrats soll bat». Bestaz arl gara hemen balna aldi 
bat balno gehiago erran Izan du Salaberryk Euskaidunak ez balltu eta 
ostatua eta konfesloa, galdua lltzatekela. Ostatuko elea gabe eta 
konfesloko altormena falta, «frangotan bere buruaz bertze egln leza- 
kete... barnerat Itzulla» den Euskaldunek, dio Etienek Beñat adlskl- 
dean(7or.) Bestaz ere badu Salaberryk erranaidi hau: «Irruption du 
sacré». Egubern, Pazko, Misioneak beren ariketa kokatuekin, herriko 
bestak, patroia herritarren arketlpo deiarik... Eta, bestaren besta, 
Besta-Berri, berezlkl Heletakoal Eta kantuen xarmal «La puissance 
élémentaire» du chant basquel Bada ere bestan Indarraren goral- 
patzea eta kolektlboaren errebantxa. Baina ez hunkl sakratua! Besta
ren helburua, sakratu absolutual Zugarramundlko Akelarreek aberra- 
zloaren selnalea darakuskitel Dyonlsos hor dago barrandan. Idatzl 
ditu hemen (1956k  martxo-apinieko Qure Hernán) perpausa guzlz 
kausltuak, hala noia, hau; «L'homme s'abandonne à l'extase du 
mouvement». Antropologia hitza ausartu baltugu, beste «Euskal glzo-



naren» berezitasun batzuk behar zuen bal Salaberryren so xorrotxak 
begistatu eta begistatu: dantza, kantua, bertsolaritza, pilota. Ohar 
zenbalt hem en: kantua malte du, argi da, ellzan sakratuaren zer- 
bltzarl eta honekin bat eginez, balta. Eta erdaraz ala euskaraz Idatzi- 
tako artlkuluak maíz euskai kantu kiasikoek mozten edo apaintzen 
dituzte: bailo luke aztertzea zertako eta noiaz eglten dituen idazleak 
jostura  horiek, baina horl beste lan mota baten gala da.

Bertsolaritzari buruz Idazten dituenak beraz zer? Kantuaren eta 
berezlkl hitzaren, mintzoaren, ahotsaren am oros den glzon apalz 
honek bertsolaritza gauza miresgarri eta kasik sakratutzat dauka. 
Egunkari, astekari, hiiabetekarl, iiburu, solas, mlntzaldl, predlku 
gehienetan (ba ote zen azken bl ariketa hauen artean eglazko llfe- 
rentziarlk?) bertsolarla behar du goretsl. Jelostu? Argl da hitzekin 
jos te ta  holn trebe den aktorea definizioz heroi eta mezulari dela, 
erdara frantsesez heros e t héraut. Gai honi buruz ere ballteke gauza 
sakonagorik erralteko seguruenik. Zerbalt laster eta axaletlk erral- 
tekotan ohar bat edo bi. Beñat adiskidearl eskatuko dio o ro lt dadin 
bertsoiari-olerkilariaren tokia apaizaren ondoan dela, (58 or.) Zergatlk 
ote auzotasun horl? Mattln Larzabal (jernika  aldlzkarlaren arduradu- 
nak «betsuiarigoaz» egln galdera batl honela Ihardesten dio: «Apezak 
bere bokazoinea bezala, badltu bertsularlak bere dohaln eta bokazio- 
nea. Badltu, apezak bezala bere eglnbideak». {Ene Sinestea  82  or.) 
Eta ez «hasl beraz, ixtono-m ixtoho llzun kondatzen». 19546-ko  mar- 
txo-apiniaren Qure Herrian agertu zuen 5alaberryk artikulu bat, 5aran 
eman mintzaldl baten aztarna Idatzizkoa, titu lu honen pean, erran 
genezake gerizapean: «Eskualdun sem e gehlenaz edo Eskualdun 
sem e bertsolariaz». Zer da beraz bertsolarla? Zeln dira haren eglnbide 
hertsiak? Eta hona alpatzen dlren Jaun Qoikoa, Egia, Eskual Merria, 
5an Agustín, 5an Erantses...Ez ote da funtsean, Saiaberryrentzat 
bertsolarla apaizaren zerbltzarl Jeinutsua, halako salndu lalko bat, 
apaiza ellzan dagoela otoizlan, bertsolarla plazan, erran nahl balta 
munduan, olerkan, behar den bezalako poeta egiazale?

Oraldino Euskal Hernán buruz Salaberryk dituen idela, sentim en- 
du eta irltzl gehienak klasikoak dira, arketipo batzuk gisa batez, 
Badakigu haatik atzarnko dela, berrogei urteak pasa dltueiarik Ja, 
Alemanian Eskualdungoan «ezin sortuz intzinka» Urteak Jln, urteak 
Joan, ikusten dltu Europa m inetan sortzen, Estadu-nazio zaharrak 
ahultzen, populu ttlp iak iratzartzen. Frantziako Britania miresten



zuen, arl baitzen gogotik eta ferm uki xutltzen, Bernadette Devlin 
Ulsterreko deputatu Irlandar gazteak xoratuko du: «Qure eskualdun 
goresnnenak eskalntzen diozkagu Bernadette Devlin nexkato gazte 
suharrarl». (herria 1969-V-9) Alemanian eglna zuen betikotz bere 
filosofìa bortlzkerlarl buruz: ez. Balna Idatzl du tlerrrian, 1980 ko 
zenbaki batean, «tSortzIa odoletan» deiarlk: «Mlgulngarrla zauku bortlz- 
keria. Bortlzkerla baten kentzeko, behar zalo beste bortlzkerla Jalgl. 
Biak halzatu batean Kortzlan I Balna ez zen bortlzkerla sortuko ez 
balu bortlzkerlaren pean Parlsek atxlkl Kortzla».

Eta Euskal Merrla? Arras mlnbera zen, eta malz sakonki kezkatu- 
rlk Salaberry Ikustearekln zertaratzen ari zen bere Merrla: etxeak 
husten, haurrak hurritzen, fedea ahultzen, ez bazen desagertzen arl, 
eta beraz morala hausten, hau hura gabe deus ez balta harentzat. 
Balna ez da egon goxoki kokaturik llburuen artean edo kontsolaturik 
kaperan. Qose grebarl lotuak zirenen sustatzera Joalten zen balna 
beltzuri eztl batekin erranez: «Ez gal fedea». Beldur latz batekin Ikus
ten zituen ere euskal m itologlaren deabrukerlak berriz agertzen. Eta 
zer zlon Enbata moglmenduaz? 1972ko martxoaren 23an Idatzl 
zuen erdaraz honela Itzuitzen dudana: «Ez ados Izaiten ahal da Enba- 
taren teslekin, balna Euskaldun bat mehatxatua delarik, Euskaldun 
guziek harekin bat egln behar dute». MItz horlek J. L. Davanten aide, 
zigortua izana gatlk abertzale zelakotz. Badakit bakearen Izenean 
manlfestatu zuelarik, kritlkatua Izan zela abertzale euskaldetlk. Baza- 
klten Etienen barneko gerlen berrl? «Pacem In terris» entzlklika zuen 
bere apalz euskaldun engelamenduaren gidarl. Euskal herrlko eko- 
nomlaz ere bazuen berrl: hor ditugu Herrian artlkuluak, dena zifra. 
Beste batez, Bokaleko langlleen aide Iblllko da eta Idatziko du: «Mele- 
tako laborarlak Bokaleko langlleak palratuak kolpaturik Izan behar 
du», hahl zituen ere autoplstak Euskal Herrlko hirlburu guzlen artean.

hoiaz ez aipatu ere liturgia berrla? Lorlatua dago ellzetan kan- 
tatzen diren euskaraz egln kantikak entzuteani Latina kanporal Zein 
gogotik zaharoztatzen duen latlnarl buruzko atxlklmendu patologl- 
koal Eta erdaraz utzl behar da perpausa hau: «Le français est à Teilte 
du Pays Basque ce que le latin est à l'e lite française», {herria, 
1965ko abuztuaren 26n)

Lan bat bururatu behar balta, zer erran oraln? Berdln hau: Etien
ne Salaberry pentsalarl llriko bat dela, olerkarl bezain gogolari, gogo- 
larl bezain olerkarl.



Lirismoak malz dauzka bl aide, bat argitsua edo bederen beroa, 
bestea lluna, latza, ez balin bada artetan beltza. Erromantizismoa ez 
da baitezpada alegera eta arina. Errealltate Jasangarrlak ez du 
ametsaren beharrik. horlek hola, ene uztez, Etien, honeia deitzen 
balgenuen guk ezagutu eta maltatu dugun Salaberry, Etien borrokan 
arl Izan da beti berarekin eta gero ta gehiago. Bazuen fedea, bazi- 
tuen idela azkarrak, urtez urte erreplkatuak. Bi asertzio, adibldez; 
«haste hastean bazen Eskuara, bazen Eskual mintzaira». (Oure tie 
rna, ostaro-ekaina 1955) eta hau erdaraz idatzla: «Réconciliés avec 
Dieu, nous serons réconciliés avec notre ethnie», (tierna 22-1-1972) 
Mots, Eskualdun fededun. Eta gero Izltu dute  aldaketa Izigarn batzuk, 
hala noia ohidura. Ideologia bernek: eutanasia, abortuan buruz.,. Eta 
droga honi

Ondarrean, beti bezala, gazterlari buruz itzuliko da. «Zuen 
dantzek, zuen oihuek, zuen Irrintzinek Ingura dezatela nnundua eta 
marros bazterrak. Jaten arl dik goibeldurakjendea». (Beñat adiskidea 
aguri or. 41)

Uste d u t llburutxo hau Etlenne Salaberryren eglazko llburua 
dela, haren testamendua. Olhu bat botila batean sartua eta Itsatsoari 
botatua, azken ornaldean perpausa hau Irakurtzekoa balta: «Mirestes 
dukjakita tearen ama».



Aita Santiago Onaindia,
1909-1996

Juien URKIZA

Sarrera gisa: egoera sozio-politlKo eta Isulturala

50eKo hamarkadako euskal literatura liobeto  ulertzen da au
rreko 50  urteak kontuan hartuta, batez ere 50eko hamarkadako 
euskal llteraturaren suspertzalle batzuk gerra aurrean ere euskal 
idazle zlrela Ikusten dugulako.

mendean euskal letrel dagoklenez aldi berezi batzuk ezagu
tu ditugu: 1. Susperraldia (1900 -1930 ): Elebern anoan (Domingo 
Agirre, Jose Manuel Etxelta, Pierre Lhande, Jean Barbler, etab.), 
olerkl eta bertso anoan, antzerki arloan, narratiba arloan, gramatika 
arloan eta hlztegintzan. 2. Errepubllka garaian (1931 -1936) buitzada 
handia hartu zuen euskarak: m uglm endu berrlak eta sustatzalle 
onak agertu ziren, balta llteraturazko lan garrantzitsuak ere. 3. Qerra- 
tean eta ondorengo urteetan Euskal ku lturjardueraren hondamendia 
etornko da (1937 -1945), hau da, euskararen aurkako debekuak eta 
Jazarpenak. 4. Ondorengo urteetan, beldurrez bada ere, euskararen 
aldeko abiadatxo bat hasten da (1945 -1950). Ahalegin txalogarn 
honetan bl talde ditugu batez ere alpatzekoak: atzernrajoan zirenen 
taldea aide batetlk eta Euskal Neman bizitzen Jarraltu zutenena bes
tetlk, Atzerrlan bizi zlren euskaldunak eta Iparraldekoak aldizkanen 
argltalpenen bidez lotu zitzalzkion batez ere kultur ekintzari. Qerra- 
tean aldizkan guztiak desagertu ondoren, 1941etik  1951ra bitar
tean, Negoaldean, bl aldizkan bakarrik dira zutik iraungo dutenak eta 
blak euskara hutsezko aldizkariak: Frantziskotarrek Analtasuna  atera 
zuten Tolosan (1945), eta Karmeldarrek "'Karmel" Zornotzan, egute-



gl edo urtekarl antzera mozorroturik; harm en'go Amaren Egutegia 
(1951); balna urte batzuk geroago debekatua Izan ze n ^  Haslerako 
ahalegin honek frultu onak emango zituen ondorengo zortzl urtee
tan, Megoaldean beste hamar aldlzkari bern agertu baitziren euskara 
hutsean; gehienak, eriyiosoen gldarltzapean; haietariko bost maklnaz 
Idatzi eta multlkoplstaz zabaltzen ziren, hau da, ez zeuden Inprlmate- 
glan aterata, erdl Isllpekoak edo eriyioso gazteek era prlbatu antzean 
erablitzeko zlrelako^...

Era berean, hlzkuntzak 1945-1950 . urteetan izan zuen berplzte 
epela aipatuko da, eta batez ere 50eko hamarkadan eglndako lana; 
hain zuzen ere, bide horretatlk etorri zen 60ko hamarkadako kultur 
m uglm endu atzeraezlna.

Azken urte honetan. Alta 5antl kartzelan egondakoa zen eta, ez 
zuen izan Euskal Mernan blzltzeko balmenik, eta haren euskal luma 
lo egon zen, 1951n Zornotzara blzltzerajoan zenean hasl zen berrlro 
euskaraz idazten: eta bera blhurtuko zen 5 0 .eko euskal-llteraturaren 
suspertzalle garrantzitsuenetakoa.

1. A. Santigo Onaindia (1 9 0 9 -1 9 9 6 ): Datu bio-bibliografikoak.

A. 5antik lan autoblograflko bat utzi zigun: Orol-MmpartaH  (La
rrea, 1988, 472 or.). Memen eskaini zizklgun bere blzltzako gora
beherak hiru atal nagusltan (Fraile, Qudanen kapeliau, Idazie).

5antl Am orotoko (Blzkala) semea dugu. Mamabl urte zituela, 
Zornotzara, karmeldarrek Larrean zuten Ikastetxera, eraman zuten, 
1927an Karmeldar eglnlk, filosofía eta teologlako Ikasketak eglnda.

(1) Uno Akesolo - Santiago Onaindia - Anjel Lobera, MñMEL aldizha- 
riaren historia, Karmel 1994-4, 6-42, Ik, 24. or.

(2) ZeruHo Argla (Iruña, 1954), Artzal-dela (Lekaroz, 1955), Irun da 
Ondarrablko kaputxinoen Irugarren Ordenaho orrla, (1955), hora? (Irun,
1955), JaHIn (Arantzazu, 1956), Zeutzat (Mendaxa, 1956), Ehin (Loyola,
1956), OlertI (Larrea-Zornotza, 1959), 5lrlmlrl (Zornotza, 1959), Umeen 
deya (Iruña, 1959), Lalaketan (Urretxu, 1959) (Ik. Javier Díaz Mod, Euske- 
razko aldlzkari, egutegi eta almanaken erroldea (1954-1959), Donostla, 
1994, 144-165; Julen Urklza, Aldlzkari eta egunkarletako bertso eta 
olerklen bibliografía. Marklna-^!emeln, 1999, 1740 or,).



1934an apaiz egin zen. 4 6  bat urtean bizl izan zen Larreako konnen- 
tuan. Qazterik ekln zfon euskai lumari, baina gerra zibitak eta espe- 
txeak eta ondorengo urtetako zapalkuntzak isiidu zituen haren ida- 
zie-sena edo indarra. Baina 1951n berriro hasi zenean, hii arte, 
1996 arte, euskai kultura eta ietrekin^ guztiz loturik biziko da.

hor daude 6 0  bat iiburu berak argitaratutakoak: bere-bereak*^, 
besteenak^, itzulpenak®, etab. hork ez ditu ezagutzen haren libu-

(3) ikus 1989arte egindako ianen zerrenda: Julen Urklza, 5. Onalndla- 
ren euskal idazlanen bibliografìa. Amorebleta-Etxano, 1989, 58 or.

(4) Gure bertsoiarlak. Bilbao, 1964, 336 or.; Larrea eta karmeidarrak. 
Bilbao, 1968, 123 or.; Qoiznabar. Olerki bilduma. Bilbao, 1971, 243 or.; 
Euskal literatura. 5 t. 5an Sebastián, 1971-1977; Euskal eiertia. Amoreble- 
ta-Larrea, 1978, 230 or.; Lamiñak orrazl-eskean. Amorebleta-Larrea, 1978, 
215 or.; 5anta Teresa Eilz-lrakasle. II zaneko IV Eunurtegarrenear^ (1582- 
1982). Bilbao, 1981, 128 or.; Arana-Ooiri'tar 5abin oierkarl. Larrea-Amore- 
bleta, 1982, 168 or.; Euskaidunak eta osasuna. Bilbao, 1984, 180 or.; tiere 
baserria (Euskal Poema). Bilbao, 1985, 259 or,; Qernika. i_arrea, 1987, 158 
or.; Oroi-txinpartak, Larrea, 1988, 472 or.; Bizkaiko Olerkariak. Larrea, 
1990, 399 or.; Donibane Ourutz, oieifiari. Larrea, 1990, 341 or, (gehlenbat 
itzulpena da); Juan Ourutzekoa. Bizltzea. Larrea, 1991, 61 or. etab,

(5) Milla euskai-olerki eder. ñldiz-urren aukeratuta. Larrea-Amorebieta, 
1954, 1199 or.; Felipe Arrese Beltia, Oierklak. Bilbao, [1956], 688 or.; 
Bertso berrl ta kanta zar, 2 t ,  [Bilbao, I960]; Txomln Aglrre, Ondarrak. 
Bilbao, 1964, 264 or.; Jolasketa. Bilbao, 1965, KIV-585 or.; Enbelta oleska- 
ria (1878-1942). Zarautz, 159 or. (kullska sorta, 59); E. Bustlntza, Abarrak, 
Bilbao, 1966, 335 or.; Resurrección Marla de Azkue, ipuinak. Bilbao, 1968, 
250 or.; Estepan Urkiaga, Oierklak. 5an Sebastián, 1974, 186 or.; Esku- 
tltzak Euskal Literaturarl buruz. Bilbao, 1974, 302 or,; Santiago Onalndla -  
Gregorio San Juan, Las cien mejores poesías de amorde la Lengua Vasca. 
Bilbao, 1975, 215 or.; Joseba Andoni Aglrre-Lekube, Azkatasunaren yarrai. 
Zornotza, 1978, 415-V or.; Baiendiñe Albizu, Oierklak. Bilbao, 1984, 259 
or.; 25 antzerki labur. Bilbao, 1985, 167 or,; Estepan Urkiaga, Olerkl guz
tlak. Bilbao, 1985, 523 or.; Teresio Eiorrleta, Mendatako profeta. Larrea, 
1986, 171 or., etab,

(6) Santa Teresa, On-Bldea (Cam/no de perfección). Bilbao, 1963, 
279 or. (Euskeratzaiie: J. Onalndla -  L. Akesoio); Rabindranath Tagore, Iru 
poema. Zarautz, 1963, 176 or.; Ixaka Lopez-Mendizabal, ^abiertxo. Umiei 
euskeraz Irakurten erakusteko idaztia. Bilbao, 1965, 142 or. (Bizkaieratzalie: 
Alta Onalndla); Berglil, idazlanak osorik. Bilbao, 1966, 383 or. (Euseratzal



ruak, esaterako, haren lehen liburu garrantzitsua Milla eusHal-olerHi 
eder (1954), edo JolasHeta (1965), edo EusHal-literatura (bost llbu- 
ruki: 1971-1977), edo Laminak (1978), etab.? 5 5 0  artikulu balno 
gehiago Idatzl ditu. Argltarazle, dibulgatzalle eta eragile Izan dugu 
Alta 5antl, balta aldlzkarten sortzalle eta sustatzalle, olerkan eta 
olerkarlen eraglle, prosalari eta Itzultzalle ere... Idazle oso oparoa 
izan da.

2. Aita Santiren SOeko hamarkadako ekintza literarioaren
garrantzia

Bl eratara agertzen da Alta Santi euskara eta euskarazko litera
tura indartzen: aldlzkanetan egindako lanaren bidez eta llburugintzan 
eglndakoaren bidez.

1. Aldizharietan
a. I^armel.

Qerrak Ito zuen l^armengo Argia aldizkana (beste halnbat aldl
zkarl bezala). Eta Alta Santi 1951n Kantabriatik Zornotzako Larreara 
bidalia izan zenean, euskarazko lanel berriro ekiteko asmoa zuen... 
eta Karmengo Amaren Eskapuiadoaren 700 . urtea zela eta, Karmen- 
go aldizkariari blzl berrla eman zlon, balna oralndlk ez aldlzkarl gisa, 
llburuxka gisa baizik, "Karm engo Amaren Egutegla" Izenaz. Eta ho-

leak: A. ibiñagabeltia -  A. Onaindia. Argltaratzelle: A. Onaindia); 
Luis Arostegui Qamboa, Poemas inacabados. Amaitu bako poemah. Bilbao, 
1969, 97 or.; Jesus'en Teresa Deuna, Egoltzak edo Barne-Oaztelua. Larrea, 
1981, 259 or.; Jon Arkotxa Qoikoa -  Leslie Mackentzle, InMtu ta lezeHo. 
"Antxinako Jentlllen ezplrltua Euskolurrera blurtzen da". Bilbao, 1982, 242 
or.; Dante Aieghieri, Jalnko-Antzerkla. Bilbao, 1985, 366 or.; Momero, Odi
sea. Bilbao, 1985, 337 or.; Agenda-Dletarlo 1986 Agenda-Dletarlo. Bilbao, 
1986 (Euskeratzalleak: 5. Onaindia -  A. Zublkaral); Johann W. Goethe, faust 
(Der Faust). Bilbao, 1986, 305 or.; Maria Victoria de Qondra y Oraa, Mono
graffa de la ledanla o concejo de Axangiz. Aclarando unos originales princi
pios. Lehen texto Jatorrak argitze gisa. Madrid, 1988, 95-79 or.; Santa 
Teresa, BIzItzea. Larrea, 1989, 379 or.; LIsleux-ko Terese, Arima baten 
istoria. Larrea, 1991, 318 or.; Orati, Odak eta epodoak. Bilbao, 1992, 315 
or.; etab.



rrela Jarraitu zuen 6  urtean, 1957, urtean hasl zen aldlzkan glsa, 
Karme/ Izenaz; bl hllabetenk behin (1957 -1961) agertzen zen. Eta 
legezko baimena nahl aldlzkanarentzat eta, Alta 5antlk, kartzelan 
egona zelako, ez zuen bere Izena erablll, Alta Martzlsorena balzlk. 
Mala ere, euskara hutsez zegoelako, Qobernuak 1960ko azaroan 
debekatu egln zuen Karmel aldlzkaha. {Karmel aldlzkanaren ordez, 
60, hamarkadan, la urterò, llburuak ateratzen zituen eta aldlzkanaren 
ordez bldall harpldedunel.,,).

Karmel aldlzkahan (edo Karmengo Eguteglan) 51 tik  59ra 5antlk 
la ehun artlkulu labur argltaratu zituen; erabllltako galak guztltankoak: 
errelijlozkoak, gizartekoak, euskal llteraturazkoak, euskararl bu
ruzkoak, etab,; olerki batzuk ere argltaratu zituen, batez ere Karmen- 
go Egutegia-ren lehen zenbaklan, 1951n: 01 Jaunal, Leioa, Alokal, 
ErruHarrla, Blotz-agurra.

Aldlzkarlak berak honelako galak erablll ohi zituen: (1, Krlstau- 
IKasbldea. 2. Olertl. 3. Ipulnak . 4. Jaklngarrlak, 5. Zinea, etab.). 
Idazleen artean, bernz, honako hauek ziren ohiko izenetako batzuk: 
Santi Onandla, Lino Akesolo, Jon Qurutz Ibargutxl, Mikel Zarate, 
Onxe, Basarri, Luis Marl MuJlHa, Olagoltl, Lasplur, M. Etxaniz, J. Alda- 
be, Deunoro, Qolrla, Arrugaln, Aurraltz, Egleder, Bitaño, Balendin 
Enbelta, etabar..,

Karmel aldlzkan hau, beste karmeldar batzuen laguntzaz, nahiko 
zabaidu zen, batez ere Bizkalan,

Karmer)go Egutegla dela eta Jesus Qastañagak "blotz-blotzez 
zorrlonakl" em aten dizklo Santlrl^. Aldlzkaharl forma em ateko pre
mia Ikusink, A. 5antlk 1957. urtean aldaketa horl egln zuen, eta 
Karmel Izenez aldlzkan glsa agertzen hasl zen bl hllabetenk behin 
(1957-1961).

Itxura denez, harrera ona Izan zuen. "Oso gogoko Izan" zitzalon 
A. Urrestarazun®; Qotzon Egañak pozarren diotso A.Santld: "Zuk 
ba'zeneki zenbateraño poztu naun, Ederra baño ederragoa Iruditu 
zait. Ez nuan uste alnbesteraño fntxiko ziñatenik, ez balt-da errexa 
mami gizen eta azkurrltsua arkltze, are gutxiago eriyiozko aldizkarla

(7) EsHutltzah EusHal Literaturari buruz. Bilbao, 1974, 71, or. (1955- 
^1-24).

(8) Ibd., 76. or. (1957-XII-9).



Jazteko eta betetzeko"®. lokin Zaitegik ere hau esaten dio: "t^armel 
zuen aldizkariaren azkenengo zenbahia pozarren irakurri dizut"^°. Era 
horretara agertzen dira beste irakurle eta idazie batzuk ere: Anal 
Berrio txoa^\ A. M. Labaien^^, ?íabier (jereño^^, Mikel Arrutza^^ Q. 
Manterola^^, Norbert Tauer^^ etab.

Eta legezko baimena nahi aldizkariarentzat eta, Aita Santik, kart- 
zeian egona zeiako, ez zuen bere izena erabili. Aita Martzisorena 
baizik, Hala ere, euskara hutsez zegoeiako, Qobernuak 1960ko aza
roan debekatu egin zuen Karmel aidizkaria, {Karmel aldizkariaren 
ordez, 60, hamarkadan, ia urterò, liburuak ateratzen zituen eta aidi- 
zkariaren ordez bidali harpidedunei.,.),

Karmel aidizkarian (edo Karmengo Egutegian) 51 tik  59ra 5antik 
ia ehun artikulu labur argltaratu zituen; erabllítako gaiak guztitarikoak: 
erreiijiozkoak, gizartekoak, euskal literaturazkoak, euskararl bu- 
ruzkoak, etab.; olerki batzuk ere argltaratu zituen, batez ere Karmen
go  £guteg/a-ren lehen zenbakian, 1951n: 01 Jaunal, Leloa, Alokal, 
ErruHarrIa, Blotz-agurra.

Aldizkariak berak honelako galak erabili ohi zituen: 1. Kristau- 
Ikasbldea, 2, Olerkiak. 3, Ipuinak . 4. Jakingarriak. 5. Zinea, etab.

Idazleen artean, berriz, honako hauek zlren ohiko izenetako 
batzuk: Santi Onandia, Uno Akesolo, Jon Qurutz Ibargutxl, Mikel 
Zarate, OrIxe, Basarri, Luis Mari MuJIka, Olagolti (Julián Barandiaran), 
Imanol Laspiur, h, Etxanlz, Joakin Aldabe, Deunoro 5ardui, Qoirla, 
Arrugain (Mikel Arruza), Aurraitz (Aurre-Apraiz), Egieder (Paulin 5olo- 
zabal), Bitaño (Mikolas Alzóla), Balendin Enbelta, Abeletxe, Julián de

(9) Ibd-, 77. or. (1958-1-22).

(10) Ibd., 78, or. (1958-11-15).

(11) Ibd., 79, or. (1958 -IV-14),

(12) Ibd., 94. or, (1958-?íl-19).

(13) Ibd-, 106. or. (1959-1-20).

(14) Ibd., 108, or. (1959-1-26).

(15) Ibd., 116, or. (1959-V-6),

(16) Ibd., 124. or. (1959-V-30),



Yurre, Domingo Agirre (Alta Luzio), Miren Maortua, J. M^ Echaburu 
("Kamiñazpl), IS. Zubizarreta, etabarrek... etabar...

Karmel aldizkari hau, beste karmeldar batzuen laguntzaz, nahlko 
zabaldu zen, batez ere Blzkalan.

a. Olertl.

Alta Santlk Karmel-en  zuzendaritzaz gain, beste aldizkari litararlo 
bat ere sortu eta blzlrlk mantendu zuen urteetan zehar: Olertl aldiz- 
karia. Karmel aldlzkariko olerkien atala Indartu nahi zuen eta hórrela 
sortu zuen Olertl 1959an. Olertl, euskal munduan, Alta Onalndlaren 
frulturik onenetarlkoa izan zen. Aldizkari honen eragina euskal litera- 
turan handla izan zen: historian zehar, aldlzkarlen artean, Olertl Izan 
dugu osotasunean, kalltatez eta kantltatez gorengoa; olerkl arloan, 
euskal literaturaren gallurrean Izan dugu (kontuan hartzekoa da, his
torian zehar, Olertl eta Karme/en 365 olerkarl inguruk parte hartu 
zutela: Euskaraz sortutako lanak eta atzerrlko olerkarl handien itzul
penak).

