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HITZAURREA

2003ko Galeuscak Gernikan topaleku izanik, Euskal Idazleen Elkarteak, Galeusca honetarako gaia Oroimena eta historia izatea erabaki du. Aukeraketa hau egiterakoan, Euskal Idazleen Elkarteak, literaturak historiar¡ zer-nolako tratamendua eman dion aztertu nahi
izan du. Arrazoi hori dela medio, oroimenaren inguruko gaiari Hegats literatur aldizkariaren bi zenbaki eskaini dizkio : 33 . zenbakiko
txosten monografikoan Oroimena eta historia laritzen da, eta 34.
zenbakian, Oroimena eta literatura .
Ale honetako "Literaturbideak" atalean, René Char eta Vasco Graça Moura-ren poemen itzulpenak eskaini dizkigu Tere Irastortzak .
"Kritikabideak" sailean, Jon Casenavek Jean Etxepareren ausardiaz eta argitasunaz hitz egiten digu bere "Jean Etxepare: idazle arsarta, gizon agitan" artikuluan, eta Mitxel Kaltzakortak "Galdegai-lekua testo-hastapenetai" izeneko artikuluan defendatzen Buen tesia
idazleen esku jarri nahi izan du, horretarako, J . A . Agirreren Arpoi
baten eran liburua aztergai hartuta .
"Txosten monografikoa" atala, lau txosten baliotsuk osatzen dute :
Inazio Mujika Iraolaren "Lauaxeta atxillo : kartzelako olerkien finkatu
beharraz", Xipri Arbelbideren "Piarres Lafitte eta Aljeriako gerla", Jose
Migel Bidadorren "Larrekoren "Gerla arte gezur unte" eta Xosé Estévez-en "Castelao eta Gernika" lanek.
"Elkarrizketa" atalean, Begoña Bilbaok Xabier Gereño elkarrizketatu du, ibilbide luzeko idazle honen oroimena beireskuratu asmotan .
Eta finitzeko, "Liburu-iruzkinak" atalean, Laura Mintegik Linda
White-n Basque Women Writers of the Twentieth Century lana iruzk¡ntzen eta osatzen du, eta Maite Gonzalez Esnalek S . Salaberriaren Neronek tirako nizkin .
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Literaturbideak
René Char
Vasco Graça Moura

RENÉ CHAR

F. Curel-entzako gutunok (1941-1948)
Itzultzailea : Tere Irastortza (1992)

. . .Ez ditut aldizkari batean argitara eman nahi bidaltzen dizkizudan
poemok . Ezintasunaren despitean lanean naukan eta agian "Seuls demeurent" deituko dudan bildumatik atera ditut . Baina, ben-iz esan
nahi dizut, denboratan argitaratzeke egongo direla : beheak jo arazi
dizkigun egoera izendaezin hau erabat bere onera ekarriko duen
zerbait gertatzen ez den guztian . Nire arrazoiak hainbeste intelektualen demasako azaldu-behar sinestezin eta arbuigarriek diktatuak
dira, hein batean, 1940ko ekainaz geroztik, lehen au reikusten zail
ez ziren frogaldirako, bere izenari aurretik edo atzetik itzal ongilea
eta sendotasun berma eskaintzen bide zuten intelektual haien artekoen exhibizionismoak bat epilepsiak, depresioak zein egongaiztasu n moralak jota egon daiteke, hala ere, norbere ohorearentzako atxikimendua gordez! Izenak eman behar al dira? Mingarriegi litzateke.
Hondamendi ostean, ez dut Parisera itzultzeko adorerik izan . Hemen bertan, ezertan finkatzen lanak ditut, neuk aukeratu dudan
urru ntasun hau, haatik, gauzekin eta bere buruekin etsiegi dauden
aurpegien joan-etorritik gertuegi izaki, oraindik . Egia, poemak idatzi behar dira, tinta isilaz taiutu behar ditugu gure umore hilkorraren su eta negarra, baina ezin da dena horretara mugatu. Barregarri
murritz litzateke .
Nik, zuhurtastma, urr uitasuna gomendatzen dizkizut . Mesfida
zaitez txinaurri askietsiez . Kontu eman paktatu dutelako bere indarra berresten dutenekin . Ez da beti erraz azkarra eta mutua, zurnuna
eta suburbiatua izaten . Inork baino hobeto dakizu zeuk . Begira, zain
zaudelarik . Sorgue ibaiko azken erroten zi u ika . Izari bere goroldioen luzera kantaria . Taxutu erreka jo duten bere oholen otzankaitz be11

ratua . Ahopeka aitor zakizkie maite ditugun uy ase-biziei . Horrela
prest izango zara larderiarentzako, laster ozarki aldarrikatzen hasteko den gure larderiarentzako . Gure amaiera ilunaren atea ote? galdetzen zenuen. Ez. Adieraezinean gaude, ohargailu lausotzaileekin,
hala ere .
1941
. ..Ez dut sekula ahaztu nahi behartua izan naizena -noiz arte?zuzentasun eta eramanezinaren mamu bihurtzera, horma-arteratutako singletzaile bihurtzera, infernuko zakurrak akabatzeko berarekin elkartzen ez den edonorekin nondik norakoaz axola galdu duen
jelazko pertsonaia izatera . Israeldarren aurkako arpilaketek, komisaldegietako triskilaketa saioek, herritxo lurmenduetan polizia hitlerdarren barra ketek lurretik altxarazten naute, aurpegiko ebakietan burdina gorituen zaplatada ezartzen didate . Hau negua! Zelatan nago, lo naizenean, hilobi batean, noiz etsaiek loratuko beren
zome-zorroz .
Umoreak ez nau jada salbatzen. Estutu aurrena eta hurrena nire onetik ateratzen nauena, korronte okertzaile eta ondorengo
botere taxugabe eta onkote-antzekoek galdorreztatutako nazio
honetan -alde batera utziz langile matxinatuen aurkako zebadura eta bidalketa kolonialak, aurrez eskumikatutako giharrak
erregularki sastakatzeko klase-gorroto eta beti guztizko zekentasunek darabilten traketa- zera da, hainbeste izatea borreroaren
apetaren aurrean pot alaiki eman eta bere aldratan sartzen diren
gizabanako gogoetatsuak . Zein triskantza-ekintzak zuritu ditu,
sekula, horren gutxi beren helburuak? Ez dut ulertzen eta ulertzen dudanean beldurgarria da ukitzen dudana . Lagin honekin,
gure ludia ez litzateke, gaur arratsaldean, laurdenkatutako infinituaren eztarriko oihu neurtezin baten pilota baino . Litekeenarekin ez litekeena .
1943
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Ez zaizu burutik pasatu ere egin zure zarpaila marraduna uholdetik xurgatu eta zuretarrentzako moduko erlikia bihurtzea . Sutara
jaurtiki edo lurperatu duzu bere zorri kontaezin eta zure melartasunaren zulo eta guzti . Him urte Hadesekin! Jantzi zara, gaur goizean,
sabuka- lorez eta hostoz, ibaiko hondarraz eta mendaz astundutako
aireaz. Beldur naiz zugatik: beldur oldartu batez baina .
Galeperretan ibiltzen zinen zelaien mugetan, bertatik lekutua egon
zaren bitartean, etxe lazgarriak eraiki dituzten arren (zure ja u rian ez
baitu diru-higiketak gutxitu bere ziztua . . .) ez zara antzina baino zorigaiztoagoko eta ezta mingotsago ere, aztiagoa bakarrik, zure erabakietan lardetuezinago . Louis, atzera, zure aitak ukitzen duen guztia
edertzen du. Zu ikusiz berpiztu da. Bere platanoak aitortua .
Ez ditzagun gogora atzoko koldarrak, zeintzuei elkartuko zaizkien gaurkoan, ospakizun eta urteurrenen jirarako pildatuta, geure
arteko jende goseak . Itzul gaitezen . Goiz-eresira deika dauzkagu berriz turuta gogaikarriok .
Chaudon, gure beste hogei adiskiderekin batera, sarraskitu egin
zuen Gestapok, Darnanden miliziak lagunduta, Signes-en . Espetxetik atereak, argalune batera eramanak, eta hantxe, udako argi izutzailepean, lurrera iltzatuak .
1944ko uztailaren 22an izan nuen bere atzipenaren ber Arjelen,
hara Estatu Nagusiaren erabaki nondik noragabeko batek eraman
baininduen, Frantziako Mendebaldean lurrera egiten laguntzeko ; edo
zehatzago, askapen armadako zenbait aginta i-buru arinek gure maki-taldearen kontrola ziurtatzen laguntzeko, beldur baitziren gure
ikuspegi ausartaz, senaz eta kimerez. Chaudon mesfidati eta sinesgogor zen Arjeleko jendearentzat -Frantzia gudulari eta Mikel deuna
bere lagunurko, bere buruzagi gabeko motakoak salbu -. Gu berehala libre uzteko mirari garaezinari usmatzen zion, asmatzen zizkien
izaera politiko eta gizakoiaren flakeziak, Vichy-ko karramarroenak
bain ez askoz handiagoak, beste batzuekin karrakatzen diren karramarroenak, hauek, kriminalenetakoak .
13

Binar erarnango dizkizu Arthurrek zaku bat patata, barrika bat ardo, Alpeetako u daiazpiko bat eta herdoiltzetik urinak begiratu duen
zure ehiza- fusila . Hamar posta-kartutxoz zure barandetara joan abal
izango duzu laze gabe.
Lucienne, Roger Bernarden alarguria, itzuli da Pertius -era bere semearekin . Emazte ausart horrek su artifizial fabrika batean bilatu du
lana . Sutautsak igoaraziko ahal du hodeietaraino, malkoek bustitako bene au pegi eder hori!
Ene! Ondo genekien mintegian belar-garaurik eta gau-mokadurik
zegokeen bitartean, ez zela hilko arnuarraina!
1946
Askapenaren ondorengo hilabeteetan saiatu nintzen, gure defentsan
isuritako odol apur batez zikinduta neukan ikus-sentitzeko modua
abeleratzen, eta egin nituen ahaleginak aire bihotzeko supazterrean
errautsak eta sua bereizteko . Arakatu nuen itzala eta memoria, nire aurretikoa zena, lehengoratu nuen . Ezezkoa justizia-epaitegian esertzeari,
ezezkoa berraurkitutako eguneroko elkarrizketen solastiarra uzkurtzeari, erabaki tinkoa, bada, argitasuna ongizatearen gainetik jartzeko, berezko egoera ohoraketaren gainetik, ohoraketa ez baita lehortearen
arrailduretan eta, aurreneko euri-tanta ostean, makastutako tokietan
ugaritzen diren basaperretxiko kaltegarriak baino . Heriotza bortitza
ezagutu, eman eta hartu duenak gorroto du presoaren herioa . Sualdian
hobe da garaitutako lur-tapitu zerbait . Ekintzek, bere atarikoek eta bere
ondorioek, erakutsia zidaten erru-eza ia edozein tokitan kimu daitekeela misterioz : gelùtxoko erru-eza, definizioz ezjakin den ecru-eza. Ez
ditut neurriok eredutzat hartzen . Erratzeko beldur izan nintzen, horixe .
Bezperako amorratuak, molde berriko "harakiri jarraituaren" sortzaile
horiek, edozein zigorrek baino gehiago nazkatzen naute oraindik . Bonba atomikoarentzako ez nuen erabilera bat baino begiz jotzen, arean,
ezeztatzea, hain antzeko bere epaietan, terrorearen jardueran, ezerezaren ezarketan saiatu ziren guztiak . Auzibidea, horren ordez, eta, erre14

presio-eskidibnruetan, kalifikatzaile beldurgarri baten ageipena: genozidioa . Zuk ondo dakizu, Linz-eko hesien atzean bi urtez egon baitzinen, egtui osoan hautsetan zure gorputzaren barreiaketa irudikatzen;
gure artera bildu zinen arratsaldean bertan nahiago izan baitzenuen,
horregatik, zure lurretako zelaietan, zakurra oinetara, paseatzea, salatu
zintuen kakanarruaren begi aunean jarri nahi zintuen komisarioaren
deialdiari erantzutea baino . Desenkusatzeko hitz harrigarriok esan zenituen : "Hilda ez nagoenez, bera ez da existitzeri ' . Egia esan, ez dut berari egokitzen zaion destinuari dagokion lege bat bain ezagutzen : lege
martziala, ezbeharraren une berean . Zure argaltasuna eta zure hilobiz
harantzagoko ibilerak zirenak izanda, arrazoia eman zenidan . Etxekalte den eskuzabaltasuna : hara nola gure gogoak isilean deitzen zuen
kontzientziaren erloju zehatza .
Kosta ahala kosta, apurtu beharreko kateamendua da, batastui
arretu eta hautsi-mautsien ondorio zakatz bilakatu aurretik ezartzea
erabaki behar dugun adimen muzina . 1944an, orokorrean, zorrozki
zigortu izan balitz, gaur, inork ez zukeen gorritu beharrik izango
inongo egonezinik ez duten ohore gabeko gizonekin, lotsagaldu ironikoekin, egunero topo egiteaz espetxeak txatxar-jendez gainezka
dauden bitartean . Gaztigatzen denez aldatua da lege-haustearen
izaera, politikoa baino ez den muga, beti txarkeria pasatzen uzten
baitu . Baina ez dira pizten hildakoak, lokatz egin arte oinazetutako
gorpuak. Okupatzaile eta akolitoek fusilatu zuten hura ez da berriz
esnat uko, bere burua puskaren nola aireratzen zuten ikusi zuen probintzia mugaidean! Egia beste hau da, gobemarien klasean indartu
egin dela bitasunaren aldeko konpromisoa . Syllak eta Maquiavelok
sabaira biltzen dute . Beharrezkoak al ditu biharkoaren asmakizimak
horrenbeste kezka? Ez deritzogu . Baina kontuz barkatuak, krimenaren alderdia hautatu zutenak, gure borrero gerta ez daitezen, gu e
azaleko izate eta ahazmen emidunari esker. Denboraren leunketa
medio, aurkituko lukete lütler-zaletasu ia tradizio batera linburtzeko
biderik, legezkotasunik eta maitakortasunik emateko modurik ere .
15

Sutearen ondoren, aztarnak ezabatu eta labirintoa hormatzearen
aldekoak gara . Ezin da salbuespenezko girorik luzatu . Sutearen ondoren aztarnak ezabatu, labirintoa hormatu, eta hiritartasuna berregitearen aldekoak gara . Estrategak ez dira horren aldeko . Estrategak
mundu honetako izurrite eta hats-gaizto dira . Ezer aurreikusteko,
ekin eta zuzentzeko behar-beharrezkoa dute, ondo lerratuta, lurra
askotan inguratzeko laineko armategia . Bere buruhauste bakarrak,
iragana auziperatzea eta etorkizunerako botere guztiak eskuratzea .
Hil-zorirako medikuak, jaiotzen eta heriotzako zomorroak . Historiaren zientzia deitzen diote beren kontzientzia gezurtiari, baso zoriontsu bat bota eta bertan espetxe murritz bat kokatzeko, edo beren
kaosaren ilunbeak Jakinduriaren argi bezala asmatzeko behar duten
kontzientzia gezurtiari . Beren igitaia herdoil ez dadin eta beren azkarkeria ekintzailea gera ez dadin, etengabe, jaso arazten dute beren
aurrean etsai-uzta handiagoa . Nahita puzten dute bekatu kaxkarra
eta behetik jotzen krimena . Aurreiritzi ezerezak txiki-txiki egin eta
arau gupidagabez ordezkatzen dituzte, beste batzuen burmuinak
salatzen dituzte berek bihotz-hutsalkerietan ezkutatu duten minbizia gordetzen dutela eta . Ustelkeriaren zuritzaileak dira . Halakoxeak dira zelaietan beilan dauden estrategak, eta gure biziaren espeka n- steriotsuak darabiltzatenak.
Lasterkatu ez duten ehizaren aldaka tiratzen diharduten aberexka-eskutada baten ikuskizuna, demagogia makabroaren lukurreraino erabiltzeko maina, batzuetan guretarretan, etsaiaren animo-aldiaren kopia, erosotasun-orduetan : honek guztiak gogoetetara eramaten ninduen. Barreiatu egiten zen aitzin-asmoa . Salbamena, hain
eskasa ezen!, bakarkako sentipenean, aurreiritzitako ongia eta txarkeria gainezkatuarenean zetzala irizten nion . Beste maila bat igo nuen,
orduan, ezberdintasunak ondo bereizteko .
Mendekurako neukan irrika-eza ordezkatzen zuen zoramen epel
suerte batek, berariazko une bakarrik ez galtzekoa, bere balioa arin
baino arinago bihurtuz, giza bizitza, bere erlatibotasunean, den mi16

rariari. Bai, berriz, gizakien sukarra desagerrarazi eta freskatzen duten milaka erreka-latsak bere isurietara ipini beharra . Sineste horren
bazterretan nenbilen aspertu gabe itzulinguruka : pixkanaka iraupena berridorotzen ari nintzen, nire aroak antzemateke hobetzen nituen, nire garraztasun bidezkoa menderatzen, eguneroko zale bihurtzen ari nintzen .
Ez nuen ahazten martirien aurpegi zanpatua, zeinen begiradak gidatzen ninduen Diktadorearengana eta bere kontseilura, bere zapa eta segiziora : Beti Bera, beraiek beti beren iruzur eta agurren kadentzian presatuta! Gero beste barka ezinezko batzuk zetozen, atzerriratzearekin deblauki lazeriatu beharrekoak, jokoaren eskualdiak lagunduak izan baitziren. Zuzenbidearen galera, zenbait abagunetan, nahi eta nahitaezkoa da .
Zenbait izpiritu alderdikorrek erraezintasuna aldarrikatu, gehiengoa
azpiratu eta betegintzarrera eramateko bere patura uztartzen duenean,
Pitia desagertzear dago . Horrela hasten dira ezbehar handienak . Gure
azalak ozta-ozta jasan dezake . Iraulketa hilkor baten bazterrean bizi gara, bizitzen jakitearen kalte, amaigabe katramilatutako materiarenean,
itxuragabe xingletutako jokaera naturalenean . Ez da bero-emaile handia ezkiaren egurra, baina lurrera botatzen da. Zenbat hobe zatekeen
egonkortasun eraginkorrik! Geure lana, freskotasun eta goritasunaren
ha ia lurretik betirako amildegietara ez desbideratzeko ahalegina da .
Ez da elkar lotu ezinik edertasunarekin adiskidetu, jasan eta kolpatua
izana eta une berean kolpea atzera ezarri eta itzaltzearekin.
Giza bizikizunen bat goza duen izaki oro, azken batean, bere bizimoduan behingoan behintzat berenekoaren aide jokatu duena, makurtzen da zenbaitetan norbere buruaren bidezko defentsa eta iraupenezko kontsigna bat hitz alokatuetan adieraztera . Bere arta eta irudipenkortasuna oso nekez bakantzen dira, ezta lotsak edo norbere ahuldadeak joera ezatsegin hau erantzungarri bihurtzen duenean ere. Ezagun al da akaso bere beldur eta arretaz haratago, izaki hau arimarentzako oporraldi gogaingarririk lortzeko irrikitan dagoela?
1948
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VASCO GRACA MOURA

Gafaren
edertasu n goibela

"Geltoki eta heriotzaren
gaiak duen edertasun goibela" dio kunderak nonbait .
irudi horretan marrazten da hoskera gorreko
olibadi galdu bat, baten bat amildu zen
andenaren atzekaldean, forma
estu eta tragikoren bat, paisaia umilenetariko baten barrenetik
tupustean etorria, datorrenaren eta
doanaren ahotsen azpian, eta besterik gabe para joan zen begiratzera paseko
beste izaki batzuei, bihotz-zimikuarentzako aingerurik gabeko
beste patu garbi batzuei,
badira, esango duzu, break, egun-argitako break, fidakorrak
beste esku batzuek ezarriko dituztenak lore-ontzietan, horma zuriaren
parean gogoratutakoan, baina horiek zoriaren
pafa xaloak dira, edo beste biluztasun bat aintzinerazten duen leinurua
argia hezeago eta la musikazko bihurtu denean
eta hostartean zehar narriaduraren harpa zirgitu zen
eta orduak joan ziren, joan
astun, zenbatuta, banaturik, jada ez mingarria
abiatzeko den norbaiten edertasuna, bere estalketa bestengana-ezinaren
edertasun goibela . Haize-kirri arinik nahastuko da
olio-usainarekin, leinu bihozkorrekin, geltokiko