Alta 5antlk Ksrme/ aldlzkarian oierklak sartzen zituen..., baina 
olerkien bidez euskara eta literatura indartsuago agertzeko premia 
Ikusl zuen. Eta 1959an batzuekin hitz egln zuen horretaz. Santi 
ahalegln honetan arl zela, Joan Marl Lekuonak Idatzl zlon: "Egl-egiaz 
esaten dlzut ordu onean datorrela zure Olertl Izeneko aldizkari ori. 
Diozun utsunea neronek ere nabaritutakoa da, askotan egon ba nalz 
nere lantxoak nun argltaratul Eta nere eskuetatlk Irtendakoak gaur 
gutxl Izanda ere, ezkutuan egon lltezkenak alegla, beste euskal Idaz
leen lanak irakurrl-gose egon nalz, nun gose ori berdlndu ez dakltela. 
Onetaz gañera, atzen aldi onetan olerkl sallean lan gutxl datoz eta 
txepelagoak. Qaitz onen sustraía sakona izango da noskl. Ez noa 
oraln iritzl bat ematera. Baiñan aldizkari onek laguntza ederra eman 
dezaloke euskal literaturarl"^^.

Q. Arestlk ere erantzun zlon Alta 5antlrl: "Qaur eguerdlan topatu 
dot etxean berorren kartea, eta pozez beterlk geratu naz. Orain arte 
ez dot berorren bearra begi onakaz Ikusi; balna asmo au kontsldera- 
tu ezkero, blotzetlkan deadar azkar batek urtetan deust: Biba Alta 
Onaindlal Bai, ondo Ikusten d o t berorren asmo eta ene laguntasunlk

(17) Ibd., 120. or. (1959-V-18).



aundiena eta iraunkorrena eskinduten deutsat, amai ona eta zorlon- 
tsu batera eroateko. Mere lanak, nere poeslarik sentiduenak, eta 
balta euskal eta estranjeriko poeslaren ganeko Irizpideak, kritikak eta

1 P
estudioak blalduko deutsadaz" .

Aita 5antik olerkarlak blitzen zlharduen. Morrela, Valv/erdek aldl- 
zkarla agertzeko zela Jakin zuenean, pozez erantzun zlon Donostiatik; 
"Olerkarlentzako aldlzkari bat lalster sortuko dala Jakiteak poztu egln 
ñau oso. Bejondeizula!, eta Olertl luzaro bizl dedllal Ortan txoko bat 
eskelnl didazu, Milla esker"^®. Era berean olerkiren bat eskatzen dio 
Luken Larreategirl ere^° laster argitatuko den aldlzkari berrlaren 
lehen alerako .

Q. Manterolak bere Iritzia em aten dio: "Ondo deritxo t Olerti 
argitaitzeko dozun asmo orri, makulluekaz dablllen gure Euskera 
gaxoari laguntzeko eglten dan guztla naiko ez da izango-ta"^^ Egun 
bat geroago J. 5an Martinen gutuna Jaso zuen: "herekin du t II onen 
4 'an egln zenidana, aurretiko O lertl'rl buruzkoa ere Jaso nuen eta bal 
pozik Irakurri ere, bertan ederkl adierazten dan bezala Egan ateratzen 
eztala eta EuzHo-Oogod Iritsl ezinik, bear bearrezko dugu orrelako 
aldlzkarl kultura-zale bat"; 5an Martin pres dago Eibarren harpldedun 
batzuk egiteko ere^^. Luis Mari MuJIkaren poza ere agerlan azaltzen 
da; "Ba... len esaten nizudana, asko poztu nalzeia Olerti aldizkarla- 
rengatlk. Mere ustez Euskalerria'n, olerkaritasuna ta bertsolaritasuna 
euskeraren eusgarri Jatorrak dira, Ta gañera, au oso bide egokla da 
gure euskera onl barneko apalntasunak agertarazteko, bera lantzeko 
eta egunen batean ere llteratur-lzkuntzen maillara Iristeko"^^. Eta

(18) Ibd-, 113. or. (1959-IV-4). Baina hlrugarren alean Arestl haserretu 
egln zen Santi Onalndiarekin: Arestik poennatxo baten itzulpena bidali zion 
5antiri, eta honek zertxobait ukituta edo aidatuta argltaratu zuen; "Morregaik 
0 5 0  hasarratuta nago zurekin nire izena imini duzulako Itzulpen horren az* 
pian", eta gehiago ez zuen idatzi: ik. Eskutitzak Eusi^ai Literaturari buruz. 
Bilbao, 1974, 149. or. (1959-«-29).

(19) Ibd., 114. or. (1959-V-4).

(20) Ibd., 115. or. (1959-V-5).

(21) Ibd., 116. or. (1959-V-6).

(22) Ibd., 117, or. (1959-V-7).

(23) Ibd., 119, or, (1959-V-18),



zenbait hllabete geroago, aldlzkada bere eskuetara heldu zenean, 
hau Idatzl zlon 5an Martlnek: "Qaur Jaso d itu t zure eskutitza eta 
lenbiziko O/ert/'ren zenbakiak ennen zabaitzeko, arpidedunen tar- 
tean. Ezin zezake igarri nolako poza eman didan O/ert/'k, ene begio- 
kln zurrut egiteraño urduntu nau. Bada bertan idaz-lana ugari, batez 
ere olerkiz, egarri geranok asetzeko"^^.

Ez zen txlklagoa Izan Fernando Artolak agertzen zuen poza: 
"Olertl. Olertl. O lertll Olerkahok ere zerbalt bagerala agertuko dezun 
aldizkingia, artzazu nere ongl-etorda. Milla esker, nlk ere zun"^^. 
Toriblo Etxebarnak Londrestik erantzuten dlo A. 5antin: "O lerti dlño- 
zun aldlzkaria, oso txalogarria aur_kltzen dot, eta nere ustez, aukera- 
tua euskal kultunarl butza elteko »26

Età agertu zenean egundoko poza izan zen olerkizaleen artean. 
Adlbldez Zeletak honela idatzl zion A. Santirl: "'Olertl aln polita ta 
atsegiña, gara iz jaso  neban, balta gogoz Irakurrl be. Euskera malte 
duanak, beglko Izango dualakoan nago. Zorlonak, berrlz ere"^^.

Eta halako Iekukotasuna agertuz luze Jardun liteke, esaterako, 
beste hauen Izenak ere agertzen dira A.5antlrl erantzun zlotenen 
artean: Qotzon Egaña^®, A. Perez^®, Isdor Bastarnka^°, Iñazio Ola- 
beaga’ \  Paustln Zerio^^, Ion Belztegl^^, Errupin ArregP^, Abeletxe^^, 
?^bler Iratzeder^®, etab.^^

(24) Ibd-, 127. or. 1959-VII-4).

(25) Ibd., 123. or. 1959-V-29).

(26) Ibd., 144. or. 1959-?i-2).

(27) Ibd-, 132. or. 1959-VIII-8).

(28) Ibd-, 133. or. 1959-VIÌI-28).

(29) Ibd., 134. or. 1959-VIII-28).

(30) Ibd., 136. or. 1959-IÍÍ-28).

(31) Ibd., 136. or. 1959-1^-29).

(52) Ibd-, 138. or. 1959-X-l).

(55) Ibd., 145. or. 1959-?Ì-16).

(54) Ibd., 146. or. 1959-X-17).

(35) Ibd., 150. or. 1959-XII-29).



Olerti aldlzkarian Idatzi zuten Euskal herrlko olerkarlrik onenetari- 
koek, Lehen urtean, 1959ean, hauek agertzen dira: Deunoro, Euse
bio Erkiaga, Dirauket (Juan Angei Etxebarria), Arteaga, Laspiur, Qur- 
bindo, Larreategi, Joakin Aidabe, Aurraitz, Luis Mari Muxika, Zugastl, 
A. Fidel, Q. Materola, Q. Aresti, Iratzeder, Fernando Artola "Bordari", 
Otsalar (Juan 5an Martin), Uribe, J. tSerexeta, Juan J. Lete, Balendin 
Enbeita, Etxeberrla, Peli Markiegi, Igotz (Alta 5antl), Ondarzubi (A. 
Zubikaral), Ayalde (Antonio Vaiverde), Abeletxe, Arrugain, etab., bai
ta olerkarl atzerritarren Itzulpenak ere (Q. Mistral, 5helley, Morati, 
Tagore, Bergili, Pasternak, Machado, Walt Whitman, F. Garda Lor
ca,),.,

Alta 5antik berak azaldu zituen hasleran aldlzkariaren gaiak: "1, 
Oierklak, bal jatorrak, bal alboko izkuntzetatik biurtuak, 2. Itzulpenak, 
itz lauz, poema, balada, epopei ta abar. 3. gure olerkari nai bertsola- 
rien bizltz-xeetasunak; bal ta oneln olerkl-azterketa edo kritika be",

Benetan Olertl aldizkariak euskal llteraturan arrakasta handia 
izan zuen, eta olerki mundua asko suspertu eta zabaldu zuen, Baina 
Olertl batez ere 60eko hamarkadakoa da, nahiz eta 1959. urtean 
sortua izan.

2 . Uburugintzan {Milla eushal-olerki eder)

Alta 5antik 50eko hamarkadan hiru llburu argltaratu zituen: bi 
1956an: Alta Piok eta biek, Qastelzen, 5 4 4  orrialdeko liburu eriyiO' 
soa atera zuten: Ooiz-zale. Eta urte berean Felipe Arrese Beitiaren 
OlerHlak, 6 8 8  orrialdeko llburua, Balna haren beste llburu bat, 
1954koa, izan zen benetan eragin aparta izan zuena euskal llteratu
ran:

Alta 5antik, beste batzuen laguntzaz, batez ere Alta Lon Arteaga 
karmeldarraren laguntzaz, bere lehenengo lan handla argitaratu 
zuen: Milla eusHal-olerHI eder, aldiz-urren auHeratuta. Larrea-Amore
bieta, 1954, 1199 or. Eukal literaturaren historia osoko eta Euskal

(36) Ibd., 155, or, (1959-X1I-31),

(37) A. 5antlk berak argltaratu zituen iritzl batzuk Olertl aldlzkariaren 
lehen zenbakian (1959, 57-63).



MerrI osoKo olerkl antologlarlk handlena burutu zuen. Asieran Orlxe- 
ren orrlalde bll agertzen dira (7-8or.); sarrera (Atarla) luzea A. 5antlk 
berak Idatzl zuen: (9-30  or.: 1. Euskal-olertIa zer dan. Z. EusHal- 
olerklaren edesti apur bat.)... Mauxe Izan da euskararen historian 
arrakastarik handienetarikoa Izan duen llburua.

Liburuaren sorrera:

1953ko udan, Eusebio Erkiagaren eskutitz batean agertzen da 
Alta 5antl olerkiak biltzen arl zelako albistea. Erklagarl harako olerkiak 
eskatu zlzklon, balna honek ez zuen esku artean une hartan, eglna

58zuen sorta gaidu zuelako .

lokin Zaiteglk ere Izan zuen A. 5antlren asmoen berrl eta Quate- 
malatlk erantzun zlon: "Lengoan, Batlz'tar Bingen Altak -  gure lanki
de blkaln dugu- zure berrl eman zenldan. Inolako idaztl sendoa 
antolatzen arl omen zera; Milla euskal olerki onenak eta len-bai-len 
argitaratzekotan om en zaude. Gora zul Lan ori bearrezkoenik dugu 
gure olerkarl berartsuen argl betea tinkatzeko: or agertuko dituzu, 
noskI, gure olerkarl dirdaitsua, Itzetan eder eta eglñetan ederragoa: 
talde ederra, benetan". Etajarralan aholku batzuk ere ematen dizklo, 
lan horl agertzeko erari dagozklonak: "O lerkarien atarían bakoltzaren 
blzltz-xeetasunak ezarriko ba'zenltu, obe: bakoltzaren Izen osoa, ge- 
zur-lzena, noiz eta nora yaloa dan, IkasI ala ez-lkasla dan, non Ikasia, 
nun argitarazten zitun olerkiak (Izparringi, aldizkarla, t. a.), olerki- 
Idaztlrlk argitarazi ote zun, nolz ta non II zan eta irltzl laburra"^®. Alta 
Santik, ez dakigu lana aurrez eglna zuela ala ez, balna argi dago 
Zaitegik esandakoaren antzera egln zuela argitalpena.

Azaroan Orixek Zaragozatik erantzuten die A. 5antlren asm o eta 
eskariei: "'Milla euskal-olerkl onenak'. Bota, bota laungoiHuaH em on- 
go dota. Qastelarrak dioeña: 'Pobres, pero hidalgos'. Egizu gura 
dozuna nire neurtitz orrekin. heuk aukeratutea ez deritxot ondo"^°. 
Ustez A. 5antlk izenburu horl Jartzeko asmoa zuen: "Milla euskal- 
olerkl o n e n a k "^ \ baina Orixek esan zlon onenak balno blkaln jartzea

(38) Eskutitzak Euskal Literaturari buruz. Bilbao, 1974, 15. or. (1953- 
11-21),

(39) Ibd., 18. or. (1953-VII-26).

(40) Ibd., 23. or. (1953-><l-10).



egoKlago zela“̂ .̂ Alta 5antlk Jaramon egln zlon, eta eder JarrI zuen, 
balna ez blHain.

Eta lan handia laster agertzeko zela, Luis Vlllasantek "Irrlkitzen" 
zegoela dio lana euskuetan hartzeko"^^. Qabirel Manteroiak A. 5antl- 
ren lan handlaren asmoa edertzat hartzen du"^^, eta Jose Agerrek 
txalogarrltzat"^^. Ez dakit A. 5antlrl berandu Irltsl zitzalzkion Jagoba 
Kerexetaren aholkuak: ongI eta apain Irten dadila liburua, neurrl 
txlklan, orrl mehean, larruzko azalez batzuk behintzat, ''guztla ondo 
eta dotore"'^®. Eta horrelaxe agertu zen, hain zuzen ere.

1954ko urrlan lokln Zaiteglk Quatemalatik A, 5antlaren Milla
eusHal-olerkl eder liburuaren sarreraren berrl em aten du'^^ balna 
ustez orduan argltaratu gabe zegoen. Oralndlk azaroan Manuel 
Lekuonak bere datuak eskalntzen dlzkio A. 5antlrl^®. Eta aste batzuk 
beranduago agertu zen itxaroten zen luburua.

Llburu honen laguntzalleak asko Izan zlren... Eskutltzetan ager- 
tan den bezala, askok adore eman zioten A. 5antlrl lan handl hau 
eglten arl zela; A. 5antlk askorl eskatu zizkien datu pertsonaiak eta 
olerklak'^^ eta baita halek ongl erantzun ere... Batzuek lan berezla

(41) Ibd., 27, or. (1955-><l!-12); 55. or. (1954-«-1954).

(42) Ibd., 27. or. (1953->^11-12).

(45) Ibd-, 52. or. (1954-1-20).

(44) Ibd., 56. or. (1954-V111-27).

(45) Ibd., 41. or. (1954-1Ä-24),

(46) Ibd., 59. or. (1954-1^^-16).

(47) Ibd., 44. or. (1954-Ä-21).

(48) Ibd-, 46. or. (1954-X1-12),

(49) Morokoak lan batzuk egin zizklon, balna ez da haln argl agertzen, 
5antiren llbururako zlren ala ez:_"Zu luze-etsirik egongo ziñan aspaldl, ez 
bldegabe; balna nere aldetik ez det damu, Itxuraz nagi Ibilia. Betarte luze 
ontan Inor gutxlk ezagutzen ditun bertso-pllla ederrak arkitu al Izan ditut eta 
ez dago esan bearrik zuk ere artuko dezun poza. Beste amar bat eguneko 
eginkizuna burutu ondoan, bear dan balmenez bertso-sall aundl orl ko- 
platzen ekingo diot J. I.; (kopiatzen eta utsak albalt osatzen); eta datorren 
lllaren azken alderako osasunez baldin banalz, nundik edo andik eglngo det 
alegiña zureganajoan ta erakusteko." {EsHutItzah EusHal Llteraturarl buruz.



egln zuten euren oierklak biiduz, idatziz eta bidaliz... Adibldez, Pierre 
Lafittek Iparraldeko olerkien paper asko eskaini zlzklon... Baina batez 
ere A. Lon Arteaga izan zen, bai idazten, eta bai lan handiaren azken 
probak ikusten eta zuzentzen lan aparta egln zuena. Esanguratsua 
da A. Lonek A. 5antlrl idatzitakoa: "Ire (ta zegaltik ez gure?) olerki- 
xorta"...^°

Uburua agertu  zenean:

Llburua agertu zenean asko harnturik gelditu zlren, liburu baten 
hain olerki eta olerkan ugarl ikusiz, hain urte llunak igaro ondoren, 
horrenbeste olerki zeudenikjakin gabe... Euskal literaturaz an zlrenak 
berehala ohartu ziren liburu honen garrantziaz.

Aita Santik eskutitz ugarl Jaso zituen zononak emanez; holakoe- 
tan, sentim enduak eraginda, zorionak eman ohi dira eskutitzen bi
dez, baina kritikank nekez.

Joseba Qalarragak (O .f.M .) Ilburuaren agerpenagatik eskerrak 
emanez idatzi zlon A. 5antirl: "Zure Milla euskal-olerhi eder orren ord 
artetik gabero zerbait osagarn edan ondoren..., orko ezti goxoz ani
ma ondo ase ondoren, ikusl egin bear zenduke nere euskal-barruko 
borbor goxoa, esker bizi oh; Ikusi, itza ta luma nagitua esateko 
motel diran ezkero"^^

Jagoba Kerexeta pozez dlotso; "Amalbako zorionak artu egizuz 
nire aldetlkl Aldi luzea bear izango neuke Idazti onen eta zure ome- 
nez goraltzak eglteko; egi-egia esaten dautzut, ez azaleko egia, 
barru-barruko egl birlbiiia baino. Bear izan dau gure euzkarak olako 
olerti-txorta bat

Bilbao, 1974, 416. or. (1954-VI7-25). Aste batzuk lehenago Alta 
Lon Mokoroarekin izan zen hiru bat orduz eukal gale! buruz hitz eglten, eta A, 
5antlk atera behar zuen liburuari buruz ere bai (Ik. EsHutItzaH Euskal Llteratu
ran buruz. Bilbao, 1974, 35. or. (1954-VI-6).

(50) Eskutitzak Euskal Literaturarl buruz. Bilbao, 1974, 35, or, (1954- 
Vi-6).

(51) Ibd., 48. or. (1956-11-12).

(52) Ibd., 50. or. (1955-11-25).



lokin Zaitegik hau Idazten dio: "Qoitik beraño irakurrla dIzut. 
inolako lan bikaiña burutu duzu. Mork uste zezakean gure olerkaHen 
oparotasuna ta etorrla orren betea zanik? Qure ele-ederra aul eta 
errena dala dtoten Irlzleei, ezezko birlbllla eman diezu Idaztl eder 
orren bldez. Txalo ta txalo zurl, olerkarl blkaln o rrll". Eta beste 
olerkarl batek, K, Jauregik pozarren esaten dIo: "Lan blkalña egin 
dezu benetan euskal llteraturaren aide. Zorionez goruntz djjoakigu 
gure e le rtla "^^ Hórrela Idazten diote A. 5antlri beste hauek ere, 
esker ona agertuz eta zorlonak emanez; Augustin Zublkaral , A. M, 
Labalen^^, Balendln Aurre^^ Morbert Tauer^ , Anal Balendin Berrlo- 
txhoa^®, loseba Agerre®^, etab.

Mainbat azalpen agertu ziren liburuarl buruz, beste batzuen ar
tean Luis Mltxelenarena®^ eta P. Lafltterena®^. Mitxelenaren Irltzlz, 
euskal llteraturarako zerbltzu handia eskalnlko zuen llburua zen; eta 
Laflttentzat "llburu baliosa" honek askorl ireklko zizklon euskal lltera

turako ateak.

A. 5antik berak ere bere Orol-txlnpartak llburuan alpatzen ditu 
Idatzl zuen olerkl bllduma honetaz agertu ziren Irltzlak, egln ziren 
gorapenak eta erakutsi ziren akatsak

Egla esan, askok aitortu izan dute llburu hau izan zela, garal 
hartan, beralel euskal literatura munduan sartzen lagundu ziena.

(55) Ibd., 59. or. (1956-V1-29).

(54) Ibd., 61. or. (1956-VII-29).

(55) Ibd-, 55. or. (1955-11-24).

(56) Ibd-, 54. or. (1955-111-7).

(57) Ibd., 56. or. (1955-V-17).

(58) Ibd-, 64. or. (1955-VIII-26).

(59) Ibd., 69. or. (1955-?^l-20).

(60) Ibd., 73, or. (1955-^11-6).

(61) Boletín de la real sociedad vascongada de amigos del País 10 
(1954) 387-388.

(62) Qure Herrla 27 (1955) 148'151.

(63) Orol-tximpaitak. Larrea, 1988, 342-350.



3. Esanahi pertsonal eta soziala 
haren oierKigìntzan eta olerki-bìlduman

Bere Mllla-euskal-olerhi eder liburuaren eta Olerti aldizkariaren 
bidez, olerklarl buruzko m uglm endu bat sortu zuela esan genezake; 
gero Olerki eguna ere sortuko zuen, urterò ospatzen zen eguna.

Maren lanarl esker gizartean olerkia hobeto ezagutua izan zen, 
eta batez ere historian zehar egindako olerkia begirunez onartua izan 
zen... Hórrela giro egokia eta ekintza literariorako gogoa piztu zi
ren..., eta hau gauza handia zen, garai hartan euskara zapalduta 
zegoeiako. Milla eusHal-olerhi eder literaturarako iturri biurtu zen. 
Ordurarte ez zen ezagutzen halako tamainako argitalpenik, ezta haln
beste garai, hainbeste idazle eta estilo hartzen zituenik ere.

Baina Aita 5antik ez zuen aski inoren olerkiak ezagutzera ema- 
nez soilik; berak ere eder-sena sentltzen zuen, eta bazekien olerkiz 
Jantzita bere bihotzondoa eta pentsamendua adlerazten®^. Eta 
50eko hamarkadan ekin zion olerkigintzarl; garai honetan ez zuen 
olerki asko idatzi, baina etengabe an zen aldlzkarletan... la 30  olerki 
idatzi zituen, eta aurretlk bes 136 idatzink zeuzkan eta asko baita 
argitaratuak ere.

Olerkiak idatziz gain, olerklarl buruz ere asko Idatzi zuen, beti 
ederraren blla, ederraren egia kolorez azaldu nahirik... J. M. Lekuona 
dio: "Qogoeta asko du olerkiaz eta olerkariaz eginik. Teodzazio alder
di hau poesi aldizkarien sustapenerako garatzen badigu ere, ezln 
ukatuzkoa dugu, Alta 5antik denontzat landurìko ikerketa estetikoak, 
baduela zenkusi Onaindiaren poetika pertsonalarekin. ikuspegl klasi- 
koa eta idealdua dakar, baina, aldi berean, m endeko pesigintza- 
rekin iotua, post-sinbollsten hanko ekarria duelarikjakingardena geu
re iduriko"®^.

Santi Onaindiaren 50. hamardako lanen eragina oralndlk azter- 
tzeko dago, eta ondo litzateke hutsune hori betetzea. Hórrela hobeto

(64) Ik. Aita 5. Onaindia, OkerHI guztien bllduma. (Edizloaren prestatzai- 
iie; Juien Urkiza). Larrea-Zornotza, 1989, WVi-315 or. (Juan Mari Lekuonak 
Idatzl zuen sarrera; Aita 5antl Onaindiaren olerhigìntza, X-KWi, or,).

(65) Oherhl guztlen bllduma. Larrea-Zornotza, 1989, WVi. or.



Ihuslko genuke 50. hamarkadako produkzio llterarloak ondorengo 
hamarkadetan izan zuen eragina.

Amaitzeko 1954an agertutako A. 5antlren olerkitxo bat ekarriko 
d u t gogora:

IturriaH negar

Aldapa-saietsean iturri yaukala, 
gaiñez lertzen dautsola pagoak itzala,

Ene laguna ta ni bertan lotu gara, 
urarenjauziarl oldozkor beglra.

- "Zergaitik, adiskide, negarrez Itoa,
IturrltKO lirain onenjarloa?"

- "Ez, malte, ez dok ori blotz-m ln olua; 
ori dok llzar-txori poztu-nal ulua".

- "Lizarrak pozteko ez bear ulu míñik; 
txorlak barrlz ba-dau txinta-Jo ederrlk".

- "Antz-asper gabeok, sinets nirl, arren, 
Jainko'ren aintzaz dozak barne-otolz guren",

Llzar-osto artetlk kelñu eguzklak,.. 
liegar-lto ln  bizi, ak eta nlk begiak®®.

(66) OHerM guztlen bllduma. Larrea-Zornotza, 1989, 131. or.



Justo Mari MoKoroaren 
mendeurrenean

Gabier KlhTAMA

Justo Marl Mokoroa Muxika, Tolosako sem e ospetsua, Qi- 
puzkoako hfri honetan Jalo zen orain deia ehun urte, Joan den men- 
dearen lehen urteko maiatzaren 28an, eta haren alta Valerlanok eta 
ama Josefak izandako bederatzl seme-aiabetako familia ugarlan ha
zla.

Lehen ikasketak Tolosako eskoiapioen Ikastetxean egin ondo
ren, bere barne-delari segituz, apalz ikasketaklratxen eta Cascajon 
(Zaragozan) burutu zituen, 1922ko uztailaren 15ean Iruñean 
apalzgoa Mateo Mugica Urrestarazu diozesi hartako apezpikuaren 
eskutik Jasotzeko. Ondoko urteetan Zaragozan, Iruñean eta Txileko 
5antiagon eman zituen eskoiapioen ikastetxeetan frakasle, harik eta 
1933an, bere aita probintzialak, Pantaleon Qaldeanok, Vasconia- 
Euskal Merriko probintzia eskolaploa antolatzeko, bere ondora deitu 
zuen arte.

Ondoko urteetan, gerra zibila zela eta, atzerrira aide egin behar 
izan zuen, Trantzian eta Txilen bizi izanez. Azkenean 1950ean berriro 
Itzull eta 1953-55  urteak Tolosako ikastetxean eman ondoren, Bil- 
bora aldatu zuten, bertan, ia-ia, hii arte egonez.

Mik neuk aita Justo 1957 .eko apirllean ezagutu nuen, 10 urte 
nttuenean. Orduan Alta Eskoiapioen Bilboko ikastetxeko errektorea 
zen eta neure gurasoekin beragana hurbiidu ginen, batxilergorako 
sarrera eglteko, bertan onar nintzaten. Marrezkero eskolapioetan 
ikasten iblli nintzen hurrengo sei urteetan eta, horrexegatik Mokoroa 
maiz ikusteko aukera Izaten nuen. Urte batez, gainera, hamahiru



urte nituenean, frantses Irakasie Izan genuen bera, are tratu zuzena- 

goaz.
Mokoroak ez zIgun Inolz deus esaten bere buruaz, baina genl

tuen beste Irakasle batzuei esker, -Valencia anaiak, Jesus Etxabe 
zarauztarra, fa b le r Elzagirre bizkaltarra-bageneklen haren berri. Izan 
ere, Ikastetxeko beste eskolapio eta Irakasleen artean oso ezaguna 
eta -euskaitzaleen artean bederen- oso m lretsla zen haren fraseóle- 
gl lan astuna. Alta Justok fema ona zuen, ongl merezia gainera, 
hlzkuntza asko zeklzklelako, Izan ere, euskaraz, gaztelaniaz, latlnaz, 
grezleraz eta frantsesaz gainera, bazekien Ingelesez eta alennanez 
ere, mlntzaira horlek gure artean hain ezagunak izaten ez ziren garai 

hartan.
Ez zigun ordea, la Inolz hitzik eglten ohiko klase-lanorduetatik at 

ixllean zeraman fraseologi hlzteglaz, balna frantsesa nolako zehazta- 
sunez Irakasten zigun kontuan Izanda, erraz antzeman genlezalo- 
keen nolakoxea Izan zitekeen euskararekln zerabllen ardura. Egla 
esan, Mokoroa frantses Irakasle Izan nuen urtean hasl nintzen euska
ra Ikasten. Jakina, neure kontura, orduan ez balkenuen ondoan 
horrerarako klase antolatunk.

Behin eskolaploen Ikastetxea utzl eta gero, ez nuen horregatik 
Mokoroareklko harremana gaidu. Askotan bisltatzera Joaten 
nintzalon, bide batez euskararl buruz nltuen zalantzak agertzeko. Betl 
Izaten zuen erantzuera egoklren bat, eta gauza nahasienak ere 
zentzu didaktiko handiz azaltzen zlzkldan. Mlk neuk behlntzat alter 
du t Eskolaploen bislta-aretoan asko Ikasi nuela alta Justogandik Ikas- 
gelatlk kanpoko "klase partikular" horietan. Eta ez naiz bakarra Izan. 
Adlblde batzukjartzeko, Gregorio Monreal UPV/EHUko errektore Izan- 
dakoak, Andolln Eguzkltza euskaltzainak edo Adolfo Arejlta bizkaitar 
Idazie eta unlbertsltate Irakasleak ere, malz blsltatzen zuten bera, 
harekln solasaldlak Izateko.