19

gaiaren zaratekin, hori da guztia, gauez olibondoa
hurrengorako utzitako argiuneak dituen masa beltza izango da,
andenaren atze aldean inor gabe, denbora gabe, beti geratzen da
arimako probintzia bateko geltoki txikietan

poema bat eunitze ahotsarekin gurutzatzen da bidea
neutraltasuna gauzak
elkarri esaterakoan
tarte bat uztean datza, gauzon
aurkakoa, izan dadin
eraginkorregia, hunkipen eta ebakeraren
katramilamendua ezabatzean : neutroa da
herioaren arrazoia iraileko minantzaren
ez-osotasunaren aurka,
idazten dudan mundu honen aurka,
ezbaiez, haragiaren man-ti,
sukartu honen aurka
bestelakoa da esangarriaren neutraltasuna,
lodiera ezberdindunena, demagun, urrezko simetria hau
poema bat bere zisku bidean
eunitze ahotsarekin gurutzatzen da beti
poema batek norbaiti zerbait gurutzatzean
dagoen bakartasunean, bere neutraltasun asaldatzaile arau
esanaz,
baina egia da gainera haren ahotsa
20

norbaiten, zerbaiten poema zisku bidean
bakardadean gurutzatzen duen ahotsak
ahazte asaldatzailearen baten arau esana, baina
zenbaitetan neutraltasuna gauzak
tartean ukatzea da, bere aurkakoa
izan ez dadin .
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Kritikabideak
Jon Casenave
Mitxel Kaltzakorta

23

JON CASENAVE

Jean Etxepare :
idazle ausarta, gizon argitua

1. Sarrera

Jean Etxepare : 1877-an Hego Ameriketan sortua, 1935-ean Kanbon hila . Bizi laburra ukan du aipatuko dugun idazleak . Bizi laburra baina guziz betea, anitz gauza egin baitu, eta batez ere euskararen aide . Bere garaian, euskaltzale handitzat zeukaten orduko jendeek baina, denbora halakoa baitzen, ez zioten egia erran haren
idazle dohainei kasu handirik ematen . Geroxeago ikusiko dugun
bezala, berak argitaratu zituen bi liburuek, arrazoi ezberdinengatik,
ez zuten arrakasta handirik bildu .
Bigarren gerlatik landa, Piarres Lafitte-ren lumatik ez bada, nehork
ez zuen gehiago aipatzen, non ez zen jende adituen artean. Liburuak
agortuak ziren. Laurogeietako hamarkadan gordagitik jalgi da Etxepare. 1980-an Elkar argitaletxean Buriixkak, idazleak 70 urte lehenago
jalgi zuen lehen liburua berrargitaratu dute . Ondoko urteetan, Piarres
Xarriton hasi da ezker eta eskuin, hala nola Eskualduna eta Gure Herria
aldizkarietan barreiaturik ziren idazlanen biltzen eta argitaratzen.
Orotara, bost bilduma plazaratu ditu, hamar bat urtez . Bestalde, "Klasikoak" deitu sakelako bilduma merkean, Buruxkak berriz argitaratu
dute geroztik baita Beribilez ere, 1931an, Jean Etxeparek plazaratu
zuen bigarren liburua.
Heldu da orotara, gutunak eta beste Ian batzuk kontatuz, bi mua
orrialde pasa. Hastapenean idazten nuen bizi zelarik euskaltzalea zela
gehien bat ezagutzen; hil zelarik ere, euskaltzalea zuten batez ere ohoratu haren garaikideek. Egungo egunean aldiz, ikusiz zer obra nasaia
utzi digun erraten ahal da euskaltzalearen heinera ekartzen dugula
idazlea eta preseski bi alderdi horiek elkarrekin aipatuko ditut.
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Bere garaian langile handia izan da Jean Etxepare baina, denbora
berean, galde berriak egin zizkion inguruan zuen gizarteari, eztabaida berriak sortu zituen, problematika zaharrak berritu zituen ere bai,
eta horietan bama ibiliko gara . Baina xehetasunetan sartu baino lehen,
behar genuke lehenik gizona ezagutu poxi bat, ikusteko zer itxura
zuen eta nolakoa zen haren boza. Portreta hori, Marres Lafittek eskaini digu Buruxkak liburuaren aitzinsolasean .
"Beribiletik jaitsi eta por unten zituen eskularruak eta kapeina, eta lagon guzink agurtzen zituen bortzeko batez eta hitz on batez. Traka oneko gizona zen : 1,70 m . kaizuz; begitarte gasa bat, kopeta laze zabal bat, ile beltz ederki orraztatua; betespal lodi bat zuen
azpian begi beltx argi-argiak; sudur luxaran bat, aho ezpain frrrduna, kokots ttipia, matelak arrosa aria, akitunk iduri .
Beti junt arropatua zen, lepoko suri eta ttattarra gris batekin . ( . .J
Etxepareren aldin heldu zelarik, zutitzen ohi zen eta bene ¡ritzia adierazten zuen euskara aberats eta landu batean . Haren hiztegiaren fimtsa Nafarroa Belterekoa zen, bainan
beldurrikgabe osatzen zuen Zuberoako edo Lapurdiko hitz batzuez, bai eta berak asmatu hitz batzuez ere. Azentua edo doinua haatik franko berezia zuen, orain gutxi entzuten sena, ene ustez Oztibarreko zaharrengandikakoa, bere cita zenarena seguraz ere, Zuberoako hnizeak ntenturaz ekarria" .

2. Gizona
Orain, hobeki ikusten dugu nor zen Jean Etxepare, beti ontsa emana, gizon fina, ikasia, jendeen artean ibiltzen zekiena . Amerikano semea zen. Hego Ameriketan, Argentinan, Marchiquita-ko eskualdean bain zuzen sortu zen 1877-an. Garrantzi handia ematen zion jean
Etxeparek itsasoz haraindiko sortze horri . Aita ibartarra zuen, Argentinara joana beste bi haurriderekin . Han, etxalde handia muntatu zuen eta ardi- hazkuntzan aberastu zen. Ama bidarraitarra zuen,
familian kontatzen dute itsasontzian egin zituztela ezagutzak : ama
gazte gazterik nebarekin Ameriketara ari ; aita hemen funts erosten
ari izanik Argentinarako ontzia berriz harturik . Hiru haur ukan zituzten han, zazpi orotara eta Jean, haurridetarik gehiena zen.
Jean-ek, sei urte eta erdi zituen familia Europara bildu zelarik . Ikusi dugu hemen gaindi funts erosten ari izan zela haren aita . Oztiba26

rreko etxondoa utzirik, Lekomen plantatu ziren Jean-en gurasoak,
Lekomeko Erlandeenean . Ameriketan egin sosetarik bizi ziren, eta
ontsa bizi iduriz .
Herriko eskolan ibili ondoan, Larresoroko apaiztegi ttipian sartu
zen Jean eta han berean ukan zituen orduan pasatzen ziren bi baxoak . Interesgarria da beti ikustea idazle batek zer hezkuntza mota
ukan duen, gaztean nor miresten zuen eta nor zuen onartzen maisutzat . Preseski, han ukan zituen irakasle bezala J. Hiriart-Urruti,
Arnaud Abbadie eta Blaise Adéma, Eskualdtula astekaria kudeatzen
zuten idazleak, eta badakigu haien bitartez -bereziki J. Hiriart-Urrutiri esker- hasiko dela idazten, hogei urtetarik laster. Badakigu, zahartzeari buniz ere, Hiriart-Urruti eta Abbadie euskara-mailan maisu eta
eredutzat onartzen zituela oraino .
Piarres Lafittek dioenez, Larresoron iragan zuen azken urtea biziki txarra izan zen harentzat. Mutiko argia zen, irekia, kuriosa . Filosofia lantzen zuten lizeoko azken urtean . Hura zinez lotu zen lanari, denetarik irakurri zuen, orduan gaizki ikusiak ziren aleman pentsalariak barre, hala nola, F. Nietzsche eta, hain segui; Schopenhauer
ere. Ondorioz, haren inguruan bide bakartzat ematen zen giristino
fedea dudan ezarri zuen eta aide bat galdu zuen ororen burn . Sarri
ikusiko dugu zer ondorio ukanen duen gazte denborako lehen oldartze horrek.
Baxoaren ondotik, Bordelera ari da medikuntzaren ikasteko eta
badakigu urte heietan Parisen egonaldi bat egin duela. Ikasketen artean, armada egiten du Provence eskualdean . Euskal Herritik kanpo
ibiltzeak on egin dio iduriz zeren eta lehen liburuan aipatuko ditu
egonaldi desberdin horiek, eta, han-hemenka ikusi zituen aitzinamendu interesgarrienak baliatuko ditu orduko Euskal herrian egiten ziren gauzekin konparatzeko .
XX. mendeko lehen urtean, hogeita lau urtetan, Medikimtzarako
Doktoregoa erdiesten du, pilotariei eskuetan heldu zaien gaitza (itzea)
ikertzen duelarik. Orduko denboretan, mediku gutxi zen bazterretan,
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baina badirudi eri gutxiago bazela oraino, zeren eta ez du segidazko lank atzematen ahal gure mediku gazteak. Lekorneko etxondora biltzen da, eta lau urtez, Hazparneko medikuen ordaintzen ariko
da . Azkenean 1905-ean, hango tokia libraturik, Alduden plantatzen
eta hogeita bost urtez han egonen da mediku . Eta hautu horrek eragin handia ukanen du J . Etxepareren bizian; alabaina, ez zen lanetik
aise libratzen ahal beste zerbaiten egiteko, eta badakigu Urquijo, Lacombe edo Broussain, erran nahi baita orduko euskaltzale handienek, bizimolde libreago bat bazutela, familiarengandik ukan zituzten ontasunengatik . Gainera, ezta ahantzi behar orduan Aldudetik
Baionara joateko anitz denbora ematen zela, leku batetik bestera ibiltzeko moldeak ez baitziren batere oraingoak . Behin baino gehiagotan arrazoi hori errepikatuko du Etxeparek lagunei igortzen dituen
gutunetan, erranez gauza gehiago egin lezakeela euskararen aide
beste nonbait bizi izanez geroz . Horiek hola, badakigu gizon eta mediku bezala biziki estimatua zela Etxepare Aldudeko eskualdean,
nahiz, P. Lafittek dioenez, jendea harritzen zen poxi bat ikusiz euskarazko hitz eta erran-molde arraro guzien ondotik bazebilela harrapaka, lili edo pinpirin paregabeak izan balira bezala . Hara, gainez
gain ibili gara haren bizian, eta parte honen bururatzeko, hona biziari buruz jakin behar diren beste bi xehetasun . Berrogei urte pasa zituen ezkondu zelarik Kanboko Fernande Camino-rekin, Alexandre
Camino, geroxeago diputatu eta Kanboko auzapez izanen zenaren
arrebarekin hain zuzen eta ez zuten haurrik ukan . Eta azkenik, legendaren osatzeko gehi dezagun zinez hunkigarria izan dela haren
hiltzea, eri baten bisitatzera zihoalarik hil baitzen Etxepare medikua,
hirurogei urte gabe .
Egungo egunean, Jean Etxepareri buruz ari garelarik, idazlea dugu gogoan bistan da, baina idazlanetan sartu aitzin, behar dugu haren nortasuna aipatu . Ikusi dugu gizon fina zela eta bazekiela jendeen artean ibiltzen . Hein batean, XVIII . mendeko, Argien denborako
pentsalari bati konpara genezake gizon hori . Badakigu bizia maite
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zuela eta biziak eskaintzen dituen atsegin guziak barne . Baina, denbora berean kultura handiko gizona zen, gizon ikasia ; liburuak maite zituen errotik; bestalde ideia berriei eta libertateari biziki atxikia
zen. Gainera, Diderot, D'Alambert edo maila horretako pentsalarien
gisa arrazionalista zen eta bere garaiko gizartea ikertu nahi zuen hobetze bati buruz eramateko .
Horiek oro gogoan, erran daiteke gizon argitu bat zela . Horren frogatzeko, bi adibide baizik ez ditugu emanen . Jean Etxepare ez zen
urrun joaten pentsaketan aritzeko eta bere ideien gauzatzeko : begien
bistan zuen gizartea nahi zuen hobetu . Adibidez, medikuntza-mailan, jendeen arteko lagungo-sistema baten aide agertu zen. Urepele
eta Alduden mediku-abonamendu bat antolatu zuen . Jendeek, urtean behin honenbeste pagatzen zioten medikuari, hori norberak bere
ahalen arabera, eta ondotik aberats ala pobre, bakoitzak bazuen medikuaren deitzeko baimena .
Beraz, jendeetarik egin ahala hurbil nahi zuen egon eta ahal bezain
xuxen ibili denen onetan . Gizon argitua oraino : bizi zen herritik aise
urrunago so egiten zuen. Non-nahi gertatu aitzinamenduen beha zegoen eta ez bakarrik medikuntza-sailean; ohartu bezain laster horren
berri ematen zuen kazetaren bitartez . Ez gara sail horretan ere luzatuko, doi doia erran dezagun nazioarteko politika hurbiletik segitzen
zuela hori gaztedanik eta sail horretan ere gizon aditua zela . Hona,
1934-ean Eskunlduna astekarian Hitler-i buruz idazten duena . Oroitu
behar da, urte bat lehenago gobemuburu sartu dela Hitler, eta 34-ean,
Hindenburg bilez geroz, lehendakari kargua hartzen duela:
"Berehala, den gutieneko ahalgerikgabe, odolez eta lohiz estalia izanagatik Hitler igaiteii da
azken maila gora . Horra aun dugun, bere oldez eta bere oldarrez, Hinderbrag-en ondoko!
Horra nui, dugmr, duela bospasei arte doi-doi, alentanek berek nahasi bure-bero batentznt
zaukaten gizona, Alemania guziko buruzagi lehen!
Muturreko handiagorik ez gineznken bar, guk eta andar gerlako gare lagunek.
Harriak zinrentarekin berriz gogortzen dires bezala, ukondoz-ukondoja rri dira berriz, guíe
betiko etsaink. Gizon baker bati dattde, boni gider guzikk itsutuki utzirik. Gogoak bere dito ;
bere bihotzak beretzekotan dit,, sinesteak berak, mintzo gira hemen erlisionetako sinesteez"' .
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Emeki-emeki bigarren gerla hori heldu zela sentitzen zuen eta
ikusi gabe hilen da Etxepare, baina aitortu behar da goizik ohartua
zela Hitler-ek ekartzen zuen lanjerrari .
3. Idazlea Eta Euskaltzalea
3.0 . Baina, sar gaitezen orain gure gaiaren barnean jean Etxepare idazle eta euskaltzale gisa aipatuz, horiek izan baitira gehien
bat landu dituen sailak. Sartzean erraten genuen, hogeita hamar urtez bi mila orrialde pasa idatzi zituela eta beraz idazlearen lanetarik
abiatuko gara .
3.1 . Idazlea
Sartze gisa erran behar da aitzinamendu handiak gertatu zirela
XIX . mende hondarrean euskara mallan . Hizkuntza sailean ari ziren
munduko jakintsu ezagunetarik zenbait hasi ziren euskarari interesatzen erranez zer ontasun handia zen. Aitzinamendu handietan ere
aipa dezagLm euskal kazeten sortzea . Eskualde honetan Eskualdnna
astekaria izan da iraunkorrena eta irakurriena. Kazeten bidez, ordu
artio sekulan ezagutu ez zuen bizi eta indarra ukanen ditu euskarak,
azkartuko eta zabalduko da sekulan baino gehiago .
Bordeleko ikasketak bururatu ondoan, J. Etxepare mediku gaztea
Lekomeko etxondora biltzen dela erran dugu . Aski fite hasten da
Eskttaldima astekarian idazten. Ez da harritzeko zeren eta badakigu
J. Hiriart-Urruti, haren irakasle ohia dela kazetaren kudeatzailea eta
badakigu ere herri guzietan berriketariak bilatzen dituela . Beraz, Lekomeko eta ingunietako berriketari gisa hasten da idazten. Aldudera ari delarik, hango berriketari bezala ere segituko berrien ematen.
Bainan, ez da horretan gelditako; gai guziak interesgarri zitzaizkion hari, euskal gaiak ala beste, hala nola Munduko feria, kautzuaren ekonomia, Japoniako kultura eta politika, euskaldunen egoera
eta bizimoldeak munduan gaindi eta abar. Gai guziak gustukoak di30

tu eta, euskara errotik ezagutzen eta maite baitu, gai horiek euskaraz erabili nahi ditu . Frogatu nahi du, bere buruari lehenik eta gero
irakurleei idazten ahal dela euskaraz edozein gaiari buruz, beste
hizkuntzetan bezala eta erdaraz bezain ontsa .
Kazetalari bezala ez da deusen beldur beraz, bainan badu urrunago joateko xedea . Hark, ordu artio inguruan, erran nahi baita Eskualduna astekarian nehork egin ez duena egin gogo du, liburu bat
argitaratu nahi du. Eta 1910-ean, Eskualdunean agertu idazkietarik
hoberenak hautatuz eta hiruzpalau Ian berri sartuz, Buruxknk deitzen duen bilduma osatzen du eta bere sakelatik inprimategiko lanak pagatuz, liburua plazaratzen du.
Liburu horretan, 26 idazki labur biltzen ditu . Anitz gai erabiltzen
du, euskal gaiak hala nola pilota partida, euskaldun festak eta lorejokoak, euskal idazleak edo euskaldunak Ameriketan ; bestalde, medikuntzaren itzulian diren gaiak, eri, azti, daunatu, jainko ttipi erdi
sorgin, mediku eta beste ; gizarte-mailako gaiak ere, hala nola, Euskal
Herri bameko hiri ttipien garapen ekonomikoa, neskatokoen eskolatzea eta abar; ordu artio eskualde honetako euskal literaturak hunkitu ez zituen gaiak ere erabiltzen ditu, konparazio haur eta gazte
denborako oroitzapenak, bidai-kontaketa, bazter-deskribapena, egiaren problematika filosofiaren ikuspegitik . Nabari da, ohizko sailetarik hara badabilela eta idaztresnari, egun guzietako euskarari sekulako inarrosaldia ematen nahi diola goi mailako xede horiei plegatzeko . Idazteko zuen dohainaren erakusteko anitz adibide eman genezake eta ondoko zatian ikusiko duzue zein polliki erabiltzen duen
euskara Grasse eta Nice eskualdean armada egitean ikusi zituen lilibiltzaileen (Lilien usaina) lanaren aipatzeko :
"Gizonek dituzte hartzet bere gain lore arruntak, nun nahi hntzeman ditazkenak, hala
nola arrosak. Orgataraka deranmzte egurr guziez hirirat . Bitxi da gizon heien ikustea:
piltznrra dariote; bertze edozoin eskualdetako laborariak bezain eskoilak dira, eskoilago;
eta bizkitartean usain onez hantuak dabiltza ; ez da nehor,, nehon, lick beznin polliki lili
bat sudurrerat derantakenik, atrik dezakenik han, girtainetik, bi erhien artean' "-.
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Aipatu ditugun idazki horiek oro Eskunldunenn agerrarazi zituen
liburuan bildu aitzin, nolazpait errateko argitaratzeko baimena, imprimatur edo "benedikazioa" ukan zezaten agertu aitzin . Bainan,
lehen erraten genuen bezala, gauza berriak ere sartu zituen azken
mementoan . Horietarik biga baziren ez usaiakoak .. . Batean, euskaldun haurren eskolatzeari buruz ari da; urte horietan, Elizak Estatutik berexi berriak ziren eta hezkuntzaren gai hori zinez minbera
zen. Eta gure gizonak deplauki dio, haren ustez eliz gizonek ez dutela haurren prestakuntza arrunt batean parte hartzeko eskubiderik,
hitz batez laikotasunaren aide agertzen da, bera bizi den euskal
munduan gehienak kontra direlarik . Bigarren entseguan, amodioa
du aipagai . Horretan ere lagunen arteko solas batzuen bitartez, alegia-deus-ez, usaietarik kanpo den libertate batekin gizon-emazteen
arteko maitasun harremanak erabiltzen ditu, artetan molde poetikoan bestetan itzuli handirik gabe, molde gordin batez, gauzak diren bezain biluziak erakutsiz, harreman homosexualak bame .
Urte hastapenean agertzen da liburu berria, baina, pentsatzen ahal
den bezala, bazterrak berehala kaldan jartzen dira eta eztabaidak laster sortzen dira . Familiakoek eta lagunek jakin arazten diote badirela
bilduma horretan gauza batzuk ezin onartuak orduko euskal gizartearentzat. Liburua ez da kasik nehon aipatzen, Eskunldunenn ere isilik
daude, eta uda baino lehen, liburua banatzetik gelditzen da Etxepare.
Uste ukan zuen denetarik mintzatzen ahal zela euskal gizartean, gai
guzientzat on zela euskara baina horretan handizki tronpatu zen gure
gizona eta gibelera egitera bortxatua izan zen.
Holako ezbehar baten ondotik, ez litzateke harrigarri idaztea bere
gisa utzi izan balu Etxeparek . Bainan, ez zuen holakorik egin ; hii
artio, erran nahi baita, hogeita lau urtez oraino, Eskunldunenn astero
idazten segituko du eta Gure Herria aldizkaria lehen gerlatik landa
jalgiko delarik, horretan ere, molde jarraiki batez idatziko du. Halarik ere, ez da gizon mentsa : here lehen liburuarekin bizi izan duen
auziaren ondotik, itzuli gehiagorekin ibiltzen ikasiko du. Ondorioz,
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gai minberak baztertuz eta, guretzat hain interesgarri izan zitezkeen
gai literarioak ere maleruski bazterrera utzirik, haizu ziren sailetan
ariko etengabe : horiek dira nahas-mahas emanez medikuntza, Aldudeko berriak eta kronika ekonomikoa, euskara eta euskararen inguruko gaiak eta, orokorki euskal kultura hemengo bi eskualdeetan
baita ere Ameriketan. Azken gai horiek, berriz aipatuko ditugu euskaltzalea aurkezterakoan. Kazetaritza lanean mugaturik ere, lehengo
dohain berberak erakusten ditu J. Etxeparek eta behin baino gehiagotan, idazle trebea agertzen da kazetalari-estiloaren azpian . Badirudi
harentzat ez dela idazki xumerik eta bere baitan duen hoberena ematen du edozein idazkitan . Aholku eta abisuen artetik medikuntza- sailean egin duen artikulu batean aurkitzen dugun poesia zati honi kasu
emanen diogu (Sudurra) :
"Hnri ditugu zor gore atsegin¡k minennk, beren gozoaz bertze ondoriorik ez doten atseginak. Idorte handi baten ondotik ortzi euria zortn larritan erortzen delarik, nolakon ez
dio emniten laborariari, ndiarnztearekin lurretik urak jnuzarnzten duen erre usainak?
Badea .xoraga riagorik nola, goizetan, izar ihintzaren usnatzen; arratsetan, gauaren; loreen lents eztiaren, egnerdietan? Gozo hon, gehingo dena, edozoinek hauteman baitezake, ne/tork irakatsi gabe, bere baitarik ; -den gizonik xrnneenak, gorenak bezain osoki'O .