Mokoroak garrantzl handia em aten zion hizkuntzari. Ez, ordea, 
garal hartan egln ohi zenez, pentsamendua zehazki adierazteko, 
gauzak ongl esan eta idatzl behar zirelakol, edota hltz egokienak 
aukeratzearl zegokionez. Mori ere kontuan hartzen zuen, Jakina, bal
na, hizkuntzek, elkar komunikatzeko tresnak Izateaz gainera, Moko- 
roaren ustez, herri baten Izaera eta pentsam endu sakonaren gorde- 
Ieku ziren, eta, beren erranalru, esapide, atsotltz eta ateraldl 
berezlen bitartez, herrlen izpirltua ezkutatzen zen. Mori Jakin gabe, ez



zegoen herria ezagutzerik, ezinezKoa zen hizkuntza horl zerabllten 
jendeen barnean sartzea.

holabalt -guztlok geure mendearen seme-alaba balkara-aleman 
erromantlzismoaren Volksgeist edo Merrl-izplrltuaren Idelaren Ja- 
rraltzallea zen bera, nolabalt herrl-arnasa horl m endeen, Ideologien, 
eta gorabehera polltiko eta ekonom lkoen gaineko zerbalt balltz beza
la. Jakin, bazekien alta Justok mendeen poderioz idela, gustu eta 
moda ezberdlnak Izaten dlrela gizartean, baina, aldi berean, hl
zkuntzak bere baltan joandako aldi ezberdlnen oihartzunak gorde- 
tzen dituela ere bal, belaunaldiak elkarrekin lotzen dituelako zubl- 
lana eginez. Morregatlk, glza talde baten barne loturaren oInarrI 
nagusla, kide guztiek talde berekoak izateko duten sentlmendua 
hlzkuntzak em aten zuela uste zuen zin-zinez, eta mlntzaira horrek 
bera elkarrekin darabilten hiztun guztien mundu-lkuskera berezia 
eratzen duela.

Esandakoagatik ez da harrltzekoa Mokoroak euskararen geroa 
eta Euskal Merrlaren etorkizuna erabat loturik Ikustea: euskararen 
biziraupenak gure herrlarena bermatuko luke, haren galerak, hala
ber, gure nazioaren herlotza lekarkeen bezala. Pentsamendu hau 
agerl eta nabarmena da, eta gaur eta hemen aipatzea, ondotxo 
dakIt, gauza nórmala IrudI daklguke guztlol, begien bistako egla 
blrlbila balltz bezala. Izan ere, kontzeptu horl hitz batzuekin eta bes- 
teekin mila aldiz entzuna dugu aspaldiko urteotan eta euskara gal
dua duten Arabako, Bizkalko, Maferroako eta Iparraldeko eremuak 
ikuslta, argl daukagu guztiok nolako arrazol sakona adlerazten duen. 
Balna Mokoroak hltz horlek lehen aldiz esan zituenean ez zlren haln 
ongl hartuak Izan. Are gehiago, ez zen mezu horl gure artean eskua- 
rkl zebllena.

Qogoan Izan behar dugu, Mokoroa balno lehenago, euskal herrl- 
tartasunaren sustraían, hizkuntza bank, arraza, bertokoa Izatea, 
euskal deltura "Jatorrak" edukltzea hobesten zituztela askok, edota 
gaur erabat bigarren mallakotzat Jotzen ditugun beste ezaugarri 
batzuk: Ideologia, fedea, -euskaidun fededun- folklorea, Janzkera, 
txapela eramatea, ardozale e ta ja tu n  ona Izatea... edo Inolako kon- 
Krezlonk eta euskarrink gabeko euskal izaera m isteriotsu bat, berto
koa Izateko modua. Pio Barojak, adibidez, Inoiz iradokltzen zuenez. 
Eta testuinguru horretan, haln zuzen, balloetsi behar dugu bere 
merezlmendu osoan, Justo Man Mokoroak euskal gizartearen espa-



rrura ekarri zuen idela nagusi horl; hots, nazlotasunak olnarrl Izplrl- 
tualak, psiklkoak, kulturalak dituela, eta ez fislko hutsak, eta olnarrl 
horletako lehena eta funtsezkoena nnlntzaira dela, hain zuzen.

liorbaltek; -erdaraz, noskl, euskaraz horl zentzuz esatea ez bal
ta posib le - tdatziz esan bazuen, aukeran emango ballote, batetlk 
euskara besterik ez leklketen erdaldunez beteriko Euskal Merrla, eta 
beste aldetlk erdara baino ez leklketen euskaldunez osatua, za
iantzarik gabe bigarrenarekin geldituko zela, Mokoroak, aldlz, argI utzi 
zuen euskara gabeko euskaldunik ezln zitekeela Izan, ez eta Euskal 
Merrlrik ere, eta nazionatasunarl eusteko ezinbesteko baldlntza, oro
ren gain, hizkuntzarl atxlkl eta bera aurrera ateratzea zela.

Idela hauek guztlok bere Gen/o y Lengua Iiburuan bildu eta 
argitara eman zituen, 1956. urtean. Une desegoklan, alafedea, han- 
dlk laster gerra sortu baitzen, eta ez, noskl, llburu horren erruz, 
Edonola ere, analarteko borroka zela eta, ez gerran ez eta haren 
ondoko urteetan ere Mokoroaren mezua ez zen behar adlna zabaldu. 
Llburua, praktlkan, ez zen liburu-dendetan banatu. Ateratako llburu 
gehienak ezkutuan gelditu zlren, orduko zentsura beldurgarrlaren 
beldur, l^okoroaren etxekoek Tolosan zeukaten moldlzteglaren so- 
toetan m etaturlk nonbalt. Egileak, gainera, Euskal Merrltlk aide egln 
behar izan zuen, lehenlk Frantziara eta geroxeago Amerlkara, garai 
baketsuagoen zaln. Txilen, eskoiapioen Ikastetxean bederatzl urte 
eman zituen. Giro desegokia, beraz, haren pentsamendua xehekla- 
go azaldu eta eztabaldatzeko.

Malere, esan behar da, eskuz esku, lagun artean eta Ixllka bazen 
ere, llburu hark euskal Idazie, pentsalarl eta, oro har, gerraondoko 
inteligentsia osatuko zutenengana behintzat bldea egiten Jakln zuela. 
Qainera eragin zuzena izan zuen ondoko urteetan gure hlzkuntza 
birplzteko ahaleglnetan. Qerra ondoko belaunaldlek behintzat ondo 
kontuan izan zltuzten Tolosako eskolaploaren esanak, bai eta ideolo
gia berritzalle horl nork bere giroan txertatu ere: eriyioan (komentue- 
tan), kulturan (pentsamendu-aldlzkarletan) eta polltikan (haslerako 
ETAren Inguruan, Txillardegl, Julen Madariaga...) plxkanaka nazloaren 
ikuspegla aldarazlz.

Behin hazla zabaldu eta sorotik aide eglten duen erellearen 
antzera, Mokoroak, ozeanoz bestaldean, Txlletlk, ezln zezakeen bere 
beglekln ikus zertan gelditzen zen bere obra, ez eta noia, hor-han- 
hemenka plxkanaka sustraltzen ari zen ere. Orduko komunlkabideak



ez Ziren, ez eta hurrlk eman ere, oraingoak. Qaurko bat-bateko fax 
eta posta elektronlkoen lekuan ohíko posta zegoen, zentsurak edo- 
nolz Ireki zezakeeiako, maiz helburura pertsonalki zlhoan lagun baten 
bldez bidalla eta Inolz haraino heltzeko asteak eta hllabeteak behar 
Izaten zituena. Urruntasunak, bestalde, aldlzka heltzen ziren errepre- 
sio eta zígorren berrl iatzekin batera, etsipenaz bete zioten bihotza. 
Malz ez zegoeia Jada zereginik uste zuen, Francoren diktadurapean 
euskarak laster berea eginen zuela susmatzen zuen, eta gure hl
zkuntza laster hliko zela.

Ez zuen ordea erabat etsl. Eta lanean hasi zen, haize hobeak 
etorriko zirenerako soroa prestatzen, Indarrez, mehatxuz eta bortl- 
zkerlapean Itorlko euskarak nolzbait amasa berrlro har lezan. Ez zuen 
berak uste balna, hlzkuntza bat salbatzeko gramatika eta hiztegla 
askl zirenik. Tresna horiek, gehienik ere, hizkuntzaren hezurra eta 
azala antolatzeko bailo zezaketen, balna barruko erraiak sortu eta 
gorputz osoa animatzeko, besterik beharko zuen: lehenagoko belau- 
naldlek hizkuntzan utziriko hatzak, halen gogo, grina, amets, neke, 
atsekabe, maltasun, gorroto eta antslen olhartzunak, euskal Imagl- 
narlum hlstorlkoaren Itzala, alegla. Horl gabe ez zen zendua inotz 
bere hliobltlk berrlro altxatuko. Eta berak bazekien horl ere bazela, 
bagenuela, eta non zegoen ere bal: fraseología Jatorrean, Iraganetlk 
belaunaldlz belaunaldl gugana heidurlko euskal esaera Jatorretan. 
halen blia Jotzea besterik ez zen behar. Blltzeko uzta handla, langl- 
leak gutxl baina.

Lizardik kantaturlko asaba zaharren baratzera Joan zen beraz, 
bakarka, utzikerlaz abandonaturlko iur hartako altxor ezkutuen blla. 
Hlzkuntzetan adltua Izanlk, sen ona eta usnamen ezlnago zolla 
zeukan berak ortu hartako azken barazki ahantzlak, Inoiz lorategl 
txatala Izandakoaren azken lore ederrak, sasl arteko marrublak eta 
bestelako basafruituak blltzeko, txom ln-belarrak eta kardulatzak aide 
batera utzlrlk. Zenbat llburu ez ote zituen orriz orri irakurri! Zenbat 
aldlzkarl, bertso-paper, apunte eta ohar zahar kontsultatul Eta guz- 
tletatlk fltxak atera, ordenagallurlk gabeko garal hartan eskulan ne- 
ketsu eta aspergarrla bere gain harturlk.

Eta nolakoak ziren esaldl horlek? Egla esan, denetarlk dago hor, 
era horretako bliketek modu askotako esaerak onartzen dltuztelako. 
Aide batetlk fraseologian autore klaslkoen esan gogoangarrlak sar 
daltezke, Etxepareren hItzaH arl blra, dugun eglna 'goazen m am ira '



edo Axularren bdlna zertaraHo sartzen naiz nl itsaso hondar gabe 
honetan  'zertarako nahaste borraste honetan sartu ', adlbldez. Beste 
aldetiK, hor dira atsotltz Itxuradak: zozoah belearl Ipurbeltz; eta glza- 
blde-formulaK ere bal; galzHi esanah barkatu, ongl esanah on hartu 
edo on digula Janak, eta kalterik ez edanak, Kasu. Ez dira falta, 
Jaklna, eta hauek Izaten dira ugarlenak, konparazio baten bidez adle
razten dlren kontzeptuak, hala noia hori ez da ahuntzaren gauerdlko 
eztula edo azaren äzpiko orrla. Beste batzuk arruntagoak Izaten dira, 
eguneroko hizketatikjasoak, baina euskara gutxl daklenak, gramati- 
ka ongl Jakin arren, nekez asma iitzakeenak; bai z e ra i horixe bai bal 
apurka-apurka, pixkanaka, pittlnka-pittinka, lantzean behin, hitzetik 
hortzera, hllzorlan, pozez eztitan, ekarzu bosteko horil...

Egia esan, esaplde askok lanblde eta eguneroko eskarmentuan 
dute Jatorria, eta hor dugu, esaterako, mailua iltzera deiakoa, zurgl- 
nen ofìziotik aterea, Inguru-minguruka mintzatzen ibiil gabe, esan 
nahl den arazo nagusla behingoan esatera gonbidatzen duena; hara, 
eguraldiaz eta osasunaz askotxo hitz egin dugu eta orain, mailua 
Iltzera, sasoia da hona ekarrl galtuen kontura e to r gaitezen, hau da. 
gure lantegla krisi honetatik ateratzeko m odua eztabaidatzera.

Inolz, esaera zaharrek erabat Joandako denboren oroltzapena 
dakarklgute gogora, balna horren Iturri zaharra ez zaigu beti haln argl 
agertzen. Mor dago, esaterako, zaltzain egon  perpausa, Blzkaian, 
Otxandio aldean erabiiia, Bittor Kapanaga idazleak behin kontatu 
zidanez. i=llmetan zaidlzkoen arteko borroka harrlgarnak sarritan Ikusi 
ditugun arren, egia esan, ez om en da hain erraza, geriari profeslona- 
ia ez denarentzat behinik behin, zaidlen gainean esenta elkarren 
aurka gudukatzea. Mon dela eta, azken karllstadetan hernetako soi- 
dadu boiuntahoak borrokaiekura za id iz joaten baziren ere, gudu-ze- 
iaira heldu baino lehen, aidameneko basoren batean zaid itlk ja lts i eta 
animaliak bertan uzten zituzten lotunk, ha iek jago ten  berekin ekarri
ko herriko m utikoak geidituz, zaltzain. Mauek balna, -gaztetxoeK 
odola b e re - betl Izaten zuten, heiduagoen antzera, borrokan Jardu- 
teko gogoa, eta umtilagarn zentzoten zaldiak zalntzen egon beharra- 
ri, inoiz, gainera, onerako zein txarrerako, baim enik gabeko ihesai- 
diak eginez, etsalen aurka antzeko.

Beraz, zaltzain egotea  gogoz kontrako Jarduera zela kontuan 
Izanda, denboraz esaidi horl beste zerbalt adlerazteko erablitzen hasl 
zen. Joan den mendearen hasieran, garai hartan gazteen arteko



harremanez egoten zlren Irltzl morallstengatik, Jal egunetan gura- 
soek ez zieten uzten beren alabel bakarrlk irteten, muti! lagunekin 
zirrlrik eta zirrlez gainekorik egln ez zezaten nonbalt. liorretarako, 
hirletan, bizlmalla oneko famllien artean "laguntzeko andereñoa" 
hartu ohi zuten, eskuarki moral zorrotzeko alargun edo neska zaha
rrak Izaten zlrenak, beren alabak tentazio orotatlk zalntzeko. MerrI 
txikletan, ordea, gehienek horrelako zalntzalleel ordalntzeko dirurik 
ez, eta sistlma merkeagoa erablitzen zuten alaben Izen ona gorde- 
tzeko: festa edo dantzaldira neska bere ahtzpa txiklarekin bidaltzea, 
berau beti eskutlk Izan zezan.

Balna neskatxen mutll lagunek bazeklten hori noia konpondu, 
eta berek ere aldean lagun gaztetxoren bat ekartzen zuten, horl 
neskaren ahlzpa txiklarekin uzteko, beralek, elkarrekin dantzan edo 
Inguruko basoetan "galtzen" zlren bitartean, Ikusgurakoen beglrada- 
tlk urrun. Maur bat zalntzea ez om en zuten oso gustoko lagunek 
balna eta horregatlk honela protestatzen zuten: Ederto, zu zeure  
riesHagaz hortik zoazeri bitartean n l hem entxe, zaltzain, ez da? Beti 
zdltzain egotea aspergarrla da.

Gaur ere, geure eguneroko bizlmoduan esaera asko agertzen 
dira, batez ere gazte Jendearen artean, maiz, gainera, irri eraglteko: 
gero arte, Bonaparte; ondo ibill, Mari Pill ezagunak, adibidez. Dena 
den, behlalako Ilea hartzea, gaztelaniazko tom ar e l pe/o-tik hartuak, 
edo oraintsuagoko erran gabe doa, frantsesezko ça va sans dire-ren 
kalko hutsak, euskarazko adarra Jotzea edo zer esanlH ez esaera 
Jatorrei lekua kentzen zieten bezala, kezkatzekoa da, I. Sarasolak 
Inoiz salatu duenez, hirlko bizlmoduarl dagozklon esaldl berrlak, zer- 
baiti argi berdea eman, adibidez, beti erdaratik hartzen arl garela 
Ikustea, gure berezko sormena agortuxea balego bezala. Eta aide 
horretatlk ere, Mokoroaren esaldlteglak olnarrl ederrak eskain dltzake 
hutsune horl, azken buruan palratzen dugun hizkuntz kolonlallsmoa 
erakusten duena, galndltu ahal Izateko.

Cäauza bat esan nahl nuke, halere, esaera Jator hauel buruz. 
Quztlak interesgarrlak izanik ere, ezln dezakegu ahantz horietarlko 
askok erabilera-eremu askl mugatua dutela, eta Jendeak normalean 
ez dituela bere Ingurukoak besterlk jaklten, galnerakoak ere plxkana
ka, literaturaren edo hedabldeen bldez Ikasgarrlak Izan arren. Malere, 
ez dirudi, batzuetan norbaltzuek nahl Izan dutenez, euskaldun Jator 
eta peto-petoa Izateko horiek guztlok Jakln beharra dagoenik, argu-



dio horren arabera ez balklnateke Inor euskaldun Jatorrak Izango, 
aglan Mokoroa bera salbu. Qehieglkerla horl, Inolz euskaldun berrlel 
eta kaletarrel aurpeglratua, ene ustez, argl utzl behar da, mllaka 
baltira, adibidez, Bizkalan, Mabarnlz aldean darabllten berah badaki 
baina (=  'ez Ibill nirl azalpenik eta lezlorik ennaten, nlk kontu hori 
ondoegl daklt e ta ') edo Hafarroa Beherean opari bat (berez aski 
ballotsua) eskaintzen denean, hartzalleari apaltasun-itxuran esaten 
dioten gutiz ez utz (=  'ez gutxiets, otol, nire erregalua gauza txikla 
delakoan') behin ere entzun ez duten euskaldun Jatorrak, eta, entzu- 
nlk ere, berehalakoan ulertuko ez luketenak.

Edonola ere, era bateko eta besteko esaera Jatorren blla zeblle- 
la, ehun mila esaldl balno gehiago blltzeraino heldu zen Justo man 
Mokoroa. Ehun mila perla eder, euskararen lepoaren Inguruan Jart
zeko iduneko mlresgarrla. Balna perlok sallkatu beharra zegoen, eta 
hon ez zen hain erraza.

Ordenarik gabeko hlzteglak nahl dugun berba aurkltzeko balloko 
ez llgukeen bezala, sallkapenik gabeko esaldltegiak ere ez lloke Inori 
m esede hoberik egingo. Alfabetoarl esker, erraza izaten da hitzak 
ordenatzea, baina noia ordena litezke esaldiak, poza eta tristura, 
logura eta gosea, amorrua eta lasaltasuna, harrokeria eta apaltasu- 
na, etslpena eta maitasuna adierazten dutenean? Molako segldari 
jarralkl behar zalo?

Esaldiak eta esaldiak m etatzen zituen artean, horlek guztlok 
ordenatu beharrak kezkatzen zuen bera. Oso zalla zen zorablde 
korapilatsu hartan Ariadnaren gida-haria aurkltzea, Teseori Kretako 
lablrlntotlk Irteten lagundu zlona bezalakoa. Balna blla dabilenak, 
gogotsua bada behlntzat, azkenean aurkitzen om en du gura zuena, 
eta Mokoroak ere bere nahia bete zuen azkenean: A. Finloche eta 
Ferdinand Brunot-ek esaldltegiak ordenatzeko helburuarekln presta- 
turlko koadro eta eskem el esker, esaerak sallkatzeko era Izan zuen. 
Berrogeita hamar urte luzetan hortik eta hem endik baturlko esaldl 
desordenatuak, beraz, era Itxuroso eta praktlkoan ezartzen ziren 
oraingoan, eta pixkanaka obra erraldol haren bizkarrezurra antolatzen 
hasten zen. Ez da ahantzi behar, galnera, lan horl guztlod Informatl- 
karen laguntzarik gabe egln Izan behar zuela, eskuz, lan mekanlko 
erabat nekagarrlan, eta hlrurogelta hamar urteakjadan ik ongl eglnak 
zltuenean.

Egla da, ordea, azken urteetan, Qabriel Arestik esaldltegl horl



behlngoan martxan Jartzeko lehen ekimenaren o n d o re n \ bestelako 
laguntzak Izan zituela, batzuk partlkularrak eta beste batzuk erakun- 
deenak, horlen artean, Labayru elkartearena, Bizkalko Apezplkute- 
glarena eta Eusko Jaurlarltzarena, haren zerbltzuan Informatlka-adl- 
tuak, mekanografoak eta bestelako ballabldeakjarrlz, Mala eta guztlz 
ere, esaldlak banan-banan ordenatu eta zuzentzeko lanak ez zituen 
besteren eskuan Inoiz utzl nahl, eta Inprlmateglko probak ere berak 
aztertu zituen goitik  behera, azken xehetasunetaralno.

OrtIH eta emendik  esaldltegla, azkenean 1990, urtean argitaratu 
zen bl llburu marduletan. Main obra nnardul eta garrantzltsuaren 
haurdunaldl luzeak, ordea, Justo Marl erabat ahuidu eta ahitu zuen. 
Irudiz, bere urmea argltan ikusteko aspaldiko Irrlkak luzarazten zlon 
bizitzeko Indarra. Iluslo horl bete ondoren balna, egindako ahalegln 
neketsuak Jota, berehala zendu zen, urte bereko azaroaren 7an, 
bere aspaldiko annetsa, behin altortu zidana, betetzeko betarik izan 
gabe, 5an Tomasen Sum ma Theologica latlnez patxadaz irakurtzea 
alegla.

Bukatu baino lehen, halere, zerbait esan nahl nuke Justo Marl 
Mokoroaren beste Idela batzuez ere, gaurko Ikuspegtik Itxuraz ez 
hain ortodoxo ez llratekeenez, horlek, beren Inguruglroan kokaturik, 
hobeki ulertuko direlakoan. Eta euskararen kalltateaz, euskaldun be- 
rrlez eta euskara batuaz zituen Iritzlez arl nalz.

(1) Ju5to Marl Mokoroak bere esaldltegla aurrera ateratzeko lehen 
diru-laguntza Gabriel Arestiren ekimenarl zor zalo. Arratsaide batez, Bllbon 
elkarrekin kafe bana hartzen arl glnelarik, Gregorio Monreal kezkaz agertu 
zen, Mokoroa adlnez askl aurreratua baitzen. horregatlk, ordura arte ematen 
segltzen zuen frantses klaseak eskolaploek haren gainetik kendu eta norbal- 
tek hartarako laguntza ekonomlkoa Jarri ezik, alta Justok ez zuen bere obra 
Inoiz amalturik ikuslko, Gabriel Arestlk eta blok ere arduraz genekusan arazo 
hura eta, bat-batean, Gabrlelek bere adiskide baten izena aipatu zigun, Borja 
Escaurlaza, dinjz ongl omen zebilena, Arratsaide berean hirurok Jaun horren 
etxera Joan eta, Arestlk gure asmoa azaldurik, berehala erantzun zigun berak 
ehun mila pezeta ematen zuela Mokoroaren lanari laguntzeko, orduan, 
70eko hamarkadan, gaurko mlllol bat pezeta baino gehlago ballo zuena, 
Esan eta Izan, biharamunean Q, Monrealekln bankuraJoan eta mezenas horrl 
esker dlrua Mokoroaren lanerako sartu zen, Morren ondoren, eta horrexega- 
tlK, beste laguntza asko ere etorrl zitzalzklon, obra aurrera eramateko ballo 
Izandakoak,



Qorago esan dugunez, hizkuntzari aitortzen zion garrantzian, 
Justo Marl Mokoroa, erradikala zen, eta puntu batzuetan erradikaie- 
gia. Aide batetik, bazlrudien, euskaldun on e ta ja torra  izateko, euska
raz normalki mintzatzeaz gainera, berak hain gogoko zituen esaldi 
pitxl guztiak ere Jakin beharra zegoela. Eta urritasun horl maiz 
euskaldun berrlol aurpegiratzen zigun, txikltandiko euskaldun "zahar" 
gehlenek ere horiek ez Jakin ez arren, esaldi pitxl horiek esaten ziren 
herrietakoek salbu.

Gauzak bere testulnguruan Jartzeko, egla da berak ezagutu zi
tuen ia euskaldun berrl gehienak gerra aurrekoak Izan zirela, hau da, 
Jende autodldakta, giro hartan nórmala izaten zen bezala, garblzale 
xamarrak, eta, orduko Ikasliburu eta irakasteko metodologia exkaxa- 
gatlk, euskara aski to te l eta mugatua erablitzen zutela. Bestaidetlk, 
euskaldun berrl horiek gure hlzkuntza, Blzkaian behlntzat esaten den 
bezala, "liburutlk" ikasla zutenez gero, malz harroxkoak izaten ziren, 
txlkltandlko euskaldunel zeharka eta destalnaz beglratzen zleten eta 
Mokoroaren gogoko herrl-esaera Jatorrel kasu handlrlk egln gabe, 
arduratuagorlk zebiitzan telefono, telegrafo eta trena m oduko asma- 
karl berriak "euzkera garbijan" noia esan behar zieen asmatzen. 
Beraz ez da harrltzekoa Mokoroak euskaldun berrlez halako aurrirltzl 
txarra Izatea, euskaldunlk Jatorrena hlzkuntza amaren titlaz edoskla 

zuena zelakoan.

Amaren tltlaren kontu hori, bestalde, orduan aski zabaldua zen, 
eta berez injustua Izateaz galnera, -ho rtxe  baltlra gure hlzkuntza 
altaren ahalegin eta interesar! esker ikasl duten euskaldun ugarlak- 
ez zen oso zehatza ere, guztlok daklgunez, haurrak hlzketan tltla utzl 
eta handlk la bi urtetara ikasten hasten direlako. Balna halere, esapi
de hori parra-parra erabiltzen zen, txikltan egin ezean, euskara nagu
sltan Ikasterlk ez zegoela adierazteko.

Hlzkuntzak Ikasteko adlnlk hoberena haurtzaroa Izaten dela uka
tu nahl gabe ere, ene ustez, amaren tltlko  kontu horl, neurri handiz, 
oso kaltegarrla gertatu da gure artean. Aide batera uzten du t irltzl 
horrek euskaldun berrl harrotxoren bat apalarazteko izan lezakeen 
ballo morallzantea, balna, edonola ere, ezln nagoke ondoko anekdo- 
ta kontatzeko tentazloan erorl gabe. Qogoan du t Euskaltzalndlko 
bllera batean ginela, Bllbon, oso oker ez banago. Arestik esandako 
zerbaltengatlk Memesio Etxanlzek zorloneko amaren tltlaren kontua 
atera zuen, eta Qabrlelek, ahopetlk hauxe esan zldan: "Apaiz hauek



betl dablitza berdln, amaren titia gora eta amaren titia behera. A zer 
nolako fljazloa! Morí gertatzen zale, seguraski, amarenaz galnera, 
beste em akum e batena Inolz Ikusi ez dutelako",

Pasadizoak pasadizo, kontua da, euskara ongl ikasteko, nahl- 
taez bera txlkitan bereganatu behar delako uste horrek kalte ez gutxl 
egln dltuela bazterretan. Lehenengo eta behln, gerra aurreko abert
zale erdaldun askorl aitzakia ezin hobea eskaini zlen gure hizkuntza 
ez ikasteko... nagusitan ezlnezkoa eta beranduegi zelakoan. Bestai
de, desarrazoi horl gezurra dela ongl frogatzen digute hortlk zehar 
sarritan Ikusten ditugun euskaidun ongl erdaldundu honek, txlkitan 
euskara bestenk ez omen zekiten arren, nagusitan la Inolz erdaratlk 
Irteten ez direnak.

Mltz gutxitan, ongl da, noski, euskara txlkitan ikastea, balna ez 
gaitezen engalna: ondoen menderatzen dugun hizkuntza ez da betl 
lehen Ikasla, malzenlk darabllguna eta ahoz eta IdatzIz gehlen 
lantzen duguna baizik, eta orain badltugu, zononez, euskaidun berrl 
ez gutxi, euskaraz erdaraz bezain ongl edo hobekl moldatzen dire
nak,

Hau guztlau kontura dator, duela gutxl euskaidun bern ospetsu 
batek, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Irakasle errektoregalaz an naiz, 
arrazol osoaz EusHaldunon EgunHarian agerturiko kezka buruan Izan
da. Orain ere, beste modu batez bada ere, euskaidun bern edo 
euskaidun landuaren kontrako kanpalna zabaldu da, euskara tkasita- 
koek euskara oso txarra, "Marteko euskara", eglten dutela esanez, 
bere hizkuntza era dialektalean etxean edo herriko giroan beregana- 
tua duen hiztun landugabe eta analfabetoa, Jatorrena eta hoberena 
balltz bezala aurkeztu nahlrlk, bide batez, euskara ikasteko Inoiz 
ahaleginik txlkiena egln ez duen vasco erdalduna patxada lasaian 
utzIz. Eta era honetako mezu faltsu eta kaltegarriak, Inor euskara 
ikastera buitzatzeko egokienak ez Izateaz galnera, ez diete adore 
handink ematen, halaber, euskaidun bernel, halnbeste nekez IkasI 
duten gogoko hizkuntza berna erablli eta seme-alabel irakasteko, 
erreplkatzen zalen bezala, haln txarra eta desegokia baldin bada,

horbaitek Mokoroa xuntu nahian nabilela esan dlezadakeen 
arren, zlnez uste du t alta Justoren kntlka horrek bazuela bere aide 
ona: funtsean gazteel egindako desafloa zen, eta Irakasle zaharrari 
oker zegoela frogatzearren besterik ez bazen ere, horrek euskara 
are ahalegin handiagoaz Ikastera buitzatzen glntuen, gure hizkuntza



etengabe landuz eta hobetuz^. Izan ere, zall eglten zait Mokoroa 
bere esanaren barruko faltsutasunaz ez konturatzea: bera baitzen, 
hain zuzen, bal gaztelaniaz eta frantsesez, zloenaren kontrako froga 
blzla, hlzkuntza blotan ere eglazko nnalsua baitzen, bat ahoz eta bal 
lumaz. Bestalde, poz nabarla em aten zion bere behialako Ikasle 
erdaldunekin, urteen poderioz euskaldunduekin, euskaraz edozeln 
gain buruz m lntzatu ahal izatea, bere erelntza zaharrak frultuak ema
ten zituela Ikustean.