Lehen erraten genuen literatura aide bat utzi zuela . Ez da arras
egia . Bere biziaren azken urteetan, bigarren liburu bat prestatu zuen
eta Beribilez (1931) deitu zuen . Izenburuak berak dionez, autoan egin
zuen bidai bat kontatzen du horretan . Bidai-liburu bat beraz; ohartzen gara, aldi honetan ere berritzaile bezala agertzen zaigula Etxepare, holakorik ez baitzen egin oraino euskaraz iparralde honetan .
Liburuan, Euskal Herriko bi eskualdetan gaindi familiarekin egin
zuen itzulia kontatzen digu . Honetan, emeki eta segurki ibiltzen da.
Piarres Lafitte-ri gutun batean ziotson bezala, gaztaroan erakutsi
pentsamolde berak erabiltzen zituen mende laurden baten buruan
oraino, bainan ikusiak ikusi edo hobe erranez ikasiak ikasi, ironia
eta poesiaren bitartez gorde zituen erran gogo zituenak.
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Euskararen aldetik, liburu horrekin ere maisulan bat eskaini zuen,
baina indar handiegia -oraingo harrerari buruzko ikuspegien araberalan sobera eskatzen ziolakotz irakurleari, ez zuen merezi zuen arrakasta bildu . Bururatzean ikusiko dugun bezala, idazle gisa, pentsa
daiteke goizegi agertu dela Etxepare ; hark bilatzen zituen irakurleak
ez zirela oraino sortuak. Orduko horiek, gehienak ez ziren gai, idazle
ausart horrek erakutsi nahi zien literatur motaren preziatzeko .
3.2. Euskaltzalea
Ixtantean genioen ohartu zela publiko bat, hots, irakurleak falta
zirela idatzi nabi zituen idazkien irakurtzeko . Preseski, hogeita lau
urtez, erran nahi baia hil artio, irakurlego horren muntatzen ariko
da, etsi gabe. Haren Ian literarioaren ondoan -hura bezain garrantzitsua hain segur- Ian pedagogiko bat erabili du. Euskara-mailan,
prestakuntzaren sortzea eta euskararen irudi edo itxura sozialaren
hobetzea zituen xede minenak . Ondoko zatian ikusiko dugu nola
azpimarratzen duen euskaldun jendeak zer estimu eskasa duen bere buruarentzat . Hark, hezkuntza edo prestakuntza ditu ematen hobetze bide bakartzat (Eskuara eta f antsesa) :
"Euskal-Herriko jende xehe askoren baitan ikusten dugu orai, zorigaitzez, ahalge zozo
bat euskararen mintzatzeko . Frantsesez molde gaizki mintzatu nahingo dute hanitzek,
euskaraz erdi ontsa baino. Baditugu ere Un-hemenka aitarna bitxi batzu fi -antses hizkuntza kakola batean beren haurrer erakasten hasiak, ohakotik beretik
Sinets nezatela: osoki nakur dabiltza. Frantsesa maite dut, nor nahik bezenbat . Frantsesaren neurri on batean jakitea baitezpadako zait, gnziz oraiko egmrean . Nain nuke ere
fi •antsesez mintza balite artetan jendeak beren etxetan, trebatzeko . Bainan oroit, f antsesaren aise ikasteko eta polliki, euskaldun runeak behar duela lehenik ohartu bere herriko mintzaiari : hau baita here lurrak zainetan eta odolean mendetik merdera beti danik
sartu izan dakotena. Bere arbasoen hizkuntzari ohartzen ez dena, ez ditake neholere
belar den bezola ohart f antsesari "' .

Ageri denez, Etxeparek ez ditu jendeak erasiatzen edo laidoztatzen erakusten duelarik euskaldunek berek nola baztertzen duten
euskara . Badaki biziki ontsa zergatik uzten duten euskara eta zerta34

rik heldu den, irudi edo itxura sozial baikor baten eskas hori . Badaki, eskolak, lehen munduko gerlak, eskualdeei buruz frantses gobernuak eramaten duen politikak, arrazoi ekonomikoek eta abarrek
dituztela holako ondorioak ekartzen . Eta etengabe, esplikatuko du
euskarak baduela bere tokia haurren altxatze eta eskolatze lanean,
euskal nortasuna begiratu eta azkartu behar dela, historia eta kultura irakatsiz . Oinarri sendo horietarik abiatuz geroz, zemahi ikasteko
gai izanen lirela hemengo haurrak, erdara bistan dena, eta beste
gaineratiko gai guziak.
Baina ez da elebitasunaren problematikan mugatu . Denetarik hunkitzen zuen Eskualduna agerkarian astero egiten zuen "eskuara" deitu
kronikan . Agertzen ziren euskal liburuak, Euskaltzaindiaren inguruan ziren berriak, euskaltzain-sartze eta beste, euskalkien batasunari buruz sortu ziren eztabaidak ere aipatu zituen xeheki pentsatzen
zuena erranez . Berak zioen ez zela jakintsu handia euskara-mailan, ez
zuela astirik behar bezala lantzeko ; bainan jakintsuen konpainia laket
zitzaion eta zenbait euskal ikerle hancliren adiskidea izan da, hala
nola, G. Lacombena . Henri Gavel edo R .M. Azkue ezagutu ditu ere .
Horien aurkikuntzen eta lanen berri ematen zuen Eskualduna astekarian . Kultura-mailan, zentzu orokorrenean, egiten zen guzia aipatzen zuen, Hegoaldetik heldu ziren berriei toki nasaia emanez .
Baina info i ntazio-lan hori garrantzi handikoa izanik ere, ez zitzaion aski eta prestakuntza Ian horretan urrunago joan gogo zuen.
Xede hori, Eskttalzaleen Biltzarraren bitartez beteko du. Eskualzaleen
biltzarraren lehendakaritzan izendatzen dute 1922-an, eta lau urtez
egonen buru . Arte horretan, sekulako lana eginen du euskararen alde eta haren ondotik ariko direnek azpimarratuko dute zer eragin
handia ukan zuen "buru lehen" gisan, orduan erraten zen bezala . Bi
helburu bazituen :
- Lehenik gazteei biuuz nahi zuen arizan: oroit gara publiko bat,
irakurlego bat osatu nahi zuela euskal literaturarentzat. Xuxen den
bezala, haurretarik abiatuko da eta idazki-lehiaketak muntatu zi35

tuen. Hura burn sartu baino lehen ere egiten ziren bainan hark handizki bultzatu zituen, egin ahalak eginez, gero eta gehiago eskolek
gero eta gehiago haurrek eta eskola-emaileek parte har zezaten sariketa horietan . Horrela jokatuz, haurren estakaruarekin, gurasoak eta
batez ere irakasleak hunkitzen zituen. Baitzekien, haien laguntza
beharrezkoa zela euskarari toki baten egiteko irakaskuntza-munduan .
- Bigarrenik, ap aiztegian bilduak ziren apezgaientzat ere itzulpen
eta literatur lehiaketak antolatzen zituen. Horretan ere, bazekien gazte
horiek, euskal herrietan bikario edo apez gisa sartuz geroz garrantzi
handiko eragina ukaten ahal zutela euskararen aide . Anitz denbora
pasatzen zuen Ian horien irakurtzen eta zuzentzen, gero zuzenketak
eta bildumak ematen zituen behar ziren xehetasun guziekin Eskualdnna astekarian eta Gure Herria kultur al diz karian . Idazle gazte zenbait ezagutarazi ditu lehiaketa horien karietarat eta, haietan Piarres
Lafitte . Etxeparek idatzi zion Lafitte apezgai gazteari itzulpen-lehiaketa baten ondotik goresmenen emateko eta, nahiz ez ziren batere
adin berekoak, adiskidetu ziren eta aste oroz elkar ikusten zuten eta
Ian anitz egin zuten elkarrekin bai Eskualzaleen biltzarrarentzat, baita
Gure Herria al diz kariarentzat ere .
Ikusi dugu bi prestakuntza-mota bultzatu zituela bai publiko zabal bati buruz, baita haur, gazte eta eskola-emaileei buruz ere. Hirugarren prestakuntza-mota baten xedea ere bazuen Etxeparek . Oroit
gara irakurri dugun azken zatian azpimarratzen zuela euskaldunek
beren buruarentzat, beren nortasunarentzat zuten estimu eskasa .
Hon zertarik heldu zen errarra dugu jadaniko, bainan hark zioen
beste iturri bat bazuela oraino sentimendu ezezkor horrek . Hark
uste zuen euskaldunek ez zekitela -nehork ez baitzien irakutsi alabainan-, zer izan ziren lehenago, zer egin zen lehenago . Ez baitezpada, aspaldiko denboretan . Gai horretaz, XIX . mende hondarrez
geroz zemahi gauza erraten baitzen, egiak, gezurrak eta artetan astakeriak, behar gabeko balentriak eta beste .
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Ez, Etxeparek irakutsi gogo zuena ez zen baitezpada arbasoak bizi
izan ziren aspaldiko mendeetako bizia . Hark batez ere, euskal idazleak ohoratu nahi zituen, jendea ohar zedin idazleak izan zirela antzinako mendeetan, bi edo hiru mende lehenago ; erran nahi baita
bere garaiko jendeengandik oraino hurbil ziren idazleak . Bistan dena, handienentzat egin zituen omenaldiak, hala nola, Etxepare edo
Leizarragarentzat eta, nola ez, Saran berean 1925-ean Axular famatuarentzat . Baina, oroit-harriak eta omenaldiak egin arazi zituen hein
batean ezezagun gelditu ziren beste idazle batzuen aide ere, Pouvreau
edo Xurio adibidez, edo hark miresten zituen Duvoisin, Gratien Adema- Zaldubi, J. Hiriart-Urruti edo Arnaud Abbadie .
Bistan dena, jende adituek eta jakintsuek ezagutzen zituzten izen
horiek eta obrak ere bai, bainan hark nahi zuen Eskualduna kazetaren bidez, jende gehienek jakin zezaten denboran norbait arizan zela
euskaraz idazten, euskal literaturak bazuela tradizio bat, euskal kulturak bazuela historia bat, inguruko kultura handiek dutenaren ez
izari berekoa, baina bazela, erakutsi nahi zuen .
Euskal jende gehiengoari mintzatuz, euskara eta euskal nortasuna
ez zela bakarrik jende aditu batzuen afera nahi zuen erakutsi . Bide
batez, euskarak gizartean zuen itxura nahi zuen hobetu . Ororen buru, bazuen euskaltzaleen kopurua zabaltzeko xedea .
4. Etxepareren ekarpena
Orain arte, Jean Etxepare nor zen ikusi dugu, zer egin duen ere
bai; bururatzeko ikusi behar dugu zer ekarri duen eta zer utzi duen .
Haren ekartzea hiru partetan bana genezake . Lehenik, bere denborako euskal gizarteari buruz ukan duen begi edo ikuspegi kritikoa .
Bigarrenik, hizkuntza eta literatura-mailan egin duen ekartzea eta
hirugarrenik, euskararen irudi edo hartze sozialaren hobetzeko egin
duen lana .
Has gaitezen beraz ikuspegi kritikoarekin. Buruxkak liburuan bildu zituen idazkietan orduko euskal gizartea zuen aipagai nagusia .
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Eztabaidan jarri zuela erraten genuen . Hemengo gizartearen antolatzeko moldea, lanaren aldetik, ekonomiaren aldetik kritikatzen zuen .
Bestalde, ikusi dugun bezala sinesteak eta pentsamoldeak gogotik kitzikatzen zituen, gazte-denboran gehien bat. Kasu, horrek ez du erran
nahi osoki ezezkorra zenik Etxepareren ikuspegia . Ez, erran nahi dugu begien bistan zuena, onartu edo ezeztatu aitzin, eztabaidan jartzen
zuela . Artetan eztabaidatu ondoan, zen bezala onesten zuen; batzutan, onera egiteko orde, txarrera egiten zuen eta berak hobea zeukan
ordaina aitzinatzen zuen . Alabaina, kanpoan ibili zen Euskal Herrira
itzuli baino lehen, beste eskualde eta erresumetan egiten ziren aitzinamenduen jakinean zegoen, hemen plantatuz geroz ere . Eta zinez
inarrosaldi ona ematen zion hemengo gizarte hozperari .
Bestalde, euskal nortasunaren irudia ere landu zuen . Horretan,
egia erran, ez zuen ideia berririk ekarri . Adin bereko idazleen gisa,
J. Barbier lekuko, Rnniuntclio, Pierre Lotik idatzi zuen eleberri famatuaren eragina gibelatzapen handirik gabe onartu baitzuen . Baina,
eragin hark alderdi ona bazuen . Idazle gazte horiek ohartu ziren
Euskal Herria literaturgai, edergai bilakatu zela Pierre Lotiri esker.
Erabiltze estetiko bat merezi zutela euskaldtm jendeek eta euskal
ohiturek. Beraz, sail berritzaile ez izanik ere, erran dezagun euskaldtmgoaren estetika berriarentzat, indar handiko hedatzailea izara
dela Etxepare .
Bestalde, dakizuen bezala, garrantzi handiko ekartzea egin du hizkuntza eta literatura-mailan . Horretan bagenuke anitz denborarena
xehetasunetan sartuz geroz . Beraz, gainez gain ibi iko gara . Hizkuntza-mailan erran genuen Eskuald una kazetaren inguruan biltzen ziren
idazleetarik lehena izan zela liburu baten egitera eta argitaratzera
menturatu zena . Liburu horretan, laburbilduz erraten ahal dugu kazetaritzan onduz zihoan euskalki berria, erran nahi baita Nafarroa
Behereko eta Lapurdiko hizkuntzak nahastekatzen zituen idazmolde berria literaturaren heinera ekarri zuela .
Horretarako, J. Hiriart-Urrutiren aholkuak segituz, hiztegia zabal38

du zuen egin ahala, maileguaren bidez inguruko hizkuntzei hitzak
hartuz, egun guzietako euskal hitz arruntei bigarren zentzu bat
emanez, zentzu sinbolikoa edo metaforikoa, eta artetan, hitz berriak
asmatuz. Nahiz ez den biziki aipatzen Etxeparen kasuan, sintaxian
edo hitz eta erranaldien antolatzeko moldean azkarki arizana da
lanean . Euskararen indarra nahi zuen agerrarazi erretorikaren bidez, haren musika nahi zuen landu, hitzen doinuei garrantzi handia
emanez . Adibidetzat, emanen dugu "Pilota-partida" idazkian hautatu zati bat. Horretan, idazlearen abileziari, esku-aireari esker, badirudi pilota bera doala ezker eta eskuin, bere baitarik bizi dela (Buruxkak, Pilota partida) :
"Indarrean badabila pilota, lore, gora, urrun, batzretnn aphalik, .uimixta bezala; airetik
emaiten diozknte gaitzeko zafia; zoko guziak ikertzen ditu, bajuno oro zainduak hatzeuraiten; erretzen ardura rnarra; zirriztan lerratzen lur arras, bajuno bethi bizi; iraun lezake luzaz ornino, ez balnkio azkenean gertatzen, nehork uste ez duelarik, eror lekuan,
harri kizkor madarikatu bat, rnakurtzen duena eta huts eginnrnzten"t

Lehen erran dugu ere sail berriak edo ordu artio euskal literaturan
biziki gutxi baizik erabiliak izan ez ziren sailak landu zituela, hala
nola, autobiografia edo bidai-liburuak . Hizkuntza eta literaturarekin bururatzeko, hauxe nahi genuke azpimarratu : sail horretan ere
begi kritikoa ukan duela . Euskarari buruz ari ziren jakintsu eta ikerlarietan, zenbaitzuk ez zioten egun guzietako euskarari behar bezala kasu ematen . Etxepare, jakintsu horien aurkikuntzen eta proposamenen eztabaidatzera ausartzen zen batere beldurrik gabe, nahi
baitzituen absolutuki euskara idatzia, jakintsu handiena eta euskara
mintzatua -euskaldun guziena- lotu elkarri .
Bururatzeko, euskaldunen artean, euskararen hartze edo irudiaren hobetzeko egin duen indarra aipatuko dugu . Bildumaren egiteko ondoko hiru xede nagusiak oroitaraziko ditugu : euskarari buruz
hark uste zuen euskaldunak behar zirela lehenik jakinean jarri,
ondotik behar zirela behar bezala eskolatu euskarari toki garrantzi39

tsua emanez, eta azkenik, behar zela euskaldunen memorioa, oroimena landu, euskal kulturaren bitartez . Bestalde, instituzioen indarra ezagutzen zuelakotz, bihotzez maite zuen Eskualzaleen Biltzarrarentzat, gobernuari ofizialtasuna galdegin zion, eta 1927ean baia
ukan zuten .
Bagenuke oraino anitz gauza errateko Jean Etxepareri buruz baita bizi zen garaiari buruz ere . Eraman duen bizia gibelatzapen poxi
batekin ikusiz, hauxe erran genezake : Etxepare, euskaltzale bezala
ohoratua izana dela hastetik. Azken urte hauetan, euskal literatura
mailan merezi duen ezagutza gero eta handiagoa dela, ez da dudarik. Halarik ere, ikusiz Buruxkak liburuarekin zer gertatu zitzaion,
erran daiteke euskal gizarteak hitzordu bat huts egin duela harekin.
Harekin eta hura bezalako eta belaunaldi bereko bertze gizon zenbaitekin ere .
Dakigunez, orduko gizartean, laburbilduz, bi bide, bi alternatiba
baziren : zenbaitzuk, hemendik joanez -edo hemen berean egonez
bainan beste bizimolde bat hautatuz -, hein handi batean, beren gisa
utzi zituzten euskara, euskal gizartea eta euskal nortasuna . Besteek,
(euskara eta euskal nortasunaren aide zirenak), euskara eta euskal
nortasunarekin batean, gizarte-eredu bat hautatu eta onartu behar
zuten, ondoko zatian f . Barbier-ek, Sit-pazter xokoan deitu liburuan
erraten digun bezala
"Eta zerk egiten du Eskualduna zinezko eskualdun ? Elizak, Etxeak, Hit herriak, Mintzairak . Horietan datza Eskualdun arimn guzia " .