Beste puntua euskara batuarena zen. Guztlok daklkezuenez, 
Justo Mari Mokoroa erabat kontra zegoen. Izan ere, batasunaren 
arazoan, haslerako aurkako batzuk, pixkanaka, jarrera bigunago edo 
malduagoetara lerratuzjoan dlren bitartean, eta eredu txalogarrlene- 
tako Antonio Marla Labalen izan genuen, bertoko semea, Justo Ma
rik, aldiz, betl bat iraun zuzen bere ezezko biribllean.

Bizi zenean haren ikasleok malz aurpegiratzen genion euskara 
batuaren premia bere esaldltegiak berak frogatzen zuela. Aide horre- 
tatik, -orduan  gazte lotsagabea n i-  behin baino gehiagotan plantea- 
tu nion bere egitekoaren Inkongruentzia, euskal esalditegiaren azai- 
penak erdara batuan eskaini nahi izatean. "Aita Justo —n io tson- zure 
esaldltegl hori ez da, Axularrek esaten zuen bezala, deus ez dakite- 
nentzat eglna, euskara maila askl ona Izanik, beren euskara hobetu 
nahl dutenentzat baizik. Eta ez al da ilogikoa, euskara hobea Jakl-

(2) Aide honetatik, harrigarria da Bizkaiko Diputazioak, "Euskerarik 
onena zeurea", ielopean herriko euskararen aide aspaidian darabilen publizl- 
tate kanpainako mezu nahasi eta aldrebesa. Lortu nahi dena, askok ulertzen 
dugunez, euskaldun zabar, analfabeto eta arduragabe xamarrak, txarto bada 
ere, egunero euskaraz egltera bultzatzea, eta ez, orain arte bezala, erdara 
hutsez, pubilzitate hori ondo dago, oso ondo... etxeko andre, baserritar, 
langile edo dendari arnjntei begira. Batna, testuinguru horretan nekez uier 
dalteke, ene ustez,"nIH medlHu-karrerle unlbersldadlen IhesI naloan bale oin 
hementxe naJagoH " moduko esaidlaren egokltasuna, itxuraz kazetari ezeza
gun batek aurrean ezarri dion mikrofonoaren aurrean esana, euskaraz ere 
ikasteko aukera eskaintzen dion unibertsltatetik pasatua omen den gazte 
baten ahoan, horrek, dloena egia bada behlntzat, bai gaztelaniaz eta bal 
euskaraz, hlzkuntza malia Jasoagoa izateko obligazio sozlala dauka eta. Mor- 
bere euskara landu gabea onena dela eta inork berea hobetu beharrik ez 
duelako harrokeria nartzlslstak, nork bere burua autokontenpiazio antzuan 
ederresteak, ezgaitu, ez, urrunegira eramango.



teko, euskaldunok, hem engook eta iparraldekoak, azken buruan 
erdaraz baliatu beharra, azalpen guztiak gazteianiaz eskalntzen di- 
tuzulako?".

Altortu behar du t ez zuela salaketa horren kontra Inoiz erantzun 
onik asmatu. Oraln ondo konturatzen nalz ongl harrapaturik sen- 
tltzen zela, balna bere obrari hasleratik emandako norabldetik bukatu 
arte iblli ondoren, ene krltikari kasu eglnez gero, azken orduan dena 
birmoldatu beharko zuela, eta ez zeukala atzera eglterik, hll baino 
iehen bere obra publlkaturik Ikusl nahi bazuen behlnik behin.

Egia esan, obra horl etslaldlan pentsatu eta buruturiko lana 
zuen, euskarak errem edlorik ez zuelako une ilunetan mamitua. 
Azken belaunaldlon Ikuspegltik pentsaezlna zatekeen euskara salba- 
tu nahl Izatea bera etxeko, baserriko, lagunarteko txoko solletan 
gordeta, eta horregatlk llteraturan, Irakaskuntzan, adnnlnlstrazioan 
eta hedabldeetan ere bultzatu nahl genuen, oraingo aldi berrlotako 
ballablde guztlak bere esku izan zitzan, Balna aurrerakuntza horiek 
guztlok, batez ere, gure autonomiaren azken hogei urteotan garatu 
dira, eta Mokoroa, lehen hamar urteetako emaitzak nolabait ikusteko 
parada izan arren^, adinaz, izaeraz eta pentsaeraz, autonom ia au
rrekoa genuen funtsean, gerrak eta erbestealdi luzeak traumatiza- 
tua. Bere bizitza'la osoan gaztelania eta frantses hutsak ezagutu 
zituen oflzlal gure herrian. Berak ere, latlnez gainera, mlntzaira horie- 
tan eskuratu zuen zeukan kultur ondare guztia. Ez zitzalon erraza 
gertatzen, beraz, inoiz euskarak horien tokia betetzera hel zitekeela 
amestea.

horl dela eta, bere bizitza luzean ezagutu zuen errealitateak 
erakutsi zlona etslpenez onarturik, kultura nagusirako, zientzlarako 
eta zeregin ofizialetarako, euskaldunok Jada hlzkuntza landu eta batu 
bi horiek bagenituela ontzat emanda, horren kontra borrokatzea 
alfer-lana zelakoan edo, euskararl beste leku bat utzi nahl zion berak;

(3) Kontuan hartu behar da, gainera, norbere bizitza osoko lana 
bukatzen buru-beiarri ianean ari den batentzat ikastetxe-komentu baten 
barrunbea ez deia beti taiaia aproposena izaten gertatzen ari den aidaketa 
soziaiaz Jabetzeko. Maiere, Justiziazkoa ere bada gogoratzea, Luis Viiiasante 
frantzlskotarrarl, adibidez, Arantzazun bizi izanak ez zioia gaindi ezineko ozto- 
porik Jarri inguruko gizartearen egiazko egoera zein zen ikusl eta hizkuntza- 
ren probiematikari bestelako irtenbideak eskalntzeko.



geldltzen zena, hain zuzen; blhotzehoa, senide eta lagunen arteko 
txokotxua, barru-barruko sentim endu ezkutu nnlnenak adieraztekoa, 
hots, glza harrennanetarako hizkuntzarl dagoklona. Eta malla horreta
rako, Jaklna, askl zen toklan tokiko euskara, inolako batasunlk egln 
gabe ere.

Qauzak, zorlonez, Autonom ia Erkidegoan bederen, ez dira Joan 
alta Justok uste bezain gaizkl, Euskara lehenago ezln pentsa zi
tezkeen zereglnetarako egokltu eta gol mailaraino Igo da, ^iabler 
Llzardl erdl-tolosarrak nahl eta gerra aurretlk IragarrI zuen bezala. 
Malere, azken aldlon boz batzuk entzuten arl dira, Irakaskuntzaren, 
admlnlstrazloaren, zlentzlen eta Informatlkaren hizkuntza bllakatzen 
Jakin dugun euskara horrek gazteengan agertzen hasl dituen hutsu- 
neez: Jolas, kirol, maltasun, sentlm endu eta harremanen arloan, 
adlbldez. Iruditzen zalt bldezkoa dela, honl dagokionez ere, alta Jus
toren ardura zahar hura gogora ekartzea. BIstan da afektlbltate eta 
lagun arteko tratuen erem u horl ezln dugula bazterrean utzl, eta 
komenlgarria bezain beharrezkoa zalgula euskara batuarl malla horie
tan euskalklen emaitza berezlak eta norbere etxeko mlntzaira txer- 
tatzea, guztlon hizkuntza nazlonala nabardunaz osatu eta aberas- 
teko.

Amaltzera noa, hor dago, ene ustez betiko, Justo Marl Moko
roak euskaldunon bunj-blhotzetan ongl landaturik utzl duen mezua, 
hots, euskara dela gure nazioaren izpirltua, euskara gaberik ezln 
daftekeela egon Euskal Merrirlk. Mezu horrek olhartzun zabala Izan du 
eta, hórrela, urte batzuk geroago, Kalbadorrek bertsotan aldarri
katzen zIgun; "Merria da gorputza, hizkuntza da bihotza" aurtengo 
flafarroa oinez-en, Lodosa-5artagudetan ere erreplkatua, euskarak 
aspaidian galdua zuen Ebro bazterrean. 2ln-zlnez uste du t hori go
goan dugun neurrlan ez garela herrlglntzaren bide zuzenetlk alden- 
duko.



Justo Maria Mokoroa "Ibar" 
idazlearen mendeurrenean

Juan 5AM MARTIM

Justo Marla Mokoroa MuJika Tolosan Jaio zen 1901. urteho mala- 
tzaren 28an.

Tolosan bertako Eskolapioetan egin zituen bere lehen ikasta- 
roak. Bere kristau fede giroak bultzaturlk Tafallan osatu zituen 
iKasketak Peralta de la 5al-en 1915 .ean eskolaplo abitoa hartzeko 
eta 1917an ordena berean profeslo arrunta, kanonikoa e ta jun io ra - 
toa Iratxe eta Zaragozako CascaJón-en burutzeko 1922 .ean. Bereha
la Zaragoza, Iruñea eta Chile-ko 5antlagon filosofia eta teologia 
ikasketak burutzeko. Ondorean, Irakaskintzak aritzeko, Euskal Merrl- 
ko (Vasconia izenez) ordena barrutia sortzean, 1934. urtean, Itzull 
zen Iruñean Idazkarltzara kokatuz. Balna 1936an erbesteratua Izan 
zen, Frantziako Akizetik berrlz Chilera Itzultzeko. Ondoren, 1950ean 
estera Euskal Merrlratu. Qeroztik hemen genuen eta 1955ean Bllbo- 
ko Eskolapioen kolejloan erretore Izendatua Izan zen. ?^ehetasunok 
nabarlago agertu zizkigun Sederino Qiner-ek Diccionario Enciclopédi
co Escolapio (vol. Il, 380  orrlaldean. 5alannanca, 1983) llburuan.

Oso gazterik, EusHal Esnalea aldizkarian, olerkiz hasi zituen 
euskal lanak 1920an: "Agur", 1923an "Oker baten ondorea", 
1924an "Euskaldunen slnlskerak", 1925ean "Alta Andres Merino" 
eta 1928an "Euskaldunen etorkizuna" (Itzaidi sailean). Blzltza guztlan 
euskararl buruz kezkatl zituen galak noski.

Idazteko ereduak JarrI nahlrlk edo Itzuli zituen Iturralde y 5 u it eta 
Arturo Camptón-en El ñulseñor de Errotazurl eta El ú ltim o tamboriie-



ro de Errabondo, Euskal Esnalea aldlzkarl berean argltsrazlz; blgarre- 
na ordea, geroztlk ere llburuxka glsa argltaratu zuen.

Euskdl Esnalea eta Euskera aldizkarietan eman zituen ianez gal
nera, besteak beste, honako aldizkarlotan kolaboratu zuen; Argia, 
Zeruko Argia, La Voz de navarra, Chile-ko Euzkadi, Agur eta abar. 
Idazkletan erablll zituen Izenordeak honako hauek dira: "Iparralde", 
"Argizale", "Eglzarreta" eta, berezlkl, "Ibar".

Qalnera, R. Charlat-ek 1980an euskal-kaukasiko kldetasunez 
egln zuen lanari aurkezpena egln zion; horrez galnera, Mikolas Or- 
maetxea ” Orixe"ren Euskaidunak (1980) lehen fakslmllezko argltal- 
penarl hitzaurrea eta oharrak. Bestalde, bederatzl llburukitan argltara
tu zen Diccionario ñetana de Autoridades del Euskera (Bllbo, 
1976-1989) lanari Justo María Mokoroak bere partaldetza eman zlon 
eta ez txlkla galnera. Balta ere, oroitzekoa da, "Lengua vasca de hoy 
y de mañana. Ocho respuestas al cuestionarlo de la II Semana de 
Antropología Vasca" (1971).

Qazteleraz, beste honako llburuon eglle genuen: Genio y Len
gua (Tolosa, 1935), La conjugación perifrástica vasca (1941ean, 
baina argltaratu gabe gelditu zen). El problema dei vascuence 
(1952an Alta Luís Vlllasanterl egln zlon gutuna), eta Curso de lengua 
vasca (Chile, 1943),

Euskaraz: Olzabidea (1925, balna argltaragabea), Erraondo'ko 
azken danbolinteroa (1925  eta 1958, A. Campión zenaren lanetlk 
itzulla), "O rtlk eta em endlk" salla utzl zuen la ehun mila inguru fltxaz 
errefrau eta herrl esaldlz hornltua eta bera hll balno lehentxeago 
argltaratua. 1990. urteko azaroaren 7an hll zen Bllbon.

1957. urtean Euskaltzalndlak, bere lan horlen eskergarrl, 
euskaltzaln-urgazle Izendatu zuen.

Bere herlotzaren berrl eman nuen 1991. urteko Euskera 
agerkarlaren lehen aleko 5 47 -350 . orrlaldeetan. Bertan nloen beza
la, aurrean esan dudanez, bere bizitzan zehar arltu zen euskararekl
ko bere lan nagusletarikoa dugun Ortlk eta em endlk  burutu eta 
argitara em atetik laster 2endu zen Mokoroa. Qaur, aitortu beharrean 
gaude bere lan handl eta em ankor horl gure eklntzak sustatzeko 
behar-beharrezkoa dugula. Eta ergelak gu bllduma horri probetxurlk 
ateratzen ez badiogu. Mor daude la ehun mila Inguru e sa e ra  Jator



idatzletatlk eta han-hemenka entzutetlk, alta Justok bere bizitzan 
zehar bilduak.

Euskaltzaindla sortu berrlan eratu ziren Jardunaldletan, Mokoroa 
partalde zen eta 19Z5an Donezteben eratu ziren Bigarren Euskale- 
gunetako Itzaldlak ospaklzunerako "Euskeraren lorean" zerltzana 
Idatzl zuen, bi neskatllaren arteko elkarrtzketa osatuz (Ikus argltalpe- 
naren 69-71  orrialdeetan). Bertan Ikus genezake urteetan agertuko 
zigun esaldi eta estlloareklko kezka. Balna geroztik eman zizkion alta 
Mokoroak erakunde honi bere lanaren zituak Euskera agerkarlan, 
esaldl Jatorrez ez ezik hlzkuntzaren etorklzunak kezkaturik: "De vida 
o m uerte", 1956ko alearen 274 -282  orrialdeetan; "Serm ones ma
nuscritos antiguos" (Fray Juan de AJurlarenak), 1960koaren 554- 
376 orrialdeetan; "Batasunarl batzuk agurka eta beste batzuk aurka" 
zeritzan txostena Arantzazuko blitzarrera Igorria, 1968ko fusKera-ren 
223-224 orrialdeetan Jasortk datorrena eta "Carta sobre Zerkausí" 
1973ko alearen 173-175  orrialdeetan.

Qlpuzkera orraztuan ikusten zuen hark hlzkuntza Idatziaren olna- 
rria, batasuna lortu ahal Izateko, Gregorio Arrue eta Kardaberazen 
arteko erdibide batean. Bere uste horren eredugarri burutu baitzuen 
Erraondoko azken danborileroa delako Itzulpena. Era berean, esan 
molde ja torren  bila zebllen, euskararen muinezko zerlzkionez. Ordu- 
rako bliketa eta Ikerketak hasiak zituen, esan dudan bezala, bal 
euskara Idatzitlk eta baita ere ahoz-ahozkotlk; uka ezinezko euskal
dun sena horietan aurkitzen zuenez, eta horretan arrazoirik ez 
zitzalon falta. Diego Qoitla Jesuiagunaren asmoa ere hortik zlhoan 
iSVIll. mende hondarrean eta ;^l^.aren hastapenetan; baina, Moko
roak gainditu zuen lan horl zeren bere bizitzaren zehar etengabeko 
Jarraltuz burutu baitzuen alpatu dudan Ortik eta emendik. Eglleak 
berak beste nonbait esan zuenez; "Una especie de Thesaurus de 
Locuciones", bl liburuki marduletan emana, 23 ,5  x 16 zm. neurrian 
3.455 orrialdez osatua. Bilduma zabala da, bere sailkapenerako Julio 
Casares-ek gaztelerarl buruzko aholkuz ere baliatu om en zen. Baina 
egileak berak altortzen duenez, holako lan bat ezinezkoa omen 
hiztegi-adiztegi eran antolatu ahal Izatea, zeren, berez dakar erabil- 
penaren zalltasuna. Horregatlk, kontsultarako baino aisago bilduma 
bere aztergal dela esango nuke. Beraz, erabllpenerako altxorra da, 
edozein Idazlek aztertu beharrekoa. Eta, lehenlk, erabllpenerako "in 
troducción" delako sarrerakoa gogoz irakurri beharrekoa da. Bal,



patxadaz hartzea merezl du glzon batek berrogelta hamar urtetan 
burututako lan horrek. Hizkuntzaren eredu Jatorrak aurkitzen ahale
glndu zenez eta esaldlok pentsaera eta hizkuntza-ahalmenen lekuko 
ditugunez.

Antonio Zavala euskaitzalnaren hitzaurre jakingarriz aurkeztua da 
eta hara zer zloen atarikoaren une batean; "Iztegla eta gramatika, 
atzerritar batek m enderatu ditzazke. Ta, bearbada bertako askok 
balño obeto. Baiña beste zerbalt falta du orrek oralndlk, Izkuntzaren 
Jabe osoa Izateko. Beste zerbalt orrek, Izteglak eta gramatlkak balño 
lan gelago dio, ta bein ere ez du Ikaslko bertakoak bezin ondo, 
Beste zerbalt orl, esaerak ditugu. IztegI eta gramatlkak geldl-antza 
bat dute, esaeren aídean. Mundu "esta tiko" baten berrl ematen 
digute, Baiña mundu blzltzaren eta bizidunen lekua ere bada ta 
blzltzaren berri ere eman bear digu Izkuntzak... Eglteko orl, esaeren 
bidez eglten du gelen bat. Esaerak m unduko dinam ikaren berrl 
ematen d igute". Eta ondorean adlblderlk askl eskalntzen digu Antxo- 
nek. Bere ustez, herri llteraturaren alor handl bat betetzen dute 
esaldlok. Eta, gure Idatzletan probetxurik anitz ateratzen Ikasi beha
rra dugu Mokoroaren lanetlk euskararen ondareaz zuhu rjoka tu  nahl 
badugu.

Balna, llbururik garrantzizkoena, ezpalrlk gabe, "Ibar" Izenordez 
eman zuen Gen/o y Lengua (Tolosa, 1935) dugu. Horl bal dugu 
bere lanIk alpagarrienetakoa. Euskaidun eta euskaltzale erdaldunen 
mana ez ezlk m itoa bihurtu zen, balna euskal Idazleon artean ez 
zuen horrenbesteko arrakastarik Izan, h ik neuk, AndonI Urrestarazu 
"U m andi" irakasle zenaren bidez ezagutu nuen obra hon, eta iraku- 
rnz ezagutzean nloen euskalduntasun nagusla herri Ipul eta kantetan 
genuela, Azkue zenak bere Euskalerrlaren Yahintza lau llburukietan 
blldu zituen herrl literatura ballagarnagatlk. Idatzlzko berriztatze eta 
gaurkotzea ordea, guztlon ekintza lanetlk zetorrela eta ez halnbeste 
lan soil m iresgarri baten eraglnetik. Zeren, Justo Mari Mokoroaren 
teorlan, Genio y Lengua lekuko, euskal literatura Idatzia Indartzeko 
eta euskararen iraupena ziurtatzeko, beharrezko baikenuen Itzal han- 
dldun eglle eta lanen eredutzat begiko zuen "O nxe"rengan oina- 
rrltzea. Balna, nonbait, ezzen  oroitzen ordea, Frantzlaren eraginezko 
garalen aldakuntzatzat probentzalaren lekuko hila bihurtu eta Federi
co Mistral-en MIreio ez zen Izan probentzalaren pizgarn.

Quk, gerraosteko belaunaldla osatzera heldu ginenok, Etxepare-



rekln bat etorriz aldarrlkatu genuen: "Euskaldun den glzon orok aítxa 
beza burua", orokorki lantzeko arbasoen baratza.

Alpatzen dudan Gen/o y Lengua liburu horl, edonorrentzat go- 
mendagarrla dela iruditzen zait, zeren hor ematen baltitu zentzuz 
gure hizkuntzaren nortasun ballagarrlen berriak. Llburu horren zabal- 
kundea beharrezkoa zaigu eta behin eta berriz argitara beharrekoa 
derltzot Euskal Merriko sem eek beti eskura izan dezaten.

5arrerako aurkezpena Interesgarrla du eta llburua bera bost 
kapituluz osatzen da.

Gen/o y Lengua liburuaren lehen kapituluan ukitzen du galaren 
aurrean ahozko euskararen erabllera laburtzeaz eta literatura lanaren 
gutitzeaz, nondik ñora zuzendu behar den. Aldi berean Indartzeko 
bideak landu beharra. Abertzaleel ere del eglten zlen beharrezko 
hlzketara buitzarazlz euskaldunen interesak aurrerabidean Jartzeko 
irakaskintza ere behar bezala bideratuz eramateko. "A ltzol"ekln ere 
ez zetorren bat euskaldunok ez ginela Irakurzaleak esaten zuelako. 
Mori Irakaskintza bideetatlk ez zetorrelako eta irakaskintzarlk gabe eta 
adinekoei gure hizkuntzaren ballapena behar bezala erakutsi ezlk 
aurrera bidea nekeza zeritzolako.

Bigarren kapituluan olnarriak eta hastapenak ukitzen ditu, be
rezlkl hizkuntzan eta literaturan olnarriturik. MIzkuntzaren baiioa etxe- 
tlk irakatslz, aldi berean bere inguruko d ituenjatorrizko foruak, artea
ren formak, herrl musika, dantza, kirotak eta abar adieraziz. Denen 
gainetlk betl argl utzIz gure aberrlaren oinarrizkoena hizkuntza dela 
erakutsiz. horregatik, guztlen gainetlk bereizgarriena dugula hlz
kuntza. MIzkuntza bera denez gure herrl honen tresna, edukia, gor- 
dailua eta Ibllgallua. Berez denez herrlaren Jeinua. horrekin euskara
ren bizitzaz argi utzi nahi zuen gure herriaren ondorlokortasuna zela.

Mirugarrenean ordea, epalle gisa ari zen, euskaraz mlntzatzeko 
ardura har dezagun, gurasoengandik semeengana erakutsiz. Mulnez 
gure ohitura delako garena garen bezala ispllu batean bezala Ikus 
ahal dezagun.

Laugarrenean, adibiderik askl azalduz, bere datuen zentzuaz ari 
da. hafarroak eta Arabak euskararentzat eraman duten galnberako 
bidegabekeria ere salatzen du. Bide horl har ez dezagun, adieraziz, 
historian zehar horlek eraman zuten bidea azaltzen digu. Mor bertan



Axular eta Alta Larramendiren lanak goralpatuz, beraien lanel oharrak 
eginez eta zenbait zati azalduz.

Bosgarren kapituluan, puntuz puntu, euskararen alde bere 
iritzlak agertuz Jardutzen delarik. Ohar horlek, edonorentzat oso ja- 
klngarrlak dira; lehen zatlan ahalmenak adleraziz, bigarrenean arra- 
zolak eta Itxaropena azalduz, ondoren Orlxeren EusHaldunah poema 
liburuaren berrlak lasal aztertuz eta gomendatuz. Artean EusHaldu- 
naH argitara gabea zen, balna ezagun zitzaion hain adiskide zuen 
Orlxe berak esku-lzkrlbuzko kopla bat utzi zlonez. Kapitulu beraren 
hirugarren zatlan ekintzak nondlk nora erablliazJardutzen du eta bere 
pentsam enen irltzlak ennanez, balta ere zelan blderatuz, horretarako 
behar genituzken antolakuntzak eta lanak noia blderatu eta abar.

Liburu hau gazteleraz dagoenez, berezlkl euskararlk ez daklten 
abertzale askorentzat ere irakurri beharrezkoa derltzot, euskara ikas 
eta erablltzeaz arduratzeko, abertzale Jator askok egln duten bezala. 
Besteak beste, hor ditugu eredugarri Arturo Camplón nafar historla- 
gllea eta Ibarretxe lehendakarla.

Arrazol beragatlk, aldi berean, gure herriaz eta gure hlzkuntzaz 
arduratzen direnek ere irakurri beharreko llburua Iruditzen zait.



"Qaztelu", poeta berritzaile

Luis Mari ÜUJtKA

QAZTELU poeta, Jose Inazlo Qoikoetxea Oiaondo, gerraoste hur- 
blleko Idazlea dugu, nahiz bere produzioaren luze-zabalean, 50.ngo 
hamarkada gainditu. Bere Izena alpaturiko aroarl atxlkl diezaiokegu, 
bere garalkide asko bezala, gerraostea Am eriketako erbestean Igaro 
baltzuen, eta bertan euskararen iangintzan Jardun, etxera etorri arte. 
Bere lehen lanak Zeruko Argia eta Yahintza aldlzkarletan eman zituen 
-gerra balno lehen-, balna, Argentlnako erbestea ere esanguratsua 
izan zen bere kasuan. Poetak pertsonalkl antolaturiko 5agar-Lore 
antologia eskalnl zigun, beren lehen poeslak emanez. Qure olerka- 
rlak lehen urrats poetikoak llzardlanlsmoaren ildotik Jalgl zituen, bal
na, gerora, I959.tlk  1979. arteko epean, Qazteluren sorkuntza poeti
koa beste aide formai eta tematikoetara lerratu zen, eta, besteen 
artean, poesia sozial eta exlstentzlaletara, aide antropologikoak, so- 
zialak eta erlyiosoak ukituz, berezlkl Biziaren erroetan  (1972) eta 
Gauean olhua  (1972) poema-llburuetan. Badu, bestaide, gure poetak 
argltaratu gabe utziriko poema-muitzoa -m a lz, datarik gabe - karpeta 
berezitan gordea.

Idaziearl, 1990. urtean, Qaztelu (Qip.) Jaioterrian eginiko omenal- 
dlan antologia berezla argltaratu zitzalon, eta bertan ordurarte arglta
ratu gabeko olerkl zenbalt azaldu (balna olerki gehienek lehengo 
ttzaleanJarraltzen dute). Egan aldizkarian ((1991.urtea, 1-6 ,19-82 or.) 
gerok "(jazte lu"-ren  poeslan aide formalaH" artikuiua eman genuen. 
Qure poetaren kasuan, bestaide, ezln ahantzl bere hlzteglglntzaren 
alderdia (bera Izan baitzen urtetan -e ta  halnbat a ie tan-arg lta ra  ema- 
nlko Diccionario Auñamendi (Español-Vasco) (1965) hizteglaren anto- 
latzalle eta idazmoldatzaile nagusla. Itzulpengintzan, berrlz, gaztela-



niar poeta m oderno batzuen obra hurbildu zuen guregana, balna, 
berezihi, Fr. Luis Leongoa eta 5an Joan Qurutzekoaren poesía, Musi- 
Ha Ixllla delturiko obran, zehazkl. Lan gaitz horretan bere Itzuitzaile- 
doain apartak nabarnnen geratu zlren, Mitxelenaren onestea merezi 
izan zuelarik. Orobat, aportazio adierazgarriak utzl zizkigun euskal 
poesiaren erritmoa, doinua, higikera eta neurgintzaz.

Lehen etapaldian bere poesia gai eriyioso eta m istikoertara le
rratzen da, Qaztelako errenazimendua (eta bertako m istikoel) lotun- 
ko sorkuntzaren ildoan. Monela, lizardianismoaren kutsua nabarmen 
zuen olerkietan elementu bukolikoak, irudi klasikoen trataera (ore/- 
naH, eraztunaH, eztelaH, lle-adatsaH...) ez ziren falta, ia denak meta
fora orekatu eta aski arrazionalen (errenazimenduko) kerantzan on- 
duak. Bigarren etapaldian, berriz, e lem entu buikolikoa -e ta  beste 
zenbait to p iko - albora utzita, poesia sozialera lerratzen da, berezikl, 
protesta-poesía, garatuz (Tío 5am  Iparramerikar pertsonaiari eta ge
rraren deskalabroei gogoeta gaitzak eginez.,.). Aldi berean, poesía 
existentzialista -ba itako  arazoel adiago b ihurtzean- osatu zuen. Mala- 
ko poesia batean hau zloen: "Zer historio  /  zer m isterio  ¡ poesía lur 

Jota dago... /  Here historio ezta h istori} eglah mdar em aten dio. 
/Poesía garbiaH eztu ezertaraHo bailo /  nere bizitzako terrazan esenta 
/bakarrean gozatzeko baIño" (B, Karpetako olerkia, 182 or.). Beraz, 
olerki horretan "poesia garbia" deiturikoa ezesten du, hutsezkoa 
bailitzan.

Beharbada, krisi pertsonal baten ondorioz, bere olermena asko 
makurtzen da baitako arazoetara -zam a existentziala Jasoz elementu 
sozialez gain-, eta, formaren aldetik, ia osoro poesia neurtua  uzten 
du lantzea. Dena den, peosia soziala aipatzean, ezin ahantzi gure 
olerkaria aski kriitikoa azaldu zela poesia zenbaitekin (Aresti-rena- 
rekin, adibidez, hlzkuntzaren aldetik eskaxa zeritzola, Qure idazlearen 
auskararen ezagutza formal helduak ezin zituen onartu mailegu mer- 
keak eta kanpotiko Jarrera sintaktiko gehiegizkoak, eta uzkur zen 
moda berriekiko -berezlki, lexikogintzan em aten den Jarrera txaba- 
kano zenbalti buruz-).