Orduko eztabaidak eta idazkiak ikusiz, badirudi jende horietarik
gehienak gogo kontra, gibelka hasi zirela sartzen XX. mendearekin
gainera tiroa bezala heldu zitzaien mundu berrian, aro modemoan.
Gauzak hurbiletik ikusiz, Broussain, Lhande, Etxepare bezalako
gizonek, bakoitza bere moldean eta bere sailean, nahi zioten hirugarren bide bat ireki euskal nortasunari . Bainan, maleruski, euskal40

duren artean ez dira denak ohartu, kanpoan ibili ziren jende horiek,
ikasten eta luzaz beren buruaren moldatzen arizan ziren jende horiek zituzten xedeek berrikuntza handia ekartzen zutela; kanpoko
haizea, bizi berri bat zekartela. Pentsamolde edo sineste ezberdinak
zituztelakotz anitzek ez dute onartu gizon horien alderdi guziak,
agnostizismoa Etxepareren kasuan adibidez . Etxepareren adibidearekin egonez, erran daiteke, bere denborako gizarteari egiten zizkion galde baliosak, sortu nahi zituen eztabaida erakargarriak, erakusten zituen norabideak ez zirela denen gustukoak . Hots, eskatzen
zuen libertatea ez diote eman . Eta, abiatu zituen lanetan ere ez du
eskatzen zuen laguntza ukan .
Nork daki zer bilakatuko ginen Etxepareri kasu gehiago eman izan
ballote orduko jendeek? Zer gertatuko zen Etxepare gehiago izan balitz gure eskualde honetan? Bistan dena, ez daiteke mintza denboraren buruan. . . Etxeparerekin bururatzeko, literaturari irekiko diogu bidea . Liburuak utzi ditu, hor daude, irakurleen beha . Eta haren bozaren entzuteko aldi bat gehiago, horra Berebilez liburutik hartutako zati
bat . Idazki-zati horretan, Baudelaire-ren gisan, hodeiak edo lainoak
aipatzen ditu J. Etxeparek doinu poetiko batez . Lainoen erresuma miresgarri horren aipatzean erakusten digu zerk ematen dion gizonari
beti aitzina, beti urrunago joateko gutizia . Zergatik doa beti aitzina gizona? Zertako joan ziren Ameriketaraino euskaldunak, gure antzinakoak, gure osabak eta izebak? Etxepareren ustez, ametsetarik ikusten
zuten erresuma miresgarri haren atzemateko abiatu ziren, zorionaren
ondotik bazoazten, mundu berria, mundu hobea atzeman beharrez,
eta, bide batez, irudi horretan berean ikusten ahal dugu bere idazle edo
artista lanaren metafora bat bezala ematen digula . Idazle gisa, amets
baten ondotik ibili baita hura ere bizi guzian (Ben bilez,150-151 or) :
"Otomobilaren barnean, ene lagimak hasiakditut berriz itsasoaz mintzatzen .
Sartzen niz, nihau ere, solasean:
- Aditu zaituztet . Bi begiez behatu diozue orok itsasoari, bainan ez da zuetarik bat,
ohartu denik zer ere baitzuen espantagarrienik eta hari.
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- Ezetz? Zer zen bada oliartza en mirakiduzko huna?
- Odaiertzean, urrutirat, ezagun zen erres una bat gaitza, nilrun ikusten ez den bezala
koetarik. Arnetsetarik bnizik etzaiku halakorik agertzen . Etzen antetsetakoa bizkitartean
hitra; zinezkon zen .
Uraren gainetikgoititzen zen, eta lieltzen zeruraino . Osoan hartuz, iduri zuen elhurrez
egina . Bainan bazituen hiruzpalau mail bederen, bat bertzea baino zokorat sartuago, eta
mail bakotxean ageri ziren han-hernenka itzalgune batzu, guti edo aski beltzak : erresutua liartako herriak edo hiriak, behar bada . . . Goien-goienean, nun ere baitzuen hunkitzen zeru urdina, erranen zinuten elhurra horro-harro zela nietatua, nieta bakotxari zatxikola kukula zuri, biribilean ozkatu bat .
- Hauxe da atheraldi erhoa! Lanho tzar zurpail batzuek hola dauzute kaskoa berotzen
zuri?
- Lanhoak? Nork daki lanhoak direnez? Eskun citait eman zinezake hedoiek bakarrik dutela egiten, dezaketela egin halako erresurna?"
Ori, rialntzit jakin erre barneko berri ? Ene ustea da, ene shiestea, hari luzaz so egonik
zirela noizbait abiatu itsasoz-itsaso gure arbasoak . Hauk bethi joanki, joanki bethi aitzinago, eta huta bethi haratago gibelatzen, bainan bethi bere tokian halere eta bethi berdin
eder; egunetik egimera zoragarriago bnizik ez, izoitekotz . Ez dakit behinere kausitu alial
ukan zuten gaizoek ; dakitana do kausitu zutela bederen Ameriketako lurra . Etzen hau
lillurazko erresurna bat, ala ba ?"
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MITXEL KALTZAKORTA

Galdegai-lekua testu hastapenetan
(Arpoi baten eran liburuan)

0. SAR BERBAK
Gaur galdegaia totemtzat dago, gurtu beharrezkotzat, eta berak gidatuta, berak itsu-aurreko eginda, irakasten-idazten da nagusiki-edo
(eta gogor zigortzen da haren legea bete ezean, behintzat eskola-euskaltegietan) . Gainera, irakurleok ohituta gaude egon gaur eguneko
prosan irensten ezinbestean "galdegaia + aditza" blokea. Baina okerrago gertatzen da bloke hori, bunker hori, badago perpausaren azken aldean, orduan irakurketa, batez ere perpaus luzeetan, errukigarria bihurtzen da, jasanezina, emegagarria, kabreatzekoa .
Baina nondik dator galdegaia kokatu beharra dagoela aditzaren aurrean, berari inkatu-inkatuta, bloke bat eginda? Galdegaia aditzaren
aitzinean kokatu behar dela, lege hori denok-edo dakigu Altubek
eman zuela, berak esp] zitatu zuen lehenengo zer den galdegaia eta
non kokatu behar den, nahiz eta aurretik Azkuek-eta egin lehenengo
hasi-masiak . Geroago Mitxelenak eta Villasantek gogor kritikatu zuten galdegaiaren legea. Oraintsuago beste hizkuntzalari bik ere (tesiegileak galdegaiaren gainean) astindu ederra eman diote : Eusebio Osak
dio euskarazko hiztunik onenak -baserritarrak- direla galdegaiaren
hauslerik handienak ; eta Bittor Hidalgok, idazle klasikoetan gehiagotan
erabiltzen dela galdegaia aditz gibelean aitzinean baino .
Baina zer dauka galdegaiak, beraren gainean idatzi baitira tesi
doktoral bi eta hainbat artikulu? Erreparatuz gero zer dioen galdegaiaren legeak (galdegaia kokatu behar dela aditzaren ezkerrean,
berari itsatsita) ez dauka eduki ezer txarrik tentuz eta neurrian erabiliz gero aditz aurrean, hau da, galdegaia txikia bada edo elemen45

tu bakarrekoa, baina luzea eta konplexua bada, nekagarria bihur dezake perpausaren irakurketa .
Artikulu honetan erakutsi gura nuke helburu nagusitzat Harpoi
baten eran liburuan, J. B . Agirrek idatzia, galdegaiaren legea ustela
dela narrazioetako hasiera perpausetan . Helburu sekundariotzat
manipulatu nahi nituzke perpausak, beste hurrenkera batzuk eman
osagaiei (batez ere aditzari eta galdegaiari), eta alderatu jatorrizko
perpausa eta aldaerak komunikazioaren aldetik (zein sekuentzia
irakurtzen den errazen edo nekezen, eta zergatik) .
Aitaturiko liburuan perpaus mota jakin bat aztertuko dut, baiezko hutsak (Laurak 2.000 pezetaren okela jaten du egunero), eta ez
ezezkoak (Laurak ez du jaten 2.000 pezetaren okela egunero) eta ez
galdezkoak (Laurak 2.000 pezetaren okela jaten du egunero?).
Hona hemen artikulu honetan zeintzuk urrats emango ditudan :
lehenengo, jorratuko dut zeintzuk abantaila dituen perpaus batek
komunikazioaren aldetik (errazago edo gaitzago prozesatzeko) galdegaia badago aditz ostean ; bigarren, batetik, jorratuko ditut narrazioetako hasiera perpaus batzuk (guztiak ezin, tokirik eza dela-eta)
galdegai aldetik (zein kokalekutan duten galdegaia : aditz aurrean
edo ostean), bestetik, beste era batera edo gehiagotara sekuentziatuko ditut perpausak, ebaluatzeko errazago edo zailago irakurtzen diren; eta, azkenez, emango ditut konklusioak .
1. Abantailak galdegaia aditz ostean erabilita
Hartzen badugu edozein perpaus, konturatuko gara zenbat eta
aurrerago egon galdegaia, orduan eta errazago irakurtzen dela, batez ere galdegaia bada luzea edo konplexua . Teorian esanikoa hobeto ulertzeko praktikan, perpaus multzo bi emango ditut (aditzak
kortxete artean; galdegaiak beltzez):
(a)

Atzo [harrapatu nuen] lupina bat
Atzo [harrapatu nuen] 7 kiloko lupina bat
Atzo [harrapatu nuen] 7 kilokoa eta is metro bat luzeko lupina bat
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Atzo [harrapatu nuen] lupina bat, 7 kilokoa
Atzo [harrapatu nuen] lupina bat, 7 kilokoa eta is metro bat luzekoa

(b)

Atzo lupina bat [harrapatu nuen] 7 kilokoa eta is metro bat luzekoa
Atzo 7 kiloko lupina bat [harrapatu nuen]
Atzo 7 kilokoa eta is metro bat luzeko lupina bat [harra patu nuen]

I kusten denez, lehenengo multzoan daude galdegaiak aditz ostean; bigarren multzoan, ostera, aditz aurrean, bere leku kanonikoan .
Edozein perpausek, orokorrean, osagai mota bi ditu: aditza eta osagarriak. Aditzak du perpausaren informazio nagusia (gunea), eta
osagarriek dute, izenak berak dioenez, aditzaren informazio osagarria . Bestela esateko, osagarriek aditzari egiten diote erreferentzia,
aditzetik daude dindilizka, beraren mendekoak dira-eta, beraren sateliteak .
Kontuan hartuta zer esan dudan aurreko paragrafoan eta ikusita
goragoko adibideak, argi dago, nik uste, perpaus bateko informazio
gunea aditza bada, berau zenbat eta aurrerago egon perpausean,
orduan eta lehenago irakurriko dela mezu nagusia ; eta, ondorioz,
errazago perpaus osoa ; eta, alderantziz, zenbat eta urrunago kokatu
aditza, hainbat eta beranduago irakurriko da mezu nagusia; eta, ondorioz, nekezago perpaus osoa . Beraz, itzelezko garrantzia dauka,
ondo eta erraz prozesatuko bada perpaus bat, aditza albait aurreren
erabiltzeak . Horrexegatik beragatik goian (a) multzoko perpausak
errazago irakurtzen dira, aiseago prozesatzen, (b)koak baino .
Eta hizkuntza batek, gure kasuan euskarak, aukera ematen badigu
aditza aurreratzeko, galdegaia atzera botata, zergatik ez dugu aitzinatuko aditza? Edo masokistak gara, eta gustatzen zaigu nekez eta
penaz irakurtzea? Gurago dugu aldats gora ibili aldats behera baino?
2. Adibideak aztertzen
Azter ditzagun banan-banan perpaus guzti-guztiak, liburuan agertzen diren ordena berean:
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1.

Him orriko lorea
[Demngun], kristnun, zure bnrntzn edo berjeran agertzen deln
hiru orriko lore gnztiz eder bat. (19 or.)

Hasiera perpausa aditzez hasten da, subjuntiboz (kortxete artean), eta
galdegaia aditz ostean dago (beltzez) . Galdegaia bera perpaus konpletiboa da (perpaus mota honi osagarria deitzen dio Euskaltzaindiaren
Gramatika batzordeak) . Altubek galdegaiaren legeaz gain, beste bat ere
eman zuen, mendeko perpausei buruz eman ere : mendeko perpausak
amaitu behar dira menderagailu bidez . Perpaus konpletiboan, gure
kasuan behintzat, menderagailua -eLA da . Eta konturatzen bagara perpaus konpletiboa ez da amaitzen menderagailuaren bitartez . Hasiera
perpaus horretan, beraz, itxura batean Altuberen lege bi hausten dira,
baina ez da hala, arrasatearrak salbuetsi egin zuen-eta galdegaiaren
legea subjuntiboetan, eta horrela onetsi perpaus konpletiboa, galdegaia
bada, ipin daitekeela aditzaren ostean, goiko testu aztergaian ageri den
legez . Baina, zoritxarrez, gaur egun perpaus konpletiboa idazten da nagusiki menderagailua duela azkeneko lekuan . Hona hemen zelan :
]Denmgun], kristnun, zure bnrntzn edo ber jeran hiru orriko
lore guztiz eder bat agertzen dela .

Perpaus hori baino askoz errazago irakurtzen dajatorrizkoa, mendeko perpausean aurreratu delako menderagailuaz batera (iragarlea perpausa zer motatako informazioa den) mendeko aditza (perpaus konpletiboaren informazio gunea, ardatza) . Badira galdegaiaren legea muturreraino eroaten dutenak, eta aditzaren aurrean, edozelakoa dela aditza, beti ipintzen dute sasigaldegairen bat (konparazio baterako, 'Itoiz salba dezagun'), eta horiek honela emango liokete lehen hasiera perpaus osoari :
Kristnun, zure bnrntzn edo berjeran hiru orriko lore guztiz
eder bat ngertzen dela ]dernngrut]
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Horrela idazten dutenek ez dakite zertarako erabiltzen den hizkuntza, zer funtzio duen . Gaitasun linguistiko handia erakutsi gurakoak dira, baina gaitasun testuala ez daukate erdipurdikakoa ere .
2.

Valentziako dama
Zeren nola otsoak ardia leponn [estutzen duen] orroa egin
ez deznn, hala Demonioak eztarria [estutzen die] bekatariei,
nitortu ez ditzaten bekatuak, dio San Agustinek. (21 or)

Hasiera perpaus horretan aditz aurrean daude galdegaiak (beltzez),
aditz nagusiarena zein mendekoarena . Baina errai irakurtzen da,
idazleak aditzak aurrera darabiltza-eta . Zoritxarrez, honetara idatziko
litzateke gaur egun gehienbatean (aditzak atzerago manda) :
Zeren nola otsoak ardiak orroa egin ez deznn leponn
[estutzen duen], hala Demonioak bekatariei eztarria
[estutzen die], aitortu ez ditzaten bekatuak,

Edo, okerrago (bigarren aditza are atzerago aldatuta) :
Zeren nola ardiak orroa egin ez deznn otsoak lepoan
[estutzen duen], hala Demonioak bekatariei nitortu
ez ditzaten bekatuak eztairia [estutzen die],

Azken aldaera horretan askok bekatuak osagarria kokatuko lukete aditzaren aurrean (aitortu ez ditzaten) .
3.

Ipintzu, bada, eskribaua
Kontatzen omen du Zesareok: Usurero bat gaixotu eta,
hiltzeko zegoela, [deitu zioten] eskribauari. (32)

Perpaus horretan, aurrekoan legez, puntu bien ondoko informazioa dago galdegai . Baina perpausa hasten da gaur egun egin ohi ez
den legez : aditzetik. Gainera, gaur egun ia edonork paratuko luke
honetara (ZERA galdegaiordearen bidez) :
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Zesareok ZERA kontatzen omen du :

Edo ZERAren ordez HAU erakuslea ipinita :
ZesareokHAUkontatzen omen du :

Ni-re ustez behintzat, argi daukat galdegaiorde elementua barik hobeto funtzionatzen duela, errazago irakurtzen dela. Gainera, idazle klasikoek, gehien-gehienek, J . B. Agirrek legez erabiltzen dute . Pasa gaitezen
puntu bien osteko informaziora, eta berton ageri denez, galdegaia (beltzez) aditzaren (kortxete artean) atzetik dago, eta hori gehienek pikutara botako lukete . Galdeg ai7aleek honela emango lukete perpausa :
Usurero bat gaixotu eta, hiltzeko zegoela, eskribauari [deitu zioten] .

Egia esateko, irakurtzerakoan ez dago aide handirik jatorrizko perpausetik aldaerara. Edozein modutan, errazago irakurtzen da jatorrizkoa .
4.

Seme jokalaria
Erreirar honetako herri batean [gertatu zen] ora in esatern noana . (36)

Agerian dagoenez, beltzezko informazioa (galdegaia) aditz ostean
dago kokatuta, baina horrela errazago irakurtzen da perpausa galdegaia aditz aitzinean jarrita baino, alegia, honela baino :
Erreinu honetako herri batean ora in esa tern noana ]gertatu zen] .

5.

Erromako emaktuneak senaduan
Erronmn (izan zen], antzinnko denboran, bilkura edo
batzarre bat Senadna izendatzen zena. (41)

Hasiera perpaus horretan ere galdegaia (ez dakit igarri dudan beltzezkoa den, edo beronen zati bat) ez dago aditz aurrean, ezpabere,
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gibelean, baina ez aditzaren hurrengo lekuan, baizik eta hurrengoaren hurrengo. Gehienek honela emango lukete :
Erroman, antzinako denboran, Senadua izendatzen zen
bilkura edo batzarre bat [izan zen].

Galdegaia izango balitz bilkura edo batzarre bat, orduan honela
geldituko litzateke perpausa :
Erroman, antzinnko denboran, bilkura edo bntzarre bat
(izan zen] Senadua izendatzen zena .

Azken hori sano gogoko dut, baina nahien jatorrizkoa, idazleak
emana .
6.

Emakume bortxatua
Ipuinetako gobernari batí (Joan zitzaion] beMn emakume bat
iskanbila Sandia n, esaten ziola : (46)

Hasiera perpausean zein da galdegaia? Belztua edo iskanbila handian osagarria? Niri bost! Berdin dit zein den galdegaia . Idazleak taket (muzin) egin dio galdegaiari, eta nik ondo deritzot idazlearen jokabideari, beronek idatzia ondo ere ondo baitago . Galdegaiaren legeari kasu eginez gero, nekagarriago egiten da perpausa .
Ipuinetako gobernari bati behin enrakume bat [Joan zitzaion]
iskanbila hundían, esaten ziola :

Pentsatzen badugu iskanbila handian dela galdegaia :
Ipuinetako gobernari batí beMn emakurne bat iskabila
handian (Joan zitzaion], esaten ziola :

Inork ez dit ukatuko aukera biok nekezago irakurtzen direla jatorrizkoa baino, aditza (informazio gtnntea) atzerago dute-eta . Badago
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beste aukera bat-edo, behin osagarria aditz aurrera eroanda :
Ipuinetako gobernari bati behin ]joan zitzaion] ernakurne bat
iskanbila handian, esaten ziola:

Edo :
Behin ipuinetako gobernari bati [joan zitzaionl emakunie bat
iskabila handian, esaten ziola :

Konturatzen bazara, irakurlea, azkeneko aukeretan galdegaiak segitzen du egoten aditz atzean . Eta horiek lako adibideak parra-parra
daude gure zaharren ipuin hasieretan .
7.

Adarbakoitza
Gure Jaun Jamigoikoak [egin zituen] gauza guztiak, gizona
ez besteak, beren sortzetik hasi eta behin ere nekatu gabe ari dira
bakoitza bere finari dagokion egitekoan .

Hasiera perpausean, ikusten denez, galdegaia aditz gibelean dago. Perpausa laburra da, eta erraz irakurtzen da, ia jatorrizkoa bestean :
Gure Jmm Jmmgoikoakgauza guztiak ]egin zituen],

Jatorrizko perpausean aide batera utzita gizona