Bere poesia "sozialaren" ildoak atzemangarri dira Otero eta Q. 
Celaya-ren poesia hurbilekoa zuelako, eta tematíkan harria, herrla 
eta mailuaren inguruko trataera askl gardenak utzi zizkigun. Mezua 
eta protesta soziala bat gai horiek uztarri zituen olerkietan,

Qoian esaniko Qazteluren poesiaren aide sozial eta eta exis-



tentzlalaK kontuan izanik, sorkuntza poetlko m odernotzat ukan deza
kegu bere blgarren etapaldla, nahlz bere metafora eta Irudlen gara- 
penean -form aren a lde tik - ez dugun ikusten "Irrazionalltatera" !e- 
rratzen den teknika halnbestekorik. Esanen genuke, bere gaztetako 
formazio eskolastlkoak kaputxinoetan lldoa utzi zlola bizltza guztirako 
aide formaletan Iruditeria tradlzlonalera Jotzeko (elem entu tem atl- 
koak, ordeak, gaurkoturik azaltzen zalzklgu protesta eta urdurltasun 
existentzlal batetlk beglratuta bere azken poesi-sorkuntzan).

Poesia bat alpatzekotan, alderdt sentsualaren aldetik, esangu- 
ratsu Qiadys Izeneko em akum e bati eskalnlriko olerkl berezia, non 
muglmendua, Irudien sentsualltatea eta kerantza llmurl eta zaluak 
nabarmentzen dlren. "ZureWn (oladixe, /  dantzari nai nuke  /  ari ta ari, 
/  besoak gerrira, /  bira ta bira, /  oñak jauzkari, /  doñuz biiduta, /  
bihotz-taupada /  aikar usnari, /besterik ez gura /  ez eta ardura /  
irrlbarrari..." (A Karpeta, 79 or.). Beste olerkl laburrago batean, be
rriz, em akum e batl Idatzlrlkoa: "izterrak zabai /  lie ostrail ugariz 
bizkarrean Isabela guri /  ezpainak gorri /  betartea izarrez arg l" (B 
Karpeta, 220  or.'), Azken honetan askl nabarmen halako m lntzo 
llmurl aparta, poesl-joko Irazlonal batetlk bestetan balno hurbllagoa.

Esanak esan, balets dezakegu Qazteluren poetlkak ukan zuela 
euskal alorrean emaltzik askl, berezlkl, poesia sozlala eta exlstentzla- 
llstaren esparruan. Beste askoren kasuan bezala, ez da, hala ere, 
erraza objektlbotasun osoz bere sorkuntzara hurreratzea. Urteen po- 
derloan, bizitzaren muztloaz gure poeta ertatlblsmo batera etorri zen, 
giza-blzltzaren aide gatazkatsuenel halako estolkotasuna erantsiz 
-asko sufritu, eta Vatlkano II. osteko teologlarekin dudamuden la- 
bean galda ere Jasan ondoren-, Itxuraz, apalzgoarl eta fedearl zego
kionez -esperlentzia eriyiosoaren lldoan- halnbat Jarrera kritlko hartu 
zuen. Qaztelu poeta ezerkor azaltzen zitzalgun, orobat, malz, gure 
herrlaren etorkizunari buruz. Bere auzi guztlen galndik, Qaztelu gure 
llteraturako erreferentea dela esan dezakegu -gerra  aurrean hasl eta 
eta bere ostean Ameriketan Jarraitu, eta 60. eta 70. harmaketan 
oparo gure baratzeanjardun zuen poetlkaren esparruan, batez e re -.
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Sarrera

Felipe Juaristlren Izena entzutean askorl poeta baten figura 
etortzen zalo burura. Duela hamarkada bat euskal Irakurle bati galde- 
tuz gero nor zen Felipe Juarbtl, horlxe erantzungo zizun, poeta bat. 
Eta ez nolanahiko poeta, "karrankarik eglten ez duen poesía" Idazten 
duena Koldo Izagirreren hitzetan eta "intellgentziaren eta sentibera- 
tasunaren arteko oreka mantentzen duena" autore beraren iritzian. 
Argia astekariak, berriz, honako hau esaten digu Feliped buruz: "Mai- 
sulanek eduki ohi duten erritmoaren gozoa, apainduren egokia, esa
teko moduaren zehatza dute  Felipe Juaristlren poemek, alegia klasi- 
kotasunaren ezaugarrlak".

Qaur egun ere Felipek poesiaz kutsatzen du guztia, ipuingintza, 
nobelagintza, kazetaritza, krom atism oz beteriko bere zutabe zoraga- 
rri horiek..., dena.

Hala ere, nire ustez Idazie azkoltiarra azken hamarkada honeta
ko aurkikuntzank Interesgarrienetakoa da Haur Literaturaren espa- 
rruan. Bere obra ugarla da eta ugarlaz gain irakurlerik zorrotzena 
txunditzeko m odukoa kalltateari dagokionean. Aide guztietatik kalita- 
tez eta edertasunez hornitua dago Feliperen sorkuntza lana. Mik ez 
du t inon halnbeste metafora eder, indarrez beteriko eta egokirik 
ikusl testuan hain ederki txertaturik.

Bere obren artean malla gorena lortzen dutenak hauek dira nire 
ustez: "liargi lapurra", "Sagitario", "Laura eta itsasoa", "Animalien 
inauteha" eta "Printzesen eskola", argltaratu berria. Mauetan Irakurle 
heldua txundituta geldituko da Feliperen imajinazioaren isuri opa- 
roaz, edertasun literarioen presentzla Joriaz, testuak eztikl iradokltzen 
dituen sentlm endu, sentsazlo, irudi aberatsez... Mire kezka da gaur- 
ko ikaslea gal izango ote den edertasun hau dena Jasotzeko. Balna



egla esan Jasotzeho gal ez bada ere, usnatzeko edo lauso artean 
edertasun horretaz jabetzeko gal Izango den itxaropena dut. Amurl- 
zak zloen bera umea zenean altak ?^enpelar, Txirrlta eta beste haln
bat bertsolarlren bertso ederrak kantatzen zlzklola eta osorik ulertzen 
ez bazltuen ere, konturatzen zela bertso haletan edertasunaren al- 
txorra gordetzen zela eta, denbora aurrera Joan ahala, edertasun 
hartaz Jabetzen Joan zela. Qaurko um eek ere edertasun horren 
zantzua edo aztarna nabarltuko dute Tellperen testuetan eta denbo- 
rarekln edertasun horl Jasotzeko trebe blhurtuko dira, beren ezagu
tza nnundua eta literatur esperlentzia zabaltzen doazen neurrlan.

Felipe bera eta bere obra hobeto ezagutzeko elkarrlzketa sakon 
eta luze bat egitea Izango dela onena Irudltu zait eta hemen duzue 
elkarrlzketa horren emaltza.

Entrebista

Entreblstatzailea: Iñakl Zubeldia

Iñaki Zubeldia: MolaHoa izan zen Felipe Juaristiren haurtzaroa?

Felipe Juaristi; Maurtzaro zorlontsua, inondik inora. Etxetik Irten eta 
mendia aurre-aurrean, ezkutatzeko, Jolasteko, 
am esteko, hori ere bal, gerlarl ginela eta printzesak 
salbatzen genltuela. Hern txikl bateko bizitza zen, 
balna uste denaren kontra, herri txiki batean gora
behera asko egoten da. Qurean beti zerbalt ger
tatzen zen, onerako zeln txarrerako. Ez ginen as- 
pertzen, nahlkoa genuen genuenarekin, eta 
gehiago nahl ez. Betl Jolasean, betl abentura blla, 
beti galtzak puskatuta etxera. Zorlontsu ginen, 
sekula ez naiz orduan balno zorlontsuago izan, ta
malez diot.

Iñaki Zubeldia; hola hurblidu zen Felipe Juaristi literatura mundura?

Felipe Juaristi: Llburuek eraman ninduten literaturara, itsumutilak 
Itsua eskutik bezala. Qure herrian bazen llburutegla 
eta ona, eta haraJoaten nintzen irakurtzera. Denetik 
Irakurtzen nuen eta batez ere poesia. Qogoratzen 
naizenez, Antonio Machado izan zen llluratuta utzi



ninduen lehen Idazlea. Erdaraz Irahurtzen genuen, 
garal hartan noskl, Qure etxean aitak hlru llburu 
besterik ez zituen: Txirríta eta Basarriren bertsoak 
eta santuen biografìa bat, denak euskaraz. Qure 
alta bertsolaria zen, Elosuko onena, berak zloenez.

Iñaki Zubeldla: 1980Ho hamarHadan Felipe Juarlstl halnbat aldlzHa- 
rltaHo saltsatan nahastuta agerl da: Txortan, Porrot 
eta Literatur Gazeta aldIzHarletan hain zuzen. HorreH 
eraginik izan ai zuen Feliperen traiektorla litera- 
rloan?

Felipe Juarlstl: 5eguru asko. Literaturaren praktlka aldizkarietan 
eglten da, eta horregatlk sortu genltuen halnbat.

Iñaki Zubeldla: Zure lehen bi liburuaH "Denbora, nosta lg ia" eta "tih  
riaren m elanholia" poesía generoHoaH Izan ziren. 
GaztetasunaH bazuen zerIHusirlH genero hori auHe- 
ratzeraHoan ala poesia Izan da zuretzat literaturara 
bidea ireHI dizuna?

Felipe Juarlstl: Beti izan nalz poestazale. Eta beti Izan du t poesia
rekin nnaitasunezko harremana. Poesia nirekin era
man du t gainera. Ez da egun bateko kontua, egu- 
nerokoa balzlk. Poetak bestelako beglez beglratzen 
dio munduari, eta begirada horl desberdina da, ez 
baltu ikusten aurrean duena, azpian dagoena balzlk, 
edo eta Izan behar lukeena. Zuhaitza zuhaitza da 
edozeinentzat, poeta batentzat Izan ezik. hiretzat 
pertsonak dira. Min hartzen du t zuhaitz bat lurrean 
botata ikusitakoan.

Iñaki Zubeldla: h ltz  lauzHo lehen bi ilburuah idatzl zen/tuenean 
"/ntzentsua lurrean bezala" eta "Arinago duH hal- 
zea, Absalon" zer nolaho harrera nabaritu zenuen 
zeuH IraHurlegoaren eta Hritikaren aldetlH? harrera 
hotz samarra ez al zuten Izan?

Felipe Juarlstl: O so jende  gutxlk irakurri du "Intzentsua lurrean be
zala", edlzloa ere halamoduzkoa Izan zelako, segu- 
ruenlk. Mlk ere, orain, lotsaz beglratzen d Iot liburua
ri. Pasarte asko ditu ederrak, balna ez da nlk



Idatziko nukeena. Mala ere, kritika aldetlk oso harre
ra ona izan zuen. "Arinago duk haizea, Absalon", 
bestelako llburua da. Oso egoera larrian nengoela 
Idatzl nuen, Asturlaseko Luarcan, eroetxe baten 
atarían (balna heslaz beste aldean) nengoela, Oraln
dik liburu garrantzltsutzat dut, ez niretzat bakarrik, 
euskal llteraturarentzat ere bal. tSrltlkarlek goraipatu 
zuten batzuek, balna Isiltasuna Izan zen llburuak 
Jaso zuen sarla. Ez daklt zergatlk, Eta Islltasun 
hitzak, gurean, hoztasuna esan nahl du, etsaitasuna 
esan nahl ez duenean, Ez da lehen aldla gertatzen 
zaldana, eta ez da azkena Izango, Liburuaren ingu
ruko Islltasunak, eta ondorloz zertan egln ote nuen 
huts edo zertan asmatu ote nuen ez Jakiteak, isllta- 
sunaren hotzak, galarazl d it beste nobela bat 
Idaztea, helduentzako nobela alegia, oraln arte 
behlntzat,

líiaki Zubeldia: ""Tristuraren teoría" iiburuarehin eman zenuen sal- 
toa haur literaturara. Eta a ze nolai^o saltoal Za- 
rauzko LizardI 5arla irabazi zenuen, Zersentitzen  da 
honeiai^o saltoa eman eta bete-betean asmatu  
duzula altortzen dizutenean?

Tellpe Juaristi: Poetak, Rllkek zloenez, urne handlak ornen. Beraz 
ez zitzaidan Izugarri kosta umeen toklan Jarrl eta 
um eentzat idaztea. Galnera, um eek poesía oso 
ongl hartzen dute, nolabait, haur guztiak poeta bal- 
tira, Ikusl besterik ez ñola gozatzen duten haurrek 
hltz-koraplloekln.

Iñakl Zubeldia: horren ondoren "'iiargi iapurra" iiburua dator, ede
rra, Irudimenez betea eta animalien m undu fantastl- 
koan sartzen dena. ""Sagitario" llburuan ere zaidlak 
agerl dira, m alsuki deskribatuta. hondik datorkizu  
animalien m unduaren ezagutza hain zehatza eta 
istorioak hain m odu hunklgarrian lotzeko inspira- 
zloa?

Felipe Juaristi: Kaletarra naizen arren, alta baserrltarra Izan nuen, 
eta oralndik bada. Betl Izan dira anlmallak gurean.



ez etxean, baratzean baizlK. herri txikian bizitzeak 
hori dakar, askotan animaliak hobeto ezagutzen di
rela gizakiak baino. Quk txikitan ikasi genituen txorl 
eta zuhaitz guztien izenak. Txori bat hegan ikusi eta 
bagenekien zer txori klase zen, hegabera ote aia 
arrano.

iñaki Zubeidia: 1997an berriro zure poesia m undura itzull zineri, 
haurren llburuetari uHitu poetlHoa seku/a baztertu 
ez baduzu ere. "(ja lderen geografìa" liburu sahona, 
zehatza, neurtua idatzi zenuen. hola lortzen da In- 
darrlH eta espresibitaterlH galdu gabe estilo zehatz, 

Justu, erderaz "conc iso" deitzen den horretan 
idaztea?

i^elipe Juaristi: Denborak ekaitzen du gauza guztien neurria, eta 
poesian denborak, poesian aritzeak, bere laguntza 
ematen du. Azken finean zer nolako harreman kla- 
sea nahi dugun hitzekin, hortxe dago koska. "Qal- 
deren geografia"n ahallk eta hitz gutxienekin ahalik 
eta gehien esatea nuen xede. Ez da erraza, noskl. 
Mitz gutxiko poesia ia biluzik baitago, eta orduan 
errazago konturatzen gara beraren edertasunaz edo 
beraren zatartasunaz, Dena dela, orain Idazten ari 
naizen poesiak arropa gehiago du. Erretorika gehia- 
go, alegia.

Iñaki Zubeidia: Felipe, esan egla: Sorpresa ez al zen izan "EusHadi 
saria 1 9 8 8 " Irabaztea "Qalderen geografia" llburua- 
rekln? Ez liburuaH HalitaterIH ez duelaHo, merhatuan 
narratiba gailentzen delaHo baizlH, eta poes/a "ondo 
dago, balna sari bat emateHo ad ina ..." pentsatzen 

delaHo.

Felipe Juarlstl: lia lako saria Irabaztea sorpresa izaten da bai poesia 
liburu batekin bai narratiba liburuarekin ere. Mik ez 
nuen espero, ez nengoen, eta ez nago, sariak Ja- 
sotzera ohituta. lia lako saria poesia liburu bati em a
tea garrantzizkoa da bai poesiarentzat, bai saria- 
rentzat berarentzat ere. Poesia Marl Errauskin bat 
balitz bezala hartzen da Jeneraiean, eta denok daki-



gu noia amaltzen den Ipuin pollt hori. Mari Errauskin 
da, eta ez haren ahlzparen bat, printzearekin 
ezkontzen dena.

Iñakl Zubeldia: Ondoren haur literaturan m urglltzen zara bete-be
tean? Zure alabeH eragin handia Izan al dute  horre
tan?

Felipe Juaristi: Alabarik izan ez banu, ez nukeen haur llteraturarik 
idatziko. Batek ez daki zer den Ipuln bat, etxean 
begl handiz neskak edo m utilak Ipuin eske hasten 
diren arte. Eta ezln hutsik egln, haurrak dira gure 
kritlkaririk zorrotzenak. Malekin ez dago txantxa han- 
dlrik. Asmatu behar, eta asmatzen ez bada. Jai. 
Esan nahl du t denok duguia haurtzaroaren Ideia 
bat, gehlenetan gezurrezkoa dena, eta benetako 
haurrak Izan arte ezln Jakin haurtzaroa zer den. 
Dena dela, Ipuln eder bat entzutean, haur baten 
begiak noia zabaltzen dlren ikustea bezalako sarlrik 
ez da inon.

Iñakl Zubeldia: AzHen lau urte hauetan zure produHzloa handitu 
egln da haur literaturan eta Halltatea ere, lehendlH 
ona bazen, oraln gailurra Jotzen arl da. honen adlbl
de dira besteah beste ""Laura eta itsasoa", "An/ma- 
iien inauteria", '"Aduna eta aduanaH", ""Printzesen 
esHoia"... Ez al zaizu agortzen sormena?

Felipe Juaristi: Espero du t ez agortzea, lanik gabe geratuko nintza- 
teke bestela.

Iñakl Zubeldia: ""Animalien Inauteria" llburuarekin haur Llteraturako 
'"Euskadi 5arla 2 0 0 0 "  lortu  zenuen. Liburua zoraga- 
rria dela esan beharrik ere ez dago eta "Ilargi iapu
rra" liburuaren antz pixka bat ere badu. Llburu har
tan oinarhtu al zinen "Animalien inauteria" 
idazterakoan?

Felipe Juaristi: "Ilargi lapurra" da "Animalien lnauterla"ren olnarrl.
Espazloa bera da, basoa bietan; eta denbora, linea
la. "Ilargi iapurra"tlk "Animalien inauteria"ra bost 
urte Igaro dira, eta bost urte horletan basoa erabat



aldatu. liorlxe  da funtsean esan nahi nuena. Ba
scan bost urte kalean balno luzeagoak eglten dlre
la. Bata hlru Ipulnez osaturiko liburua Izatea, hortxe 
desberdlntasuna.

IñakI Zubeldla: "An/ma//en Inauteria" liburuaren kalltatea malla go- 
renekoa da, dudarik gabe. Nlk, Irakurri ahala, 
pentsatzen nuen: "Gaurko umeak kapaz ote dira 
hau dena ulertzeko?" Kalitateari halnbeste garrantzl 
ematen al dlozu zeuk? GaurKo umeak kalltate horl 
"harrapatu" ezinik gelditzeak ez al dizu beldurrik 
ematen?

Felipe Juarlstl: Ez dugu gaurko publikoarentzat soilik Idatzi behar, 
biharko publikoarentzat ere bal. Mik dudan espe- 
rlentzlatxoaren arabera, haurrek ez dute zalltasun 
berezirik Izan testua bere horretan harrapatzeko 
(hiztegiak-eta badaudenez), ezta testuaz gozatzeko 
ere. Askotan iruditzen zalt gehiegi ez ote ditugun 
zaintzen, dlren balno tontoagotzat ez ote ditugun 
hartzen. Irakasle gehiegi dago haur llteraturan, 
halen Irizpideak segitzen dira gehienetan, eta ira
kasleak, pertsona zoragarriak dira gehlenak, balna 
irizpide pedagogikoa dute eta ez literanoa,

IñakI Zubeldla: Le/ienengo galderan haurtzaroaz galdetu dlzut.
tlaurtzaro horrek eraglnik izan al du zure traiektorla 
llterarloan?

Felipe Juaristi: Uste du t erantzun dúdala.

IñakI Zubeldla: Argltaratu berri den zure liburua ''Frintzesen eskola" 
oso berezla da eta " 'n a ir  ukitu handl bat dauka nire 
ustez. Nondlk ñora bururatu zaizu horrelako ipuin 
berezia eta ñola lortu duzu ukitu infantil hori estilo 
neurtu eta aldi berean aberats eta Irudimentsu ba
tean txertatzea?

Felipe Juaristi: Paríseko etxean urne piloa zegoen nirekin, lau urte 
gazteenak eta hamalka zaharrenak. Unneek ezagu
tzen dltuzte pnntzesak, nnodan daude eta. Umeekin 
Joan ginen lady Di printzesa Istrlpuz hll zen tokira,



Jende asko Joaten balta Arima izeneho zubira lore 
sortak oparl. Oso polita Iruditu zllzaldan, lady Diren 
blzltzan dena Ipulna Izan baitzen, eta bukaera ere 
Ipuin tankerakoa. Umeel esker atera da Ipulna atera 
den moduan. Qauero pasarte bat kontatzen nien, 
eta denek ulertzeko moduan kontatu nahl, eta ho
rregatlk estilo horl, ukItu Infantil horl

Iñaki Zubeldla; Zure íbilbide llterarioaz xehetasun ugari eman di- 
guzu eta azal ezazu orain ñola ikusten duzun 
Euskal Herriko haur eta gazte iiteratura.

Felipe Juarlstl; Llburu on asko ateratzen da urterò. Eta badlra Idazie 
batzuk ere hortik bizl direnak. Ez dago galzkl.

Iñaki Zubeldla: ñkatslk alpatzekotan, zein akats Ikusiko zenuke  
gure haur eta gazte llteraturan?

Felipe Juarlstl: Qure m itoetara gehiegi ez ote dugun Jotzen. Esan 
nahl dut, Barandlaranek utzl zizkigun Ipulnak hain 
ederrak direnez, zergatik eta zertarako hartu haiek, 
hobetzeko ez bada?

Iñaki Zubeldla: Bete beharko genukeen hutsunerik ikusten duzu 
alor honetan?

Felipe Juarlstl: Eglten arl den literatura da gurea. Qazte llteraturan 
arazo gehlago ikusten dut. MI ez nalz egokiena ho
rretarako, eta behar bada esango dudanak ez du 
horregatlk zentzu handlrik, balna literatura urbanoa 
behar dugu gazteentzat, gure hiritartasunari lotuago 
dagokeen literatura. Beste tokitan eglten denaren 
antzekoa. Azken linean, gero eta antza handiagoa 
dute  um eek tokl guztletan, hemen eta Parisen eta 
Londonen.

Iñaki Zubeldla: Hola Ikusten duzu kritika ilterarioa gure herri korapl- 
lotsu honetan?

Felipe Juarlstl: Kritlkarik ez dagoela esaten da, eta ez da egla, 
Badago kritika, egunkarletan-eta agertuko ez dena, 
balna egunkarletan agertuta baino eragin handiagoa 
duena. Ahoz ahozkoa da, lagun artekoa, eta ez



dago beti garbi Irizpide literarioek bultzatzen ote 
duten ala bestelakoek. Badakizu, gure herri hone
tan dena nahasten da politlkarekln, balta literatura 
ere. Qero eta gutxiago, zorlonez. IkasI dugu horre- 
tan ere.

Iñaki Zubeldia: Besterik erantsi nahl duzu?

Felipe Juarbtl: Oraintxe berotzen hasl eta amaitu behar?



ADABAKIAK





Eskuaitzaleen Blitzarrak

Qillermo ET^EBERRIA

Eskuetan daukagu Sabino Aranak IQ O le ko  irailaren 16an Men- 
daian eglndako hitzaldia. Qaral zallak ziren gure lierriarentzat, nahlz 
horl ez den gure artean ezer harrigarri. ?^IX.mende erdl aldetlk aurre
ra gero eta nabarmenagoa zen euskararen eta Euskal Merrlaren 
susperraldla. Bonaparte printzearen lana, Abadía Jaunak antolatutako 
"Lore Jokoak" eta honek Euskal Merriko aide geograflko osoan Izan- 
dako eraginak, piskana piskana Indarberrltzen hasitako eragin baten 
seinaleak ziren. Euskal herrlak bere Foruak gaidu zituen, eta honek 
herrimina handitu eta sakondu zuen. Berpizkunde horretan garrantzl 
berezia Izan zuen Sabino Aranak. Eskuartean dugun llburuskak dioe- 
naren arabera, "W . glzaldiko euskararen zuzperraldlan eta berpiz- 
kundean ardatz eta zutabe izan da Arana, ondo erroturik utzl 
baltzuen euskarak herrigintzarako eta Euskal herriaren nortasunean 
duen garrantzla eta ondo seinalaturik utzl baitzituen euskararen blzl- 
raupenerako eta aurrerabiderako lido nagusiak".

haseran adierazi dugunez, IQ O lko  Irailaren 16an ospatu zen 
lehenengo tusHuaItzaleen Blltzarraren lehenengo bllera. Bertan 
blldu ziren Iparraldeko eta hegoaldeko asko eta asko, euskara Izanlk 
denen kezka nagusla. han izan zen Sabino Arana ere eta bertan 
"finkatu zituen euskararen blzlraupenerako bi zubate nagusiak: 
euskara edozeín arlotarako gal egln eta edozeln lanbide eta eglnkl- 
zunetarako beharrezko bihurtu". EAJ-FMV-k argitara emandako llbu- 
rutxoan esaten zalgu hurrengo urtean sortu zen zatiketaren errua 
"Aranarl egotzl zalo"la, Vlllasanteren Irltzlan. "Balna blitzar hartan 
zerlkusl gutxi Izan zuen Sabino Aranak. Bilboko Larrinaga kartzelan 
baltzegoen glitzapean".



Dena den, gure lldoari Jarraltuz, berelz ditzagun Aranaren hltzal- 
dlko parrafo naguslenak, bere Irltzia ahalik eta ondoen islatuz.

"....Euskera Indardu dadln eta blzirlk Iraun dezan ezinbestekoak 
ditugu aide berean gauza bi: euskera nahitaez erablli beharreko 
tresna izan dadila bere lurraldeko Jendearen eguneroko bizinno- 
duan, gizarte handietan nahiz lagunarte txikietan, eta bestetik, 
euskara gal izan dadila eguneroko bizlmoduan erabilia izateko.

Lehenengo baldlntza betetzen ez bada, euskera iiteratura-hiz- 
kuntza izan liteke bai, aberatsentzat atsegingarria, hizkuntzaiari, 
historlalari eta antropologoentzat ikergai bikalna; baina sekula ere 
ez da izango herriaren hlzkuntza bizia. Bigarren baidintzarijaramo- 
nlk egin ez, eta euskerak aldi batez arrantzale, basen-itar eta 
artzainen hlzkuntza izaten segituko du euskotarren lurraldeko leku 
batzuetan; baina latlndar hizkuntzek estutu egingo dute aide guz
tietatik eta ez du bestetarako balio izango arrantzale, artzain eta 
baserritarren kontuez hitz eglteko baino, azkar egingo du atzera 
mendietako babeslekurik ezkutuenetaralno, eta azkenean galdu 
egingo da, luza gabe, seguruenik.

Kasu bietan ere euskera ez litzateke gehiago Izango hlzkuntza 
bizia; euskera hii egingo litzateke.

Balna euskera arazo handi zein txikietan nahitaez erablli beha- 
rrezko hlzkuntza bihurtzen badugu geure gizarteko Jardueretan, 
noia espalnlera beharrezkoa den Espalnlan bizl Izateko eta 
frantsesa Frantzian bizi izateko, eta aldi berean gal egiten badugu 
biziaraziko duten beharrizan horiexek asetzeko; geografia eta his
toria, soziologla edo polltika, morala edo zuzenbldea, filosofia eta 
arte ederrak, industria eta merkatarltza, ekonomia eta ogasuna, 
eta beste halnbat ario euskeraz jorratu ahal izateko ahoz zein 
idalzlz; azken batean, euskeraz gogoa landu, bizimodua atera eta 
gizartean aurrera egln ahal izateko; orduan, ziur egon zaltezte 
euskera sendo eta osasuntsu biziko dela, menperatzallearen 
esku hartze eta nepotismo guztlak gorabehera.

Euskera gaurko gizartearen beharrizanetara moldaturik eta bizitza 
modernorako ezinbesteko hlzkuntza bihurturik daukagunean, or
duan euskal testuak Idatzl ahal izango dira eta ikastoiak sortu ahal 
Izango dira umeek denetarlko gauzak geure hizkuntzan ikas ditza- 
ten. Qainera, ikastolen sorkuntzak ondorio glsa ekarriko du tes- 
tuen argitalpena".



Aranah uste du euskararen bizla "euskotarren esku dago"eia. 
"Miltzen bada, errua geure buruarl bota behar d iogu".

"Euskal herriko aglntariei eta aberatsei dagokie bertako hizkuntza
ren erabiiera beharrezko bihurtzea. Prozedura, berriz, erraz as
matzen da; lehenengo eta behln, euren bulego, iantegi eta 
lanpostuetan langileak hartzeko orduan, euskera dakitenak ho- 
bestea, lehenbiziko aldian, eta euskera Jakitea ezlnbesteko bal- 
dintza gisajartzea, geroxeago. Masleran oztopo izugarriak aurki
tuko dltuzte eta Jasan beharko dituzten kalte ekonomikoak ere ez 
dira huskerla izango; balna xede gorenak betetzeko bidean beti 
aurkitzen dira oztopo latzak. Abernarenganako maltasuna, malta
sun guztiak iegez, bihotz zabaltasun eta eroapenaren bidez era
kusten da, eta gurea bezalako abern zorlgaiztoko batean abertza
letasuna herolen bertutea da, neke eta palramen asko berekin 
dakartzana".

"...aurrekoa balno premlazkoagoa: nazlo kultuetan hlzkuntzari 
eskatzen zalon erabiiera sorta ugari eta konplexua guri 
eskaintzeko gauza bihurtu behar dugu euskera; eta uste dut 
denok asmo horrexekin etorrl garela Blitzar honetara, Jaunak, eta 
blitzar honen atzetik beste batzuk etorriko ahal dira".

"Baina gure eginbehar eder horl betetzera goazela, nahitaez aitor- 
tu behar dugu, euskeraren gizarte-pizkundea iortzen saiatzeko 
egln behar dugun lehen urratsa, argl eta garbi, ortografía arauen 
baterakuntza besterik ez da, eta horrexetarako deltu galtuzte 
hona, erabaki txaiogan’i bat betez",

"  Balna kontuan edukl behar dugu zer egln behar dugun helburu 
horretara iristeko.- 1. Gala zehatz-mehatz aztertu, onartuko du
gun sistema graflkoa ahalik eta egokiena izan dadin; eta 2. ahaíik 
eta Jende gehienek aldez aurretlk onartutako ortografía sistema 
ezarh behar dugu; hórrela, den-denok ez, baina gehienok 
behintzat, aurretlaz hltz emango dugu sistema hon besterik ez 
dugula erablliko aurrerantzea".

Dudarik ez, gaur egun euskararen arioan etengabe sortu eta 
sortzen zalzkigun eztabaldatan, gaurkotasun osoa duteia hem engo 
baleztapenak. Batzuentzat argiak, besteentzat zaiantzagarriak, balna 
betl ere ablapuntu bikain dirudite aurretikJarritakoak.
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Euskaitzaindiaren 
MazioarteKo KV. Blltzarra

Câillermo ETXEBERR IA

Euskaitzaindiak ospatu berrl du XV. Blltzarra Bllbon eta Balonan. 
Aurtengo honetan hlru Idazie eta Ikerlari handI omendu ditu: Resu
rrección Azkue (1864 -1951) eta Julio Urkixo RIEV aldlzkariaren 
sortzallea (1871 -1950) beren herlotzaren 50. mendeurrenean, eta 
Piarres Lafitte (1901 -1985), bereja lotzako mendeurrenean.

EusHalgintza M /. mendeari buruz Izenpean "euskararen histo
ria, lexikografla, hlzkuntza ereduak (estandarraren eta aldaeren ar
teko erlazloa), gramatika eta literatura azterketak" blldu nahl Izan 
zlren.

K\J. Blltzarrak bi egoitz Izan zituen, bata Bilboko Euskalduna 
Jauregla, irallaren 17tlk 19ra, eta Balonako Fakultatea 20  eta 2 lean . 
Irailaren 22an, berriz, Lafitterl omenaldla eskalnl zitzalon Uztaritzen.

Miru arlo landu zlren berezlki Bilboko Jardunaldletan. Lehenengo 
egunean hlzkuntza ereduak (estandarraren eta aldaeren arteko erla- 
zloak, normaikuntzarako bideak, ahozkoaren gogoetak, Ipuin konta- 
larltzaren eredu berrlak, Interneteko euskarazko testuen Izaera, hltz 
elkartuak..., euskalkiak, batua eta euskalkiak... Bigarrenean, hlztegl- 
gintza izan zen landutako gaia, corpusaren plangintzaz eta euskara
ren normaikuntzaz, osasun arloko testuaz, m endeko hlztegi 
batuaz, hiztegi elebldunaz, Mafarroako hlzkeren leloaz... Mlrugarren 
egunean, Bilboko azkenekoan, hlzkuntzaren historia  aztertu zen, 
aintzin euskararen nondlk norakoak, euskararen barne historia, 
pertsona Izen historikoak, Burgosko toponlm oa, Azkue eta euskal 
hlzkuntzaren dulntasuna, euskara eta erromantzeen artean Izan dl-



ren harremanak... Egunero golzetik batik bat hitzaldlak eta txostenak 
eta, arratsaldez, hitzaldiak, txostenak eta mahal Inguruak: OaurHo 
hlzteglglntzaren premlaH eta arazoaH bata, eta LekuHoHo eusHarah 
eta eusHara batua: berriz, bestea.

Ostegunean eta ostlralean Baionan elkartu zlren blltzarkldeak 
gramatika eta literatura lantzera, hau da, Lafìttek berak halnbeste eta 
halnbeste iandutako gaiak. Ostegunean, Qramatlka arloan, Lafìtteren 
ekarpena, determlnatzallearen Inguruan, adltza, zenbait atzlzki, zen
balt adltzondo, prozesu fonologlko... eta, ostiralean, zenbalt atzlzki, 

Joskera, erretorlka, perpaus eta galnerako gal ugarl eta Interesgarrl 
aztertu zen. Llteratur aldetik, osterà, ostegunean Iparraldeko zenbalt 
autoreren Inguruan, halen eraglnaz, lanaz, Etxepare, Anular, J. Et- 
cheberrl, O lhenarte...; ostlralean, pastoraiaz eta gal bereko 
antzerklez mendebaldeko lieraturan, emakum ezkoen euskal llteratu
raz, Lore jokoez, Ä\K m endeko koblakanez, Blllntx...; Labunbatean 
Lafìtten buruz, haren lanaz..., Idazle honl eskalnltako eguna Izan zen, 
Azkenik, Ustarltzen omenaldl berezi bat egln zitzaion, honekin ema- 
naz am altutzat Mazloarteko ÎSV. Blltzar hau.

Jendearen presentziaz pozik dago Euskaltzalndia, batik bat Bll
bon Jende asko eta asko, halen artean gazte asko eta asko blldu 
zen. Iparraldean ere, nahlz kopuru urdagoa Izan, pozik egoteko haln
bat Jende elkartu da Euskaltzalndikoek esan digutenez.

Bestaide, beglratu besterik ez dago euskai gramatika eta lltera
tu r ahoa, gaur egun espezlailsta asko eta Jakltunez ondo hornltua 
dagoela, Qerora beglra, ezln gintezke kexa gal hauek sorrarazten 
duten eraglnez eta Irakasieen kategonaz.



Martin Ugalderi 
buruzko jardunaldiah (azaroa-5-9)

Qlllernrio ETXEBERRIA

Azken urteotan, sarri om endu izan da Martin Ugalde. Eta, duda- 
rik ez, arrazoi asko eta asko dagoela horretarako.

Martin Ugalde( 1921) andoaindarra, pertsona kultoa, euskaltza
lea, Idazlea, arlo askoren Jorratzallea, garal historlko bateko euskal 
Idazierik flnenetakoa etajaklntsuenetakoa izan dugu.

26  urte zitueia Venezuelara Joan zen eta han Iragan zituen 
hurrengo 25  urteak. Urte oparoak euskal Idazieak eskalnl zituenak.

Azaroaren 5etlk 9ra berarl buruz antolatutako Jardunaldlen Ize
nak laburbiltzen du bere ildoa: Martin UgaideH bere herria helburu. 
"Konpromisloa eta pasioa", semearen hitzetan; "konprom isoa bere 
herrlarekln". "Basamortu bat zen leku batean, landareak lortzeko 
haziak banatzen eta lantzen".

Qai asko eta asko dira Martin Ugaldek bere Idazie Ibllbldean 
Jorratu dituenak. Mlrutan laburtu zituen bere semeak; "polltikan hartu 
zituenak lehenlk, historia eta llteraturan hartuak gero, eta guztia 
herrlarl buruzko egltasm o baten pean" jarn Izana.

hitzaldlok bost egunetan zehar garatu zlren: lehen egunean, 
Bernardo Atxaga, Ugalde euskal literraturan kokatuz. Bigarrenean, 
Caracasen bizi den Kepa Derteano Jaunaren mintzaldla, Ugalderen 
lana eta euskal erbesteratu glsa bizitakoari buruz. Arratsaldean, Joan 
Marl Torrealdai, Idazie eta Egunkariako adminlstrazio kontselluko 
lehendakariak "Intelektualen gutunel buruz" m intzatu zuen.
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Sariah. zorionaK irabazleol

Gillermo ET><EBERRIA

Urriaren erdi aldera, ugarl samar izan ziren euskal arloan sari 
banaketa. Sarlketa horien artean nabarmenenak Euskadi Sarla eta 
irungo saria Izan ziren.

Euskadi sarlarl gagozklolarik, lehenengoa prentsan agertu zena 
Itzulepenarl emandakoa Izan zen. Irabazlea Josu Zabaleta, ñosetta  
taldekoa. Zorlonak Josu.

Josuren historia luzea da itzulpen munduan. Mordagoren funda- 
ziotik, 1977an, Tximlsta Sallaren ardura bere gain hartu zuen. Ondo
ren, Martuteneko Itzultzalle Eskolako irakasle, eta gerora...

Marratlba arloan Ramon Salzarbltoriaren Oorde nazazu lurpean 
kontaklzun bildumak IrabazI zuen Euskadi Saria. Quztira 91 lan azter
tu zltuzten epalmahaikoek; Arantxa Urretablzkaia, Jose Austin Arrle- 
ta, Laura Uruburu, Qorka Aulestia, Ur Apalategl eta Francisca Pulgar- 
ek osatua zegoen epaimahala. Arantxa Urretabizkalak laburtu zuen 
epal-mahlaren Irltzia: "Qoi matlako literatura emaltza lortu du. Bost 
narrazloak lotzen dituen harl tematlkoa sotlla izaki, batasun sentsa- 
zloa nagusltzen da galen ezberdlntasunaren gainetlk. Llburu kultua 
da, historia eta zientzia ongi uztartzen dituena".

Aurretik beste sari eta alpamenak hartutako llburua da hauxe: 
MtlHa sarla, Beterrikoa eta oraln, Euskadi Saria.

Ere/nek argitara emandako Oorde nazazu lurpean llburuak, bost 
narrazio biltzen ditu, desberdlnak baina funtsean harl gidarl bakarra 
dutenaren sentsazloa eglten duena. Denetan gorpu bat ateratzen 
dute lurpetik eta horren altzakian, Salzarbltorlak bere ohiko galak 
garatzen ditu, gerra, Euskal Merriko egoera, bikote harremanak...



Autoreak berak ere sorpresa hartu om en du sarlaren berri 
eman diotenean: "Sorpresa hartu dut, llburu hau gaizki ulertuko 
zuten beldur nintzen, pentsatzen nuen Itxia zela, Ironlkoa, eta badiru- 
dl Jendeak ondo hartu duela", esan zuen.

Bestalde, Haur eta gazteen llteraturan, Euskadl 5arla  Tolosako 
Idazie tSarlos Llnazasororentzat Izan da Bota gorrlak liburuari esker. 
Epal-mahalkoak fe llpe  Juarlstl, Arantza Baltzategl, ?^abler Kaltzakorta, 
Jon Suarez, lierea Arregi eta Francisca Pulgar Izan dira. Juarlstlk egln 
zuen bozeramalle lana eta haren merltua azplmarratu zuen "malia 
handiko beste lan eder batzuen artean". Azken m om entura arte 
Joserra Qarziaren Tunelan bestaldean eta Alngeru Epaitzaren Baloi- 
ka egon zlren lehian.

Karlos Linazasoro, pozik egoteaz gain hrrltuta zegoen sarltutako 
liburu honek aurretlk Izan zuen olhartzun eskasaz: "..honek Izan 
duen olhartzun eskasak nl neu ere harrltu nau, besterik ez bada ere 
euskaraz ez ezlk gazteianiaz, katalanez eta galegoz ere argltaratu 
delako, eta horl ez delako gurean sarri gertatzen".

EOAfI aldlzkarian dagokiona, zoriontzea da eta segi dezazuela 
adorez euskal literaturaren onerako.



Rikardo Arregi kazetaritza 
saria 2001

Mekane QOIKOETXEA

M .  edizloa izan du aurten Rlkardo Arregi Kazetaritza 5arlak. 
herriko sem e Rlkardo Arreglk Jorratu zuen alderdletako bat, kazeta
ritza, aukeratu zuen Andoalngo (Jdalak haren Itzala Iraunarazteko eta 
bere ekarhel Jarralpena emateko. Mogelta sel urterekin zendu zen 
andoalndarra; ordurako, halere, lan mardula eglna zuen eta kultur- 
glntzako halnbat arlotan berrltzalle Izateak ekarri du bere Izena Euskal 
herrian aintzat hartzea eta oralndik ere daukan erreferentzlaltasuna 
gordetzea. 5arntan gertatzen da, ordea, m iresm en argltan gordetzea 
orolmena balna gaurkotasunik gabeko eduklrik gabea blhurtzea. 
Esan nahl dena da, hautsez betetako zerbalt bihur daklgukeela Izena, 
atzean zuen pertsona eta garaia ahaztuta. horregatik guztlagatik 
deitzen du Rikardo Arregi Kazetaritza Sarla Andoalngo Udalak.

5arl Magusia, 1 .00 0 .00 0  pezetaz, diplomaz eta Xabler Laka 
eskultorearen orolt-lkurraz hornitutakoa, Arantxa Urretabizkala Ida
zleak Zaballk astekarlan ZOOOko malatzetik 2001eko  malatzera bitar
tean argltaratutako elkarrlzketengatikjaso du.

Esan bezala, elkarnzketak dira sarltutako lanak: egitura aldetik 
orljlnalak, elkar osatzen duten atalez osatuak eta ordena harrlgarrlan 
Jarrlak. Lehendablzl elkarrlzketatua gordinik azaltzen da bere hitzen 
bitartez, eta bukaeran eglten da haren aurkezpena, bere blzltzako 
une gogoangarrlen bitartez, nola autoargazki, hurbileko norbalten 
intzi eta kazetarlaren deskribapena erantsiz.

Elkarrlzketatua den pertsonala eta pertsona uztartzen dira. Elka- 
rrlzketetan denontzat ezaguna den pertsonalarenganako eta ezeza-



guna den pertsonarenganako hurbllketa egiten da. Kazetariak 
lekukotza ematen digu.

Ideia zein hitzen Joskera ederra da, baiio literario handiko iana
da.

Kontalari biren eikarlana aurkezten zaigu irakurieoi, biak ere sa- 
kontasun handiz hitz egiten dutenak. Ahozkotasuna nabarmenduta 
geratzen da idatzlzko produktuan. Maiere, eikarrizketatuen hitzei ka- 
zetariaren estiioa eransten die egileak, h itz jus tuen  bitartez produktu 
050a eskainiz.

Kazetari berrien atalean, 4 0 0 .0 0 0  pezetaz, dipiomaz eta Xabier 
Laka eskuitorearen oroit-ikurraz hornitutakoan. Ander izaglrre dugu 
sariduna eta saritutako ianak, berriz, Zabaiik astekarian Pangea espe- 
dlzioaren Jarraipena egiteko ZOOOko irailetik ZOOleko maiatzera bi
tartean argitaratutako kronikak.

Anderrek, genero nahasketaren bitartez, kazetaritza literaturara 
hurbilduz, bidaia-kazetarltza landu du Ianean. Aspaldlan prentsan era- 
bili ez den m oduko lan maratonlanoa dugu sarltua, eginean eginda
ko produktua, esplorazio bidaia.

Idaztearen abentura beste abentura baten barruan kokatuz, egl
leak ondo orekatzen du subjektlbotasuna, bidaideak eglten duen 
Irakurketa, eta objektlbotasuna, aurkitu denaren deskribapena. Lite
raturaren edertasun poetikoa eta kazetaritzaren egitate edo factum-a 
lotzen ditu.

Arlna da estiloa, gustagarrla, informazloaren aukeraketa egokla 
azplmarratu beharko litzateke. Kontakizuna oso ongl bideratzen du, 
tentsioa m antentzen badakl eta, beraz, Jarraltzeko gogoa plzten dio 
Irakurieari, harrapatu eglten du. Mundu zabala euskaitzale gazte ba
ten ikuspegltik Ikusla, Joandako lekuan bertako euskaidunak bilatzen 
eta beren bizimodua kontatzen salatu da. Era berean, aurreko kronl- 
ke tanjasotako Idelekln lotura eglten du, eta horren bitartez irakuriea
ri kelnu eglten dio.

Kontlnenteen sakontasunera egindako bldaiak, Pangea espedl- 
zloak, bl zentzutako sakontasuna bilatzen du, flsikoa batetlk, kultura- 
la bestetik. Prolektu globala da, ez da egltasm o zlentlflkoa bakarrlk, 
humanoa ere bada. Eta horl guztia, kazetaritza-produktu bezala is
latzen da.

Bestalde, aurtengo edlzloan Ohorezko Aipamena egln zalo ?̂ lprl



Arbelbide apaiz eta kazetarl baxe-nafartarrari. Bere Ibllbldea kontuan 
harturlk, artlkulu nahlz zutabe zeln Irratlglie honi urrezko paparrlkurra 
Jarrl zalo.

Bukatzeko, epalmahalak "Euskal Merrla iau halzeetara" saioa 
eglten arl zirela zendutako kazetarlak om endu nahl Izan zituen. Era 
berean, honen bitartez, sari honetatik kanpo geratu ohi den alderdia 
aipatu da. Izan ere, Irudia, bere alderdi guztietan, zalla gertatzen da 
hitzarekln uztartzen sari honetan eta epaimahala Jabetzen da horren 
gabeziaz, Morregatik, irudlaren alderdlarl kazetaritza sari honetan 
Iekua eskaini nahi Izan zaio.
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Bitoriano Gandiagaren 
oroitzapenez

Juan SAM MARTIM

Euskaltzaleon artean oso olerkarl ospetsua eta gogoangarrla 
izan dugu Bitoriano Qandlaga frantzlskotarra. Zeren, bere emaitza ez 
da Izan edonolakoa.

Denbora galdu aide (1985) Ilburuaren hitzaurreko gogoetaren 
hasleran zloenez; "Behin batean bazen gizon bat, bat nolz den gizon 
ere ez zekiena". Eta denbora galdu aide arltu zen gizon graduetan 
goraka Igo zenean, Zeren orduan hasi baitzen lanak, egln beharrak, 
arazoak betlko m enpetasunean zerablltzan eta hezkuntza blhurrl hori 
uzteaz zlntzotasunaren axola baztertuz denbora galdu aide arltzea- 
rren. Ballorik gabeko gauzak egitearl eman balzlon. Ipulnaren hasle
ran hala dIrudI, balna hau ez da Ipuina. Edo, bizitza bera ez ote da 
Ipulna? Dena dela, abereen erresuman glzona denez ezertarako ba
llo ez duen gauzak egiten dituen bakarra, zllegl zalo eroaldia ere, 
gauzen balloa bera neurtzeko adlna ez denez gero. Balna, era be
rean, horrek berorrek ez ote du gizonagotzen? lio rl oraindik nabar- 
mena azaltzen da barne-m ulnetatlk azalpeko m lntzetako epldermlse- 
ra arte berezko sentlberatasuna dakartenen artean. Mala balta Izakia.

Behin, Bitoriano Qandlaga eta blok, ustegaberik, mendian elkar 
ezagutu genuen, hura Araoztlk gora Arantzazu aldera, eta nl Zarala 
eta Artla-Qanbo aldetik behera.

Bere Denbora galdu aide liburuari Egan aldlzkarian 1986. urteko 
1-2. zenbaklaren 169-172  orrialdeetan egln nIon erreselna hartan 
nioen bezala, morral handiz eta bortzegl zaharrez Iblltzen nintzen eta 
bera habltoz eta sandaliaz oso arln. Bakoltzak bereklko ametsak



generamatzan pauso lasterrez trink eginaz, nor nor zen Jakiteke. 
Agurtu ez ezik elkarrlzketak Izaten genltuen. Euskaltzaletasun hltzas- 
pertua erabill ondoren norbere bIdetIk Jarraltuko genuen. Inolz gal- 
detzen nion nire buruad: "hongoa ote fralde beltzaran hau ?". Aglan, 
Aslskoaren ametsak zeramatzan buruan. Balna uste horren arabera, 
fraldeak berak zer pentsa zezakeen nl bezalako hirltar naturazaleaz? 
Tartannen itzala ez ote zuen nabarl? Izan ere, mundu honetan, ba- 
koitza bere zoroak darabll.

Beste batean elkartu ginenean ausartu nintzen nongoa zen gal- 
detzera, eta Bizkalko Mendata herrlxkakoa esan zidan. Herrixka horl 
ezagutzen nuela agertu nionean, bere erantzuna Izan zen: "Baina, 
izatez, herngunetik urritian Orbelaun dentzan basernkoa". Mura izan 
zen nire ustekabea, Orbelaungoa? Mala deiank, zu Izango zera Alta 
Bitoriano Qandiaga. A. Felix Bllbaoren Ipuln-barreha (1959) liburuan 
datorren "Orbelaungo azerla"ren Ipulna kontatu zeniona: "Ba, bal", 
Aiajaina I Ba, nl, zure olerklen irakuheetanko bat nauzu Elorri (1962) 
argltaratu zenuenetlk. Era horretara, geroztlk adlskide handiagoak 
egln gInen.

Aipatu dudan Denbora gaidu aide bere llburu horretako olerkl 
batean zloenez;

Iblllz lhardun,joan etorn, 
egon, entzun, Irakurri; 
bertsoen truke lor zenezake 
bizitzeko lain hazkurn; 
balna haln zaltut kiklllmalo,
Izukor eta mudurn, 
irnts m lngarriz gogo duzuna 
berbera zaizu IzurrI,

Hara hor bertsoak autobiografia gisa erako altorklzunean.

Balna, holako poeta honek hamalaudunik (sonetorik) ez zuen 
maite. Horregatik zloen; "Mlk ez dakit zergatik /  zlur-zlur, balna /sone
to  edo hamalaukonk /  ezln du t idatzl.,.". Tekniketatik aske ibiltzea 
nahlago zuen eta etzuen arrazol faltank. On egln baltzlon, zeren sare 
horietara erorl balltz sorketarako antzu geratzeko arnskua baltzuen.

Alpernk esango zuen liburu horren 49. ornaldean; "Alferra Izan 
nalzen kezkank ez dut, balna bal alfernk arltu izan nalzen damurik".



Irakurleok ez dugu slnetslko alferrik iblli zenik; ez horlxel Beste gauza 
bat da olerkarla Inoiz Itoarazten duena:

Molzbaitzuetan kaltegarri erlzten diot 
nolabait lortu dugun 
edo nolabait egotzi diguten 
Izen onarl.
Izen horrl eustera behartzen gaItu Jendeak 
batere erruklrik gabe,
Izen horrl eutsl diezalogula 
hll ala bizl.

Bere barneko kezkak eta gogoetak holako freskuraz agertzen 
zizkigun orrlalderik orrlalde. Qure ustez, Iraun zezaia horrelaxe den
bora galdu aide. Denbora galtze horretatlk euskal llteraturak ez 
baitzuen galerarik, bal ordea Irabazklzunik, eta horren arabera Izango 
zuen euskaldungoak gogotsu Irakurtzeko aukera bikalnlk.

Llburu horretan egileak Inoiz besterik uste badu ere, ez dago 
une antzurlk. Badaklgu lan gehlago eskatzea ez dela bidezko eta 
hoberik burutzea ez dela gauza erraza.

idazten Jartzeko 
astirik ez, eta orduanago 
Idazteko astia du t opa.
Idazteko astírik bal, eta orduan 
astlrlk ez dudan hartako 
Idazteko gogoa du t falta.

Horl ez da B. Qandiaga Idazlean bakarrlk gertatzen zitzalona, horl 
Idazierik gehientsuenen gaItz tamalgarria da.

Bakoltzak bere harnean aurkitu behar du bizlaren grazia eta 
Qandiagak barnetiko gogoz hala altortu zIgun: "Apaizgoak Izplrltu-es- 
perlentzla gozo eta izugarrietara eraman nau eta zor d io t eriyio-bl- 
zltzarl buruzko Ikuspen ederrik, eriyiozko m isterloak ekuztatzeko gra- 
zlarik", Lasaltasun horl edonorrentzat enbidigarri da. Qure 
lasterketazko bizitzatlk lehia horlek nabari d itut. Balta behin Qandla- 
garl agertu ere.

— Heu ere gustora biziko nintzake Arantzazun, Alta Kandidoren
ondoan, liburuak atontzen.

Berak hitzetik hortzera Ihardetsi zldan:



— Ba, etorrl.

— Eta, emaztea ta semeak, zer ?

— 5lndlkako ostatuan.

MItzetIk hortzerako umorean, holakoa baitzen gure Qandiaga. 
Baina, tontotasuna? Ba, 95 . orrlaldeko olerkian zloena, Inondlk ere 
ez. Tonto Jaioa zela uste bazuen ere, ez zuen tontotasunaren ilerlk. 
Hutsaren hurrengo dlren harroputz llstopasauek bakarrik uste Izango 
dute holako olerkarla tontoa zela.

Denbora galtze aide, edo barrena lasaitze aide, burutu zituen 
llburuak ez dira txantxetakoak. Hizkuntzaren erablleran bertan zuen 
gizontasunezko nortasuna, gogoetaren erem uetan naro antu baitzen 
gure glzon hau. Liburuen barna bere Ikuspegi Jakingarriak Iduritzen 
zalzkigu, bere buruaz zlharduenean batlpat. Horregatik, 99 . orrlal
dean eskalntzen zituen bertsoak antologlkoak izan daltezke. Horre
gatik, olerklaren arloan arduratu dlren euskal Idazleen aldetik gores- 
penik ez zitzaion falta izan.

Euskaltzaletasunean ordea, betl zuhur eta tinko. Liburu horren 
115. orrlaldean dakartzan bertsoak abertzale dlrela esaten dutenen 
polltlkarl kastarentzat onak dira. Maiz ezker edo nalz eskubl. Horretaz 

Jabetuko ote dira ? Jabetzeko gauza ez badlra, 114-115. orrlaldee- 
tan eskatzen duen aske nahl hoh ez lltzalguke askl.

1986ko urte hartan beste iiburu bat argltaratu zuen, Gabon dut 
anuntzio  Izenburuz. Zelnl egln nion beste erreselna bat Egan aldlzka- 
naren 1989ko zenbaklaren 237 -258 . orrialdeetan. Era hontara azal- 
duz;

Llburu hau balno lehen, egilearen haurtzaroan, Qabonak os
patzen zlren Orbelaunen eta betirako itsatsink gelditu zitzalzkion su- 
tondoko Irudlak. IrudI ennankorrak usarlo zaharretatik esperantzaren 
bernkuntzara beglra zloen:

Tradizloak, ohiturak, 
zeinuak eta fedea, 
dena genuen batera blzl, 
hon zen gure legea.

Hotza kanpoan eta 
su ederra barruan, 
han dakusat Orbelaun



baso-sallen erdlan 
sutondo bete pozez.

PozlH anitz ekartzen digute eguberriz Jasotzen ditugun erregalu- 
txoak, baina 1986anJaso ditudanetan pozgarrlena Izan zitzaidan B. 
Qandiaga adlskideak eskuizkribuzko eskaintzaz bidall zldan (öabon 
dut anuntzío  deritzan llburua Izan zen. Txukun aurkeztua. Musika: 
Pello Zabalak ondua; Irudlak: ?^abler Egañak plzkarri prestatuak; eta 
maketa: Egaña berak J. A. Adurlzen laguntzaz egokltua.

Qlzarte tradlzloa ez ezlk, gure llteraturarako ere Jarraltzen du 
llburu honen galak. Bukaeran Ikus dezakegunez, duela ehun urte 
Beovlde-ko Alta Er. Crisplnek As/s-co loria (1885) zeritzan hartan ere 
erabilia.

Qal honen haslera, Detxepareren aipamena eta herri literatura 
aide batera utzink, Ziburuko Joanes Etxeberhren floe lac  (1630) ze
ritzan llburuarekln dator. Morretaz berrirlk anItz emana nuen Gogoz 
(1978) eta Bidez (1981) llburuetan.

Qure literatura bera bezain zahar den gal hau agortu ezinezko 
bihurtzen da, beti fresko eta beti berrl holako poetaren baltan. Qai
nera, behartsuaren aldeko Itxaropenez Aslsko Frantzlskoren mezua 
dakarte o lerklok beren mulnean, kontsumoan erorla den gizartea 
kritikatuz, eta ere berean guztlontzat bizlkl analtasuna, maltasuna eta 
esperantza barrelatuz.

Qabon du t anuntzio 
deslnteresatu;
Eguberrl-poza dut 
nahl erregalatu:
Qabon-Egu berrien 
berrla halzatu, 
doan dadln Jendea 
munduan gozatu.

1983 .etik 1985.era Egan-en argltaratu genltuen Ckristmak sail 
ederra osatzen dute  llburu horretan. Egla bada “ hltz atsegin eta 
beroz, horretara poztuta" bizkortu duela ekintza, aurrerantzean ere 
mika aldlak ken eta blzkorrarazteaz ahaleglnduko gara, Ez du axola 
denbora galdu aide arltuko bada ere, bere ekarrla antzua ez denez 
gero.

Main adiskide egln glnenez, geroztlk elkarrekin zenbait mendl-



Ibili egln genituen. Horietako batean, Artzanburuko trikuarrla (dolme- 
na) ere bblta tu  genuen. Eta, han eman nizklon adlbldeegatik, esan 
zldan Arantzazu-Artia mendletan, Artaso zerltzan toklan, horren 
antzerako harri pila aurkitu zuela 1964. urte Inguruan, balna za
lantzak zituela dolmena izango ote zen,

B. Qandlaga oharpen berezldun glzona zenez, eta 1968. urtean 
elkarrekln Joan ginen hura ikustera eta, zaiantzarik gabe, esan nion 
aurkitu zuen hura dolm en bikalna zela.

Arantzazura Itzultzean aurklpen horren berrla eman genlen zen
bait fraide adlsklderi eta horietako batek esan zldan, Artasotik laster, 
Qalllaurko lepoan ere bazela harrlpllla handi bat, beharbada horrekin 
Ikustekorlk Izango zuena. Eta 1 97 1 .eko apirllean Joan ginen hura 
Ikustera. Han ere ez nuen Izan zaiantzarik. Eta, Inon katalogaturik 
gabe zeuden trikuarriak zirenez, blel neurrlak hartu, marrazklak egln 
eta argazkiak' atera nizklen. Hórrela, Artaso eta Qalllaur blak lan 
batean katalogatu nltuen: "Arantzazu-ArtIa m endietako bl dolmen" 
izenburuz Anuario de Eusl^o-Foll^lore, (1971 -1972 ), 271-278 
orrlaldeetan.

Qaral haretarako Qandlaga hasla zen Igandero 5oraluzeko 5an 
Andres erm ltan meza em aten. Harat-honako egoklera hobea Izan 
zezan, larunbatetan gure etxera etortzen zen, bertan lo eginez gero 
5an Andreserajoateko. Harremenetarako hain glzon atseglna zenez, 
oso etxeko egln zen, gure sem eak ere osaba baten gisara hartu 
zuten. Balna egun batean agertu nion, nolzbalt Elbartik kanpora 
aurkituko banlntza, Soraluzen aspaldltik hain adlsklde nltuen Julian 
Bandaormaetxea eta bere emazte Anjelita aurkeztu nizkion, halen 
etxera Joan zedln. Esan beharrik ez dut, halentzat ere adiskide atse- 
glnaz galnera oso etxeko egin zela.

Julian, ahots oneko kantazaleaz galnera, entzum en oneko gizo
na denez, egun batean esan nion hain malz entzun nion "Quazen 
Belenera" kanta zekiola B. Qandlagari. Eta honek bal laster Jaso ere, 
Handlk lasterrera argltaratu zuen Arantzazu aldlzkarlan.

Azken urteotan m inblziakjoa zebilen, QalzkIJarrl zenean Barakal- 
doko Qurutzeta Ospltalera eraman zuten eta han bisltatu genuen h, 
Knòrr, P. Tellerla eta hirurok. Bere fede sendoaren babesean askl 
lasal aurkitu genuen, Mala ere, esan zigun, bera ez zela luzarorako.



Mandlh egun gutxira eraman zuten Arantzazura eta 2 0 0 1 .eko otsalla- 
ren 21ean hll zen. Qolan bego.

Arantzazun egln zitzalon bere hlleta eta ehorzketara aide askota- 
tlk Joandako Jendetza handia blldu gInen, beralen artean euskal Idaz
le asko, eta horrek erakusten zuen zeln glzon ospetsua genuen.

Bukatzeko, esan dezadan Bitoriano Qandlagaren oroltzapenak 
Izango ditugula. Euskararen aldeko mezua hor dugu Denbora gaidu  
aide llburuko 113. orrlaldean:

MEMEh
euskaidun Izatea bezalako 
gudannk ez dago.
Hemen euskaraz irakurri 
eta euskaraz Idaztea bezalako 
Iraultzatlenk ez dago.

Memen
euskara indartzea bezalako 
Indar polltlkonk ez dago.

Hemen ez dago 
euskara adlnako desaflorik 
inpeno zurrupanaren 
aurka.

Memen ez dago 
euskara adinako 
askatasunaren aldeko 
Itxarobldenk,

Baina ez da hon balno gutxiagorako illru  g izon baharka (1974) 
liburuaren 178. ornaldean eskalnl zIgun Artasoko laugarren salmua. 
Mon zloen:

Mllgo naz, 
ta edertasunak 
Jarraltuko dau lurrean.
Alelula.

Ullgo naz, 
e ta jaustean,
Joko do t lurra, lurrean.
Aleluia.



Hilgo naz, 
eta erraiah 
lurtuko dira lurrean. 
Alelula.

Mllgo naz, 
eta hezurrak 
harrl dirake lurrean. 
Alelula.

tiligo naz, 
eta lurrago
Jarraltuko do t lurrean. 
Alelula.
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QARMEMDIA LARRAMAC5A, Juan. Euskal 
Herria. Etnografìa, Historia.
Obra completa. 8  ale. haranburu  Editor.

Luis Maria MUJIKA

Betl pozgarri bada lan batl amalera ematea, hainbatago Juan 
Qarmendia Larrañaga etnologoak eskalntzen digun obra erraldola 
bezaiakoa denean, bere luze-zabalean mllaka órrltan hedatzen balta. 
Zortzi ale nagusiko lan galtza da, eta barridura datorklgu baltara gizon 
batek halako ekintza garatu duelako, urte anltzen lldoan. Lan hau, 
xomorra-lana da, toklan tokiko harakatzearl lotua baitago, eta llbu- 
rukletan emanikoaz gain, bere bibliografia osoan han-hemen barrela- 
tuta zeuden artikulu eta bestelako lan laburrak blltzen dira. Autoreak 
lanean, neke fisikoaz gain, bere ahalegin morala ezarrl du hlitzear 
dagoen kutural errural baten baten aztarnak, eta halnbat tresna 
zaharkltuen urratsak, Jasotzean.

Juan Qarmendlak betl harritu galtu bere Izarea arrala, Jator eta 
irekiagatlk, eta horl esker uler daiteke obra haln eskergaren emaitza; 
tolosarrak, urteetan, Jende anitzekln solas eglteko pazientzla ukan 
du, ezen halnbeste orrl ateratzeko, nahltaezkoa zen egun, gehien- 
bat, desagertuak dlren glzasemeak -artlsauak, nekazarlak, kontala- 
rlak, eta aba r- bere bere habitat proplan aurkltzea. Bere lana, bestal* 
de, ez da herrlaren hurbilekoa izan, balta artxlbategi eta beste Iturrle- 
takoa, betl datu bernen bila. C3urean herh kulturaren blitzalle laoak 
ukan dltugu, hala noia, Azkue, Barandiaran, M. Lekuona, alta Donos
tia, eta abar. Juan Larrañaga halen parean ezar dalteke...

Maranburu edltoreak eskalntzen dlgun obra Ikuslrik, ezln da du- 
datanjarn, Juan Qarmendlaren ianaren zabaltasuna, la hirurogei ur
tetako egltekoa plazaratzen balta bertan -m o d u  txukunean eta eske-



m atikok l- nahlz, lehenago, Idazkl halnbatek argia Ikusl han-hemen
go llburukietan.

Egla esan, Juan Larrañagak erablllrlko íturri anItz desagertu da 
-ba l glzasemeen kasuan, bal tresna eta orolgarri zaharren kasuan- 
eta eglaztapen horrek ballogarriagoa bllakatzen du obra honen argi- 
talepena. Euska! Merrlaren zatl handl bat dago Jasoa bertan, Qure 
ondare etnologiko eta hlstorlkoaren zatl handl bat Islatzen da he
men, egllea etengabe iblll balta, datu zehatzak —halako kontakizuna, 
halako tresnaren erabllera, gazua zaharkindu askoren prozesua-, 
modu egokian blitzen. Qalnera, edizio honetan tkusten denez, Juan 
Qarmendiak ez du bere Ikerketa, bilketa-lan eta aztarna antropologl- 
koen pilaketa euskara sattpestuz egln, bllduman lan anitz gure hiz
kuntzan burutua -e d o  bertara Itzulla baitago- (eta pozgarria da tolo- 
sarrak euskararen esparru eta glroan Jardun duela Ikustea, kasu 
anitzetan),

Mandia da Euskal Merrlaren ondare kulturala, herrl zaharra dela
ko, balna ez zen askl ondarea bere hartan ematea, modu egokian 
blldu b e to r zen balno. Edonork esanen luke, behin Barandlaran edo 
Azkue emanda, urri geratzen zela oralndik Jasotzeko -ed o , bere 
kasuan, aztertzeko-. Bllduma nagusl honen Indizea Ikusirik, txundltu- 
ta geratzen da bat halako tematJka-zerrenda oparoa atzematean, 
lanean datu antropologiko, etnologiko eat kulturalen artarnak oso 
hedatuak baltlra, Beraz, Larrañagaren egitekoa, Joanaldla eta geroa- 
ren artean zubia egitea izan da, lehendikoa egunera ekartzea, bil-

■ duak egungo atentziora egokituz, eta euskal ondarearen luze-zabala, 
aide nabarretatik, erakutsiz, Behar bada, gure egllea bezalakó glza- 
sem e arduratsurik eman ez bazen, altxor kultural (etnografiko, antro
pologiko...) asko betirako galduko zen -e ta  halnbat gehiago telebista 
eta ordenadorearen garal honetan, malz, azken teknika, soilik, ba- 
Iloztatzen balta-, Burdlngintzan (arpoiglntzan, ainguragintzarr...), 
ontzigintzan, sasklglntzan, ehunglntzan -e ta  etno-antitjpoglaren 
luze-zabalean- halnbat eta halnbat zehaztapen berri dugu bilduman, 
XXI.mendera sartu garenontzat adlerazgarrlago Izanen dena. Tradl- 
zioak emana gordetzea kondairari errespetua edukltzea da -eta, 
kasu honetan, Euskal Merrlaren Iragana maltatu eta ezagutaraztea-. 
Morí Iza da, bada, Tolosako etnologo handiaren egitekoa, eta Maran- 
buru argitaletxeak meritua du bideak egln dituelako alxor hau gure- 
ganatzen,Behean Ikusiko dugunez, Juan Qarmendlak euskal kultura



etnologikoaren alderdi antiz ukitu du. Batzuek alpatzekotan hor dau
de herlotzaren inguruko errltoak, herri-medlkuntza, artesautza oro
korra, gure gizarte aurre-industrialaren aro osoa. Bestaide, zeharbi- 
dez emaniko hainbat hitzaldi eta Izkriburen zerrenda ere hor 
dugu,egilearen lldoa hubiletik zintzoagoJarraitzeko.

Bildumako zortzi libururekin tematlkara hurbilagotzea komeni 
da, bertan baitago gure etnologo eta antropotogaren uztaren adie- 
razpen zabala. Zortzigarren aleak, sailez-sail, ematen digu gal ba- 
koitzaren hedadura luzea indlzearen copus ongl gauzatuan .

Lehenik artisautza ageri zaigu monografia, opuskulu eta artiku- 
luetan banatua. Etnograflaren aldetik bertan aztarna anitz burdin- 
gintza eta laborarl-lanabes (Mafarroa iparraldeko etnografiak garapen 
asko du; Qipuzkoakoak ere hedadura handia du, besteen artean, 
Mutnkuko amugilea, Alkizako silagilea edo Muarbeko sasklgilea kon
tuan izanik). Liburukietan artisautzak lehenengo eta bigarren sailak 
hartzen dltu.

Hirugarren sailean lhauteriei atxikitakoak agertzen dira; bereziki. 
Araba, Mafarroa eta iparraldeko adierazpenei loturikoak. Alpagarri, 
Markitos Zalduendokoa, Lizartzako ihauteak, Tolosakoa festa ezagu- 
nak, edo eta Lantz, Zubleta eta Iturengo adierazpen berezlak.

Mirugarren sallean bestelako Jai eta Jokoen saldoa ageri da, non 
garbiro ematen dlren festaren inguruan atonduriko erntoak, adieraz
pen folklonkoak, urte-sasoei atxitako azalpideak. Jaietan alpatzekoak 
5an Joan Bataiatzailea, Egubernak eta santu berezien inguruan gara- 
turikoak. Larrañagaren lanean garapen berezia du 5an Joan egunak 
(udako solstizioa, 5an Joan zuhaitza, Toiosako alardea...) eta haur-Jo- 
lasen inguruko azalpideak.

Laugarren sailean m ito eta etnograflaren esparrua da, m itoen 
monografiek euskal pentsamendu magikora eta m ito-kontakizuneta- 
ra garamatza (jentilen eta sorginen presentzia hurbiletik tratatuz...). 
Sailean sartzen dira, adibidez, J. Larrañagak bernkitan argitaratutako 
konjuroen saldoa. Bertan, orobat, leiendak eta pertsona berezien 
inguruko kontakizunak -anm a erratuen agerpenak, adibidez-. Etno- 
grafiaren barnean, bernz, heriotze-erritoak, baserriaren arkitektura 
eta giroaren ingurukoak, ferrolen garapenari buruzkoak, nekazaritza- 
ren zikloak, eta abar. Artlkuluetan alpatzekoak Urkizu auzoaren azter
keta, Ormaizteglko aztarna etnograflkoa, edo eta etnograflaren Itu- 
rriei buruzko salo berezia.



5elgarren atalean herrl-medlkutza, herlotze-errltoak eta lexikoa 
etnografikoa ardatz duten azterketa -e ta  bllketa-lana- azaltzen dira, 
besteen artean. Monografletan sendagai zenbait, Petrlklllo pertso- 
naia, erltasun berezlen sendakizuna, eta hurbllekoak aztergai. Azken 
partean, berrlro, etnografiaren arlo zabalarekln zenkusla duen lexl- 
koaren gogoeta eglten da, autoreak tesi doktorala aurkeztean eglnl- 
ko lanaren lldotik, adibidez. Lan hura Irakurtzean konturatu ginen, 
latinak -e ta  ondorengo nnlntzaira errom anlkoek -esa te  batera gazte- 
lanlak, gaskolnak, frantsesak euskararl mailebutan kopurua altua 
eman diola, eta horrek berak hurbilagotik lan berezia merezi lukeela. 
Ez da harritzekoa euskarak menderaklzun lexikal horl edukltzea Ingu
ruko hizkuntzeklko, gure kulturaren beste arloetan ere berdin gerta
tu balta (erriyioa edo etxeglntzarl daglonez, adibidez..,); hortik ate
ratzen da mallebuen esparrua ez dela lexiko tekniko mdernoa, solllk, 
aspaldiko lexikoa tralzionala ere bal, eta, zehazki, lanabes zaharrekin 
loturikoa.

Zazplgarren sallean autoreak historlarekin zerlkusla duen tematl- 
ka dakar; adibidez, Tolosa hiriaren inguruko albisteak, langlletalde 
edo grem ioei dagozkienak, Ibarrako (Qip.) Azkue burdlnolari dagoz- 
kionak, edo eta Laurgain eta Altzola auzoen giza-urratsen segimena.

Zortzigarren atalean, azkenik, egileak potporri bat egin du, han- 
dik eta hem endlko gal nahaslak, modu soltean, zaku berean sartuz. 
horregatlk, Mtece/anea izenburua du sailak. Qogoratzekotan, hurren- 
goak ekarriko genltuzke, besteen artean: Zlkiro-yatea Zugarramur- 
dln, Maipeak Donostian eta Oiartzunen, Amarrenak, Iparragireri pro- 
logoa, A. Irigarai-ri omenaldla, zilargileak Tolosan W ill, mendean, 
Joxe M, Barandlaran eta L. MItxelenarl buruzkoak, Julio Caro Baroja- 
ren alderdi zenbait, Idlazkez Jauregla Tolosan, Patxi Arrieta guantegl- 
leaz, Samanlego Tolosako alkateaz, eta abar luzea.

Qolan esan dugunez, zortzi llburukltan hedatzen den bilduma 
honek Juan Larrañaga tolosarraren urte anitzetako lan Isll eta Jorla 
agerian uzten digu, eta bere salamenaren egokltasuna, bertako al- 
txor etnograflko anitz betlko Itzaltzeko arrlskuan baltzegoen, zeharbi- 
de askotatik begiratuta. Alderdi honek, bada, lan honen garrantzia 
areago eramaten du, eta Euskal herrla osoak zor dio gure etnologo 
salatuarl eskerrona.



ARAMA, Aitor. Zaraitzuko hiztegìa.
hafarroako Qobernua. ìllrla  a rg it 2001 , 405  or.

Luis Maria MUJIKA

Beti da pozgarri gaitzear -e d o  erabat itzaiia- dagoen zerbait 
suspertzea eta hurrengo belaunaidiei ondare baten lekukotza uztea. 
Aitor Arana idazie ezagunak, horixe egin digu, Mafarroako Qobernua- 
ren laguntzaz, Hlrla argitaletxeak kanporatu digun liburuki honekin. 
hon eta Zaraitzun emaztekl arras zaharkitu baten ahotik bertako 
euskalkiaren azken aztarna biziak biltzen Jardun du, eta horren, berrl 
ez ezlk, uzta oparoa eman digu. Quk gerok bagenuen bertako 
euskalkiaren hondamendiaren berrl hurbila, eta min handla hartzen 
genuen, hafarroan zehar Iblltari, Zaraitzura hurreratzen ginen ba
koitzean. Otsagin eta Ezkarotzen bazela oralndik euskaldunen bat, 
balna, berezlkl, Espartzan entzuna genuen, eta, zehazki oratn hama- 
bost bat urte Dionisia Qarate anderea eta Jaxinto Pérez Barberena 
glzasemearekin zaraitzueraz xardokitzeko (hltz eglteko) parada Izan 
genuen. Aranak berak hitzaurrean altortzen du Qarate anderearl so
lasaldlak hartu genizkiola kassete batean, eta altxor hura maltasue- 
nez eta arduraz gorde izan dugu. Qehiago, Poeta baten narrazio 
naglaH (Aurrezki Kutxa, Irun sarla, 1986) delturiko liburukian nire 
Zaraitzu eta Aezkoako Ibllaldien berrl iiterarioa -m o d u  solte eta bapa- 
tekoan- eskaini genuen.

Asko malte dugu hafarroa, eta ez gara Indifente edo hotz ge
ratzen euskarak bertan orain arte emaniko desagertze gaitzarekin. 
Batez ere, XVIII-XIX eta XX. m ende gehienean bere krisla eskerga 
Izan da, esperantza oro ezkutatzeraino. Ehun eta iaurogei urtetan, 
gehienbat, hafarroan euskara odolusten etorri da, modu desltxuro- 
50, zaiu eta lotsagarnan; zehazkiago, XlX.mendetIk hona Mafarroak, 
besteak beste, UntzitI, Izagaondoa, Ibargoltl, Longida, Urraul blak,



Aitzibar, Lizasolan, Eguesibar, Aranguren, Ezkabarte, î^ulapain, Itza, 
Oltza, Etxaurl, Qalar, lltzarbe, Qesalatze Ibarrak -oso ro  edo parte 
batean- euskaidun izatetik erdaldun Izatera Igaro dira, euren heda- 
kuntza geograflkoa Qlpuzkoa osoa balno handiagoa Izaki. Baina, ge
rora ere, hizkuntz-hondamen horrek bere hartanjarraitu du m en
dean Erronkari, Erroibar eta Aezkoa kasuetan -e ta , azkenik, liburuki 
honetan blltzen den iexikoaren kokagunean, hots, Zaraitzuko ibar 
osoan-. Mafarroak hondamendl moral eta patrimonial (ondarezko) 
asko Jasan ditu bere kondalran, balna, gure ustean, bere euskai hats 
lingustikoaren zati handi baten herlotza izan da larrlenetakoa. Ez 
dakigu zenbaltean den ohardun nafarra galera honen larriaz, balna 
eglniko kalteak neurrl berezlak hartzea eskatzen du erakunde politl- 
koen aldetik. Mlnduraz ikusten dugu, bestaide, erakundeen laguntza 
ez datorrela behar bezalako suhartasunez, eta aglntarletako norbait 
bertako euskalklen zale agerl bada ere -euskara batuaren kontraka- 
rrean, m a iz- lehiak ez dira garalz iristen, nafar euskalklen ikuspegia 
egun makurra eta larrla delarik. Ezln dltugu konprenitu azkenaldlko 
jarrera zipotzak lingua navarrorum  deiakoarl buruz. Mork ditu erruak? 
Zergatlk polltizatu da auzia halnbeste?

Aitor Aranak Zaraitzuko euskararen alderdi lexikalak -hiztegian, 
nosk i- eskaintzerakoan hitzen ordaina euskara batura ekarri du, 
hots, zaraitzuar hitzel euskara standarrena aibojarri die esanahla. 
Ongl deritzogu erabaklarl, balna, horretan hutsune adierazkorra atze- 
maten dugu, tamalez, egun Zaraitzuko euskaldungoa %-eko 20 .ra 
Irlsten ez delarik (eta euskaidun horlek gehienbat euskara batuaren 
eremukoak dira, eta ez at zen egoklagoa izanen gaztelania ere kon
tuan hartzea term lnoen ordaina ematerakoan? Qure iritzian, libu- 
rukiaren aide praktikoak horl eskatzen zuen, ez balta argltaratu behar 
liburuklrik hedakuntza -e ta  u lergarritasuna- aintzakotzat hartu gabe. 
Apriorismo eta utopia guztltlk Ihes eglnda, egungo egltate sozlala da 
zaraitzuar gehienek ez dakltela euskara da, eta liburuki honen uztara 
hurblltzeko biderik zuzena gaztelania da -e ta , beterlk ezean, ballapl- 
de horl erablitzekoa zen-.

Bestaide, iiburuklari, fonetikaren aldetik, oraindik zehaztapen 
gehiago eskatuko nloke; zaraltzueraren orlglnaltasuna -g u re  euskal
klen corpusean- hor baitago; nabardura fonetlkoak, kasu, guk hurbi- 
iagotik ja rriko  genituzke hizteglaren orrietan (eta ez hitzaurrean soi
lik). Era berean, komeni zen zaraitzueran postua gure euskalkietan



arglago kokatzea, Bonaparte, Azkue, Irigaral eta besteen iritziak na- 
barmenago aportatuz. ZInez, erronkarl eta zaraltzuera -Aezkoera gu
tx iago - ditugu Mafarroan hegoaldeko beste euskaretatik urrunen 
kausltzen dlren aldaklak.

Aldlz, llburuklaren presentazloa duina da espazio edo gune alde
tlk. Argitalpena, funtsean, hiztegla dugu, handlk eta hem endik hartu- 
rlko Iturri Idatziak, batez ere, harakatu ondoren sortua. Moneiako 
lanetan (hau da, euskalkl ez oso hedatuen kasuan) Iturrlen falta 
nabarla Izaten da, eta kasu honetan ere bal, nahlz ez beste Ibarreta- 
ko azpleuskalklen kasu hipotetikoen neurri berean (ezen Erronkarl 
eta Zaraitzuko testu Idatzlen kopurua naguslagoa da). Main zuzen, 
hor daude Bonaparteren, Azkue, Zollo Moso, Federlko eta Zirlako 
Qarralda, 5anper eta Urrutlaren lanak. Eta horlel eranstekoak dira, 
berezlkl, Antonia Qartzlaren ahozko lekukotza estlmagarriak. Orolan 
dut, oralndik, zelako zirrarazjaso nion Dionisia Qarate emaztekl adln- 
duarl harako "gipuzkoanoa, xin zra, deskonpondrulk nago". Za
raitzuko hizkeraren arkanoak ireki zitzalzkldan hltz haiek entzutean, 
eta berehala konprenitu nuen zaraltzuar euskaldun batzuek azken 
hlruroregl urteotan, gutxienez, Jasanlko isilune gaitza. Qarate ande- 
reak ez zuen xardokitzen -h ltz  e g lte n -Jada euskararik bere sendlan 
eta baranoan, Espartza herrla ere geroz eta erdaldunagoa baitzen 
(eta ellzan ere, abade batzuk kenduta, hizkuntzaren gabezia nabarla 
zen sermola eta dotrina-erakusketetan). Horrelako Jarrera zipotz anItz 
haferroa Qaralan m endetan etxekoa Izanlko mintzalrareklko.

Aitor Aranak ukan ditu, noskI, beste zalltasunak, Hitzak Idaztera
koan -e ta  Azkue berak e re - testu-biltzaileek ez zeklten noia Jokatu 
transkripzioetan. Mitxelenaren kexua hor dago. Ikusten dugunez, 
aranarl Antonia Qartzla anderearen lekuko oralak Jasotzean gauza 
bera agitu zalo, ze urte anitzetan emaztekla bere mlntzaira proploan 
xardokitu gabe egon zen; hala ere, autorea ahaleglndu da ahoskera- 
ren alderdlak, adibidez, tt, tx, ts, tz, x ,s, z txistukarietan zlntzotasu- 
nez Jokatzen.

Aranak 6 .0 0 0  hitzez osaturlko hiztegl mardula laga digu, arter- 
tzaileek gerora azpleuskalklaren ezagutzarako Iturri sendoa ukan de
zaten. Lehen adierazi dugunez, hala ere, desiratzekoa Izanen zen 
albo-alboan gaztelanlar esanahia eskalntzea zaraltzuar gehlenentzat 
aspaldlko mlntzaira arrotza baltzlel, tamalez, gaur. Moski, altxor lln- 
gulstiko hain bereziaz Jabetzeko lehen gurarla Zaraitzu bertakoek



ukan behar lukete, eta, egun, haurrek eta gazteek, Ikastola eta 
gau-eskoletan euskalduntzeko parada dutenean, euskaran bertako 
euskalkia kontuan Izanda garatzea Itxurazkoa litzateke -bestenaz, 
Arana-ren lan eskerga hutsean geratzeko arrlskuan dago (ze bere 
asmoan, hlzkuntzalarlel tresna berezia emateaz gain, euskaikiaren 
berreskurapena dago). Zaraitzuko Mlztegla argltaratzeak ekinnen be
rezia eskatzen dio Zaralzukojendeari, hau da, etxeko mintzaira zaha
rra (euskara standarra utzl gabe) errekuperatzeko tenorean Jartzea, 
gutxlenez, haur eta gazteen kasuan. Eskabide honek noski, plantea- 
mendu berrlak lltuzke Ikastola edo eta ikastetxe publikoaren espa
rruan. lido horl eglteko tresna egokia dugu hlztegi hau (eta, ñola ez, 
Ilburuklak beste osagarrla eskatzen du zaraitzuerara hurreratzeko 
gramatika, sintaxia, solas eta beste ariketen aldetik...). honelako lan 
batean komeni da onura praktikoa kontuan edukltzea, hiztegla gerta 
ez dadin halako erronka editorial hutsa.

Esan beharrik ez dago, Aranaren liburukia Mafarroako euskalkt 
desargertu bat berreskuratzeko paradan Jarri behar dela, eta azken 
m ende eta erdlan zaraitzuerak Jasan duen bazterketa gainditzeko 
aukera ezlnobea da. Qure aldetik, Mafarroako Qobernuari beste Ibar 
eta eskualdeetako euskaiki desagertuekin bestainbeste buitzatzea 
eskatzen diogu, garbi baltaukagu euskararen arloan eginiko oro bere 
ondare kulturalaren onerako dela -e ta  hórrela azken mendeetako 
euskararekiko diglosiazko Jarrera dekadente eta mespretxatzaileak 
garaitzeko moldean Jartzen da euskaldun guztion aítzlnean. Ene bal- 
tan Espartzako Dionisia Qarateren "Qipuzkoanoa, xin zra..." agurra 
errepikatzen da m lresmenez.



ETXAhlZ, Memesio. Lan Hautatuak.
Hirla arglt., 2002  urtea, 268  or. (M, Atxaga, Q. Etxeberrla eta F. 

Suduperen ardurapean).

Luis Maria MUJiKA

Menneslo Etxanlz idazle eta apaiz zena, ezaguna zaigu euskai 
kultura eta herriglntzaren esparruan, iialnbeste urtetan giro frankista- 
ren erasopean ieialki Jardun zuelako. Esanen genuke, euskaldungo 
aski zabai batentzat Etxanlz garaiko franklsmoarrekin gatazkak ukan 
zituen aldetik nagusiklkl ezagutua dela. Funtsean, gure apaiza 
euskaltzalea zen, gure iiernaren mlntzairarekin erabat konprometl- 
tua. Bere idatzletan, poeslari dagokionez, Lur berribilla (1967) olerkl- 
bllduma ezaguna zitzaigun, baina ez halnbestean beste lanak, be
reziki, liburuki honetan emanikoak, hau da, kazetaritzarekin iotuak 
-han-hennengo aldlzkarletan barrelatuta egonak- Aide horretatlk, 
bada, m esede handia egln digute edizio honen arduratzaileek.

Quretzat, batez ere, bere alderdi poetikoa zen ezagunena, eta 
bere ederglntza, gerra osteko oierkanen ildotik Ibili zen, gehienbat, 
lizardianismoari apur bat, poesia sozlalan (hernarekin konprom etitua- 
n) gehiago, eta beste Joerei (hor dugu, adibidez, olerki sentsul edo 
erotiko zenbait) hurbllketak eginez. Merrlaren hats traglkoa ere atze- 
maten da bere poesletan, eta alderdi hon ongi ahokatzen da artikulu 
batzuetan eglniko kntikarekin, ezen gure idazlean diktaduraren aldlrik 
galtzenetakoak bizltzea egokltu zitzaion. Joxe Azurmendik erakutsia 
digu, berrikitan, Egan aldizkarian bere aide unamunlanoa, hots, fe
dearen trataera berezia dudamuda eta gaztaken artean, slnesmena- 
ren nabardura agonlkoa azalduz. Vatlkano II, tSontzllloak Ellzarl ekarn- 
riko olde bernak b e te an jo  zion Idazlean, eta bere barruan larridurak 
sortu zituen aspaldiko egoera zaharkltuak astlnduz. Bestaide, aide 
existentzlal eta pertsonalez gain, bere Jardun literahoan azken gerra



zlbilak bere belaunaldlari eginiko arrastoa nabarmen. Beraz, borroka 
sozlala, herri zapalduaren m indura, eta euskai gizartean diktadurari 
sorturiko erantzun bortitzak -hau da, blolentziari loturiko Jarrera ar- 
m a tuak- isla aproposak ukan zituen bere Jardunbide literarioan -be - 
reziki kazetaritza iotuhkoan-. Qatazka personal asko Jasan zuen Eiiza 
ofizialarekln, eta espainiar katoiikotasun nazionaiak kritiko gaitza kau- 
situ zuen apaizaren luma eta Jarreretan (saiaketak, zigorrak, bazter- 
ketak eta ezusteko txarrak ekarri zizkioiarik...).

Memen dugun artikulu-biiduman alde horiek ere isiatzen dira, 
eta garaiko arazoetan m urgiiduriko idazie bezala azaltzen zaigu Etxa
niz apalza.

Etxanizen estiioa, bataz beste, herrikoia da, soiia, hots, herria
ren eletlk hurbila, poesian ere berritasun formaiei -e d o  eta barrokis- 
m oa ri-Joko  gutxi egiten ziona. Bere ardura nagusia euskara sai- 
batzea, gure hlzkuntza gizartean palratzen zuen zulotlk ateratzea zen, 
birtuosismoetan erori gabe... Aide horretatlk, bada, idaziearengan ez 
dugu atzemateh halako blrtuosismo-joera eta iuzimendu-beharnk, 
mintzairaren egoera larriak beste Jarrera eiementalagoetara 
buitzatzen baitzuen.

Liburuan alde asko ukitzen dira, baina,funtsean, han hemen 
barrelaturiko artikuluetan Etxanizen egitekoa gure kultura eta hlz
kuntzaren superbizitze gaitzaren kronika da. Monela, euskal idazieak 
elkarrizketatzen ditu, Idazie zenduen nekrologlak em aten ditu, Euskal 
Mernaren alderdl sozialak aireatzen ditu, edo eta Elizareklko gaiak 
usna kritikoz ukitzen, besteen artean.

Qure Ilburuklak, zehazki, Etxanizek El Día egunkarlan hasi, eta 
Euzho Dela, ZeruHo Argia (60 -70  hamarkadetan berezlki), fiarmel, 
Egan, Olertl, Qo/z ArgI edo Agur aldizkarietan Idatzlak kontuan ukan 
ditu. Beraz, Etxanizen kazetarl-lana gerra zlbllaren aurretikoa dugu, 
bere hasl-masietan, eta gero, frankismoak Euskal MerriarI ezarrl zlon 
katen-garal ilunetan bere luma present atzematan dugu.

Ilburuklak idazlearen kazetarl-alderdiak blitzen dltuelarlk ezln 
utzl adierazi gabe bere ardura handienetakoa azken orduko berriak 
ematea -arazo gaztakatsuak alboratu gabe zela-, hahiz kazetarien 
teknikak hurbiletlk ez ezagutu, modu berezlan -e ta  trebean- as
matzen zuen irakurlearen Interesa bereganatzea. Batzuetan Izengol- 
tlaz ballaturlk lumari zorroztasun gehiago ezarrl zlon, nahiz tartean



egon erreglmen frankistaren zentsuraren nnehatxua. M. Atxagak 
hitzaurrean garbiro esaten digu: "hem eslo  Etxanlzek, Jakiña, ez zi
tuen kazetaritzako teknlkak behar bezala menderatzen. Baina oina- 
rrizkoenarenjabe zen: gal interesgarriak eta Jaklngarrlak era Irakurga- 
rrlan eta ulergarrlan erabiltzen baitzekien. hem eslo Etxanlzek badu 
trebezlarik eta dotorezlarik esan behar dena esateko, eta era zehatz 
eta argian esateko. Minzkuntzaren erablleraren aldetlk benetako ka
zetarla balta azkoltiarra".

Liburukiaren aurkibideari so zehatza botatzen badiogu, alpagarri 
hurrengoak: a) Euskararen sallean LizardI, Orixe, bertsolari txapeiketa 
edo "11" bal, "M" ez auziari zegozklonak. 2) Euskalgintzan orokorki: 
Basarri bertsolarla, Unamuno eta Abendats llburukia edo Txillardegl- 
ren Leturlaren egunkarl ezkutuaz kritika berezia, eta, orobat, Irratlra- 
ko euskal metodoa, edo Umeen dela hafarroako aldlzkarl berezlaren 
Inguruko albisteak... 3) Kontu-Koníar/ sailean aipatzekoak ZIrIkadak, 
(jo rro to  bldez ezkondua, Botlkarloen aparla, eta abar. 4) hekrologlak 
Orixe, Artetxe, A. Errandonea, Jautarkoll buruz.. 5) Qazteriaren ingu
ruan; apalz gazteak, gure gazteriaren bizl poza, neska-mutllen elkar- 
teak... 6) Indarkerlaz, berriz; gure herrlaren alderdi gatazkatsuenaren 
Inguruan gogoetak, kristau Jarrerak, herri-borrokaren aide galtzak... 
7) Ekarrizketan: Luis Peña, Luis Mltxelena, Alta Zabala, Jesus Altuna 
bezalako pertsonaiak ageri dira.

Llburuak ez ditu hartzen bere kazetarlatza-lan guztlak, balna bal 
esnaguratsuenak.

2 00 0  urtean bereja lo tzaren ehun urtehurrena ospatu dugularik 
ezinobea gertatzen da Mirla argitaletxearen edizlo hau, ezen, lehen, 
solllk Idazlearen olerkarl-alderdia ezagun zutenek oraln kazetaritza 
lanak modu erosoagoan Irakurtzeko parada dute. h. Etxanizen aldar- 
te batzuetako Idazkera garratza eta ozpindua gogoeta arrazoitsu ba
ten andanan orekatua geratzen da, hem engo artikuluek IkuspegI 
zabalagoa eskaintzen baltigute. Azkoltiar Idazleak euskararen ba- 
ratzarl frutu um otuak eman zlzklola nabarlago geratzen da llburu 
honetako orrlak Irakurriz.



PEILLEM KARRIKABURU, Txomin. 
Agur Zuberoa
Biba Xlberuai elkartea, Urretxu-Zumarraga. Itxaropena, 5 .A. Za- 

rautz, 2001 , 62  orrialde.

Juan SAfi MARTIM

Euskal Herrlaren hegoatdekook Zuberoa eta bertako euskaitza
leak hobeto ezagutzeko lan bikaina eskalntzen digu Txomln Peliienek 
llburu honen bidez.

Sarreratzat Koldo Qoltlaren hitzaurrea dakar: "Txomln Pelilen: 
Jakintsu alegera" izenburuz.

Bere lehen kapltuluan dakar: Historia laburra, Zuberoaren e- 
tsaiak eta adiskideak, bearnes Jendeekln harreman onak. Beste au- 
zoak: manexak, nafarrak eta zuberotarrek beren buruan noia ikusten 
dituzten.

— Bigarrenean : Zuberoako alderrlak, BasabCirCira eta Petlarra.

— hirugarrenean: Hizkuntza e ta jendea, zuberera.

— Laugarrenean : Zuberoaren ekarpena kulturarl, zubererazko llte- 
raturak )<SJ. m endeko eresi zaharrak eta txlkltoak, W l. m endeko 
esaera zaharrak, Á\J\\. mendea, W ill, mendea, mendea eta 
XX. mendea. Mon sartzen dituen Jon Mirande, Junes Casenave 
eta Jean Luis Davant, beralen ekintza eta idazlanez.

— Bosgarrenean: Quztl horren Jarralpenez, zuberotar eta euskai
dun nolz arte.

Eta, bukatzeko, Bibliografia.

Ingurua ezagutarazko, hasieran, hor dltugu Zuberoaren historia 
eta geograflaren zatl laburrak. Ondotik bertako hizkuntzaz eta lltera- 
turazjarraltzeko,



Llburu atsegina benetan, bertaho pastoralak eta kantorea (kan
ta) alpagarrlak ezagutzeko, Besteak beste, nirl aspaldltik zitzaidan 
atsegin Jauntxoen borrokei buruz 1445ean agertu zen "Bereterre- 
txeren kantorea", llburu honen 54-35 . orrialdeetan datorrena, batez 
ere h itz jo koe z  ballaturlk eskalntzen dituen sinboiogiengatik, Adibi
dez, era honetara hasten deiank:

haltzak ez dCi bihotzik
Ez gaztanberak ezCirrIk
Ez nCian uste erralten zCiela Altonen sem eek bezCirrik,

Eta bere zazplgarren bertsoan beste honako hau duelarik:

Andozeko Ibarra
Ala ibar luzea
Miruretan ebaki zaitan armarik gabe bihotza.

Txom inek bere liburu bikain hau euskara batuan ematen du, 
baina tartekatzen dituen bertako testuak zuberotarrez daudenez, 
hlzkuntzaren batasuna eta premia hobeklago ezagutzeko lagungarri 
zaigu. Hortik ikusten baita euskalkietarik ere zerbait ikasi beharra 
dugula hlzkuntza batasunaren alderako. Eglategi, Oihenart, Etxahun 
Barkoxekoa eta beste zenbait Idazleren berriak eta lan zatiak hor 
datoz, guztlontzat hain ezagutu beharrezkotzat ditugunak.

Aldi berean, egileak bere kezkak azaltzen dizkigu hlzkuntzaren 
etorkizunaz. Eta zuberoarren esaldiz dio:

Atzo hala
EgCin hola
Qero etxalkin noia.

Zaiantzarik gat>e, bai han eta bal hemen, lan egin beharra dugu 
euskararen aide, zeren, hizkuntzarik gabe, ez dugu egiazko aberririk.

Egoaldekoak, berezlki Bizkaikoak, lasai hartu beharrezko irakur- 
gaia dugu, eta ziur nago bere irakurketaz inork ez duela damunk 
izango.



MUJIKA Luis Maria. Barne ibilerak 
(1985-1996).
hiria  argit. 2001 urtea, 381 or.

Pello OTXOTEKO

Lirika arloan, urte batzuk bere aztarnarik Izan gabe pasa dltugu- 
nean, berrlro ere datorkigu Luis Mari MuJIka lan berrl batekin. Azken 
urteetako uzta oparoa, sei poema llburu, "Barne Ibilerak" Izeneko 
bllduman aurkezten digu. Bilduma honetan, hain zuzen ere, 1985. 
urte tik 1996. urterà bitartean eginìko poema guztiak aurkituko ditu
gu sel llburutan banatuta.

Luis Mari Mujika ez da hasiberrla zeregin honetan. Aspaidian 
poesia Izan da bere espresio biderik oparoena. Beregan sortzetikoa 
duen joe ra  hau, oraingoan e lem entu gogoetatsuekln datorkigu, Jakl- 
turlak em aten duen beglrada pausakor eta Izpirltu baretuaz.

Ibllblde luzea egln digu Mujikak bere hasìerako une haletatik. 
Berak utzitako lorratzean estilo eta norablde anitzak nabarlak dira. 
Sinbollsmoa m alte zuen haslerako urteetan, poesia sozlala ere landu 
du eta tarteka-m arteka surreallsmoaren belazean txa ng o jo ri bezaln 
Interesgarriak egln ditu. Balna azken aldl honetan, existentziallsmo 
sakon eta Indartsuan m urglldurik ageri zalgu. Metaforak eta hltz 
Jokoak malte dituen poeta, ez da batere klklldu poesia kontzeptuala- 
ren estrata malkartsuetan barrena ablatzeko.

Lehenengo llburuan poema exlstentzlalak nagusl dira. Blzl-beha- 
rrak daraman garrasla klarkl nabarl zalo poetarl. Qalak errekurrenteak 
dira: patua, heriotza, halabeharra, etorkizunaren zlurgabetasuna,... 
Baina konstantea betl tonuaren kutsu existentzial garratza da, Una
munoren "Del sentim iento  trágico de la v ida" ■ dakarkigu gogora 
bere poemen lerro askotan. Etsipenaren Ideia argiro begi-bistakoa



da poetaren barne elkarrizketa etengabean, eta blzltzaren zentzurIH 
eza azaleratzen da bere sentlm enduetan "Jaiotzaren etsipena" alda- 
rrlkatuz. Cloran berbera ariko balltzalgu bezala, Mau guztl honen 
adibldea:

"Mortzak hetslta ta ukabllak estu 
dagit etengabe borroka gaitza, 
egun dudana bihar ez bailtza 
ene patuak ez luke e ts lm endu."

Memen amorrua eta ez-onartze sentlm endua ederki suma de
zakegu. Edota beste hau:

"Existentzlaren hanetarajaltslko naiz, 
izanaren kirlblloetan nahasiko, 
blzla, laua ordez, matazatsua da, 
zeharbldetan Ibllki bizi-beharrarl 
maratlla berriak Jotzen nabli, 
behinJaiota ezln gibelerako bldea egln."

Espreslobide gisara adlera bisemlkoak eta sinestesiak maiz aur
kituko dltugu. Era berean, ebokazio somatlkoak barne-mindura adie- 
razteko eta kontrarloen arteko dialektika adierazpen tresna modura 
erabillko du. Mala ere, negatibotasunaren gandua atal honetako prls- 
maren beira liunduko duen arren, naturan eta beronen kontenpla- 
zloan salbamenarentzako bide bat egon daltekeela Ikuslko du.

Bigarren poema liburua, Bias de Oterorl eskainia da. Mau ere 
garbiro existentzialista da baina beste tonu batean. Aire filosofiko eta 
teologikoa lerro bakoitzaren zirrikltuetatik lurrintzen da. Qogoetak 
nagusi dira, eta aurrekoaren Jarraiera logiko bezala irlsten zaigu. 
itaun edo zaiantza Joerak nabariagoak dira, gure aurrean azaitzen 
zaigunarl helburu edota zentzua bilatu nahlrlk. Morreiako lerroak edl- 
ren d.itzakegu:

"Blzla ederra da
balna susm o absurdoetanjalg ltzen da 
norajoan ez dakien trenaren antzean, "

Eta horrelakoak:

'5untsi ezazu gogoeta oro



hutsunera amll zintezke eta',
balna hik eglari bere gunea eskaini nahi d lok,"

Edota honelako galde-erantzun labur bezain sakonak, erritmoz 
eta muslkalitatez beteak:

"Ene nekea
MerrI gaitz honen bakea.
Ene etsipena?
Oraindik lotu ez dena.
Ene antsla?
Am estu dudan guztia."

"Blraolariaren o to ltza " bezalako poema indarlsuak ere topa 
ditzakegu:

"Ez za ltut ulertzen hor gurutzean 
Izan nahlrlk arima-erosle 
-zure grazlak zertara datozte?-, 
salba gura nauzu derrlgorrean.

Errezo bortltza du t ezpalnetan:
'Arren, utz nazazu Izaten libre 
-aberats ordez Jarraitzea pobre- 
beti nire ezaren jabe naltean...'.

Arlmak ez du Izan nahl nerabe, 
norberea atzl -besteena  ukatu-, 
nahiz gertatu norberentzat kalte.

Bai, nirea laga -zurea hartuz-
aberatsagoa Izan naiteke,
ta, hala ere, nlk ez horren dam u."

Bilduma hau osatzen duen hirugarren Iiburuan antlteslak sarri 
nabarmenduko dira sakoneko kontzeptuekin dialektlka berezia sor- 
tuz (ezereza/osotasuna, hutsa/betea, Izana/ezizana, bizltza/herlotza, 
e.a.), modu honetan esparru teologlko eta fìiosofikoa lantzen ditu 
aurrekoa legez gal gogorrak Jorratuz: Iragana, Izatea, herlotza, exls- 
tentzla,... Morretaz gain, edertasuna goraipatzeko ere abaguneak 
badltu.

BIde-gurutzea — hirugarren poema llburu honl Izenburua ema
ten dlon hltz gakoa—  eta bide-gurutzearen zalantza baleztatzera 
Irlsten da:



"Ez zait axola hutsaltasuna, 
hirietako m etro, estrata, 
eskaparate, dendetan
iehiatuko naiz gauzen ahultasuna maitatzen.
Poeta gauzen hurbilean bizl da,
Ezagutzen ditu hutsuneak 
-baina ieihoak irekitzen ditu 
ortzimuga hedatuagoak biiatuz-."

Eta aurrerago ere, bide-gurutze zaiantzakor horren garrantzia 
azpimarratzen du. Efimeroaren eta hutsaitasunaren haiabeharra 
identitatea osatzeko, eta modu honetan, infinituaren eta eternoaren 
ezkaratza begizJotzeko.

Mutsa/osoa, ezkortasuna/baikortasuna, ahanztura/oroimena, hltz 
Jokoak edonon, bitasuna, eta bien e ikartopoa dialektika gisa erabiifa:

"itzuierak egin behar d itu t
ezkortasunetik balkortasunera,
eza h itzaituz, konfìantzaz
-aldl Iheskorra
unearen betirauneaz-
estali behar irudi fidakaltzen haralndi,
eraikuntza osoa lortu
ahanztura ahutetatik harantz.
Istant hutsaiari argazkia ateratzea 
izana garatzea da, 
ingurunearen poesia iandatzea da."

Hutsa, hutsunea eta tarte-gunea gisako kontzeptuak esplizitoki 
zeln inplizltuki azaldu ohi dira:

"Oroarekin am ets egin
eta huts izan,
ezarekln am ets egin
eta osoarekin topatu
-orain sumatzen du t eza oroa zela,
eta osoa hutsa-.
Horreia nabiiazu ezarekin zamaturik, 
osoa hutsez betea zeharo..."

Eta ostarte betegarriak, lerro sakonak, Mujikak aidlka eskaintzen 
dizklgunak:



"Errautsak?
Moriek ez-oharkizunak dira.
Arratsarl lainoak kendu dizkiot,
Berriro ortzia garden Jam da, 
biiuts bilakatu
gauaren katilura isuriko den oro;
itzaiaren beste aidera
liiuraren beroa-behatuaren nrìisterioa-,
izana ez dago alargun,
gauza batek bestea aiboan,
eta denak eskutik
kantu berri eginda.
Qauzakiak gauaren bestaidera irauii dira."

Aurreko lerroak poenaa baten bukaerakoak dira. Dudarik gabe, 
galdera indartsuen ulninetan zabunkaturik Inausnarketa sakonetara 
buitzatzen gaItu, eta sor dakiguken barne-zirrara ez lltzateke izpirl- 
tualtasun m istiko baten sentim enduetatik oso urrun egongo. Zenbait 
ierrotan gainera, José Angel Valenteren antzeko ñabardurak topa 
ditzakegu. Mire ustez, oso eskergarriak barne-izatearen astinketa 
eragiteko. '

Ezagumena, logosa eta arrazoia arrago berezian biltzen dltu:

"Ezagumena soinean, 
gauza guztiak erasoz, 
ene zentzuak erroan 
Initzez lehertzera datoz."

Ahurretan hau dena uztarturik ondorio hauetara eramaten gaitu, 
alegla, "5ent/o  ergo s u m " Izeneko poemara, kontzeptuen aldetik, 
llburuan aurkitzen den poema Interesgarrienetakoa baita, eta Des- 
cartes-en cogito-3 zalantzan Jartzera ere iristen delahk. Eta ez zaio 
arrazoink falta. Izan ere, gal filosofiko sakona den hau, hots, pentsa
m endu elektronlko edo blrtuaia glzatlarra den ala ez, eta gaur egun 
purl-purian eztabaldagai dena, lerro batzuetan zirriborratzen digu. 
Brian Aldlss eta Philip K. Dlck-en am etsak bertan behera uzten dltu, 
eta W ittgenstein berbera ballitzan logosa eta arrazola arbulatzen dltu 
(''arrazola ez da bldea/ deus blitzeko ta iuz."). Modu honetan, erreali- 
tatea atxikitzeko glzaklarenak propio diren eta arrazoletlk a t dauden 
pertzeptziorako beste ballabideak goraipatuz. Turing-en planteamen
du guztlak deuseztu eglten dltu sentlm enel leku prlbileglatua ema-



nez eta sentim enduak tzatearen ohorezko auiklan Jarriaz, aiegla, iza
teko nahitaezkoa baita sentitzea. Are gehiago, Mujikarentzat sen- 
tltzea, informazioa Jaso eta kudeatzea, hau da, logosa, baina askoz 
ere conditio  beharrezkoagoa da ergo sum  ondoriora Irfsteko. Maus- 
narketa bikalna arrazoia "Jainko" modura Jartzen duen mendebai- 
deko glzarte teknokratiko honetan.

5ent/o ergo sum

"Morantza noake 
gauzak ezagutu guranz, 
gauzak ezln gorde 
-ezta goza ere- 
sentim en ahaltsuez baizik, 
zentzuak on dire.

5entitua hertsi 
behar du t -arrazoiaz ezer 
ez da atzemangarri-, 
eros-a da, baiki, 
gizakion zentzunei esker 
adimen-olnard.

Zerbait naiz sentltuz, 
logosaren bldez, ordea,

Jasoa erdi-huts 
-edo eta bliuz,- 
arrazoia ez da bldea 
deus biltzeko taiuz."

Izatea eta existentzia, pentsatzea eta Informazioa prozesatzea 
baino gehiago da eta hala baleztatzen digu "hitzak", Mujikaren 
"hitzak", poetak ezagupenaren garralatzaile baino sentim enen igor- 
tzaile bihurtzen dituenean.

Aldarrikapen honetan Dick-en tlexus-a  dirudi bere etorkizunarl 
buruz galdezka. Memen, poeta ari da izatearen errepllkante modura, 
naturaren materia berezia bihurtu den Izaki honen ezpainetatik unl- 
bertsoaren huts handiari eta ezereza zundagaltzari itaunka.

Blldumaren laugarren atala edo poema llburua Mafarroako lurren 
gorazarrea da. Poema betegarriak eta magikotasunez Jantziak dira. 
5umatzen da Mujika palsajezalea dela, eta palsajeak bere hitzetan 
bizl proploa hartzen dutela dirudi. Mauetako batzuek Izaera telurikoa



dutela esatera ere ausartuko nintzateke, eta tarteka zipriztin bereziak 
harrapa daltezke, MuJIkan Joera xamanlkoa sortuko bailltzan (Casta- 
nedaren iagun ezkutua ote?). Dena den, errealitatearen prismaz, 
poeta modu Intimista baten bldez hurblltzen zalo naturarl, sentlbera- 
tasunak em aten duen xalotasuna eta beglradaren tendresse  ho
rrekin.

■ Morrelako lerroak eskaintzen dizklgu:

"Materia mutua da, lurra hutsik dago, 
balna hutsak ertzak aseta dauzka."

Edo holakoak:

"Arrastia odoletan, 
eguzklak urre gorri 
(noia ez da erre bertan?), 
ortzl guztia oskorri, 
niregana heldutako 
sua ez bedI hain gorll"

Beste poematan, Whitman arlko balltzalgu sentltzen dugu:

"Arroka behatuz azkengabetasuna, 
arbolen arlma kantatuz 
inflnltoaren hatsa atzematen dut, 
eta zelal eta alor bakoltzaren distantzlan 
batasuna lortzen dut
-materlak baltan duen batasun lehendikoa-."

Bosgarren poema llburua emakum earl kantu bat da. Maltasunari 
buruzko barlazloak dira la denak. Maltasunak Minotauro ezezagun 
baten lablrlntoan sartzen du poeta, eta zalantzaz Jantzlrik, ez daki 
Ariadnaren presentzia lablrlntoko Irteera eskuratuko diona izango 
den, ala, aitzitik, Ariadna horrek labirlntoaren gunera am ilduko duen 
Minotauro bera den.

Amodioaren bllaketa lablrlntlkoetan, honelako galderak topatzen 
ditugu:

"Mahiz urrun Izan 
hltz hauetara 
behin heldu zinan, 
orduz gerora



ez al zaude nigan, 
ausaz, gustura?"

Eta gogoetarako uneak ere bai:

"Am odloaren ja inkoak kapritxo ugarl du, 
mendiaren kirlblloetan gaitzen dlren estrata bihurnek 
ortzl ekaiztsuan sorpresa dute ."

"...Am etsen oharkabezlan 
llusloaren uhartetara Igo nintzen 
atsegin-une guztiak urte osokoak bailiran 
gau bakar baten esparruan atzeman nituen, 
denbora Upar batean heldu, 
ene existentziaren oroa gau batean blldu."

Baina gehienak amodioaren goraipamenak dira:

"Zu arrosa bazera 
ni lore-adarra, 
biok txurten bat-beran 
kokatuko gara."

"n ik  hala uste eta
eternitate bat atzennan nahi izan dut
zure ezpalnen ederrean,
zure sabel zuriaren sekre tua,..."

"Zure bakardadearen ortura sartuta 
Jainkosa ebaneszente bezala 
alderoka ikusi zintudan"

"Zurekin egon nahi izan nuen
Ispiluan atseden hartzen duen imajina bezala,
zure httz eta nnugimendu bakoitza nire aldarte egin,
istantetik harantz zurekin egon,
muga hutsallk ez ezarri am odloari."

Maltasunaren samina ere poema goxoetan erakutsiko digu:

"Baratze horretan 
lore bat zegoen, 
galdezka ari nauzu 
oralndlk bertan den, 
baratze horretan 
arrosa bat lehen,



Jadanik ez eta 
samina du t gallen!"

Seigarren eta azken poema liburuak Irun Mirla 5aria Irabazi zuen 
1996. urtean. Poema llburu hau benetan lan sakona da, eta erabat 
xamurra ez Izan arren irakurtzeko ez da oso gogorra eglten. Bere 
tonuagatlk, aldlz, oso hurbila eta atseglna suertatzen zaigu. Al- 
patzekoa da "AdisHide baten HasHezurrarí" poema, zelnak ham iet-en  
eszena famatua gogorarazten digun, honela, galdera sakonetan bes- 
te bide batzuen bitartez murgiitzen gara; eta era berean, alpatzekoak 
dira soneto neurritlk kanpo (ata! honetan gehienak soneto neurrian 
baltaude) azaltzen diren poemak, hausnarketa interesgarrietara bal- 
karamatzate. Mauetako bat:

"MITZAREh oldea prlm ltlboa da,
Iturburu lehenengoetan emana, 
kantabehar genesikoetan eralkla."

Memen, Megel ez bezala, Mujlkak ez du MITZA "izatearen 
egoitza" glsara ikusten, Izatearen moldatzaile eta Iturburu aurre- 
nekoetatlk sortutako elem entua baizik.

Mitza, hlzkuntza eta euskararen aldeko mezuak bestalde, nonahl 
daude, eta poetak, Irtenbide edota askabide glsara Ikusi eta su- 
matzen ditu;

''Poemaren sare onirikoan lotu gura nituzke
hitzak eta haitzak
-hotsak eta hatzak-,
sonetoaren harían Irauitza ozen egin
euskarak eskalniriko soin prim igenloan."

Beraz, altxa, esnatu eta abia galtezen goiari eutslz. Poetak 
dioskun modura:

"Egona loaldl llrikotlk esnatzen da 
oharmena, behingoz, poesia Itzul dadln."

"...Ze poesiak ahalbide nabar eta askeak ditu 
ederraz xorginduta dagoenean."

Luis Mari MuJIkaren "Same IbileraH" liburuan, osotasuna zeda- 
rrlztatzen arl den, edo saiatzen ari den, poeta Idoro dugu. Eta osota- 
sunaren zedarriztatze honetan, poetak bere zentzuak erablitzen ditu,



et3 zentzu hauek erreklamatzen ditu bere burua uler, aurkí eta koka 
dezan, am etsetako ez-jakitearen zentzumenak, errealltate hau den 
am ets betean.

Zentzu hauek dena lotzen dute, elkarrekikotasuna eta sinestesia 
tresna hutsak izatearl uzten diote munduaren amaste adostua diren 
deskripzio zehatzetan eraídatzeko, Antzekoa zioen Paul Valéry-k: 
Poeman, gauzak eta ¡zaki ezagunak bere balore eta izaerak aldatzen 
dute. Batzuei besteen Izenez izendatzen zalzkle, musiketan blldurik, 
erresonante harmonikoetan bihurturik. Unibertso poetikoa, horreiá 
definiturik, analogía anitzak aurkezten ditu ametsaren m undua supo- 
sa dezakegun horren bitartez. Eta poetaren zeregina aurkitzen ez 
den ahots horl, bere burua entzuten ez duen ahots horl, aurkitu eta 

Jasotzean datza. Hau guztia, umiltasun horren iturritlk benetako Jakl- 
turia Isurtzen dela konturatuta:

"V o la  parler une  Sagesse 
e t som m er cette auguste \Jolx 
qui se connaît quant elle som m e  
n 'ê tre  plus la voix de personne  
tan t que des ondes e t des bo ls"

Erabat merezl du liburu hau arretaz begiratzea. Sorpresa gusta- 
garria Jasoko duzulakoan nago irakurle. Morretaz gain, Antton Mendi- 
zabalek, liburu honetarako espreski eginiko irudiak aurkituko dituzu. 
Beraz, ikusmena zeln gogoeta kitzikatuko dizkizun gozagarriak ageri
ko zaizkizu llburu honetako orrialdeak zabaltzen dituzunean. Ez du t 
uste testam entu baten aurrean gaudenik, baina bai ondare sakona 
utzi nahi duen eta utziko digun bilduma garrantzitsu eta Interesgarri 
baten aurrean.
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Askoren artean: /itxaga Baionan
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Lekuona. Andoni: Euskal kantaglntzan urrats berri (agortua) 

Lekuona, julen: Hautsi ez dadin katea
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Urkiza. Ana: Qela llunetik
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Azterketa literarioak
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Ahozko tradizioa
Itzulpenak. Autore unibertsalen itzulpenak
Adabakiak: Euskara eta literatur inguruko berrien komentarioak.
Kritikak eta erreseinak: euskal eta erdal liburuak
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HARPIDE TXARTELA
Izen deiturak
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Herria
Banku edo Kutxa 
Kontu zk ia .:____
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berri bat
e ta  Eska itzazu

—  Liburuak doan
LiburuaK %eko 40 merkeago 
Orixeren Lan guztiak 6.000, 
pezetan (berez 35.000, balio dute) 
Bibiiotekak:

DOAko harpidetza 
ZOOlean.
EQAh bíiduma DOAM
(agortua ezlk)

Charra: Ez da salmenta, EQAh-en eskaintza da.

Informa zaitez: EQAM 
Peña y Qoñi, 5-2° 
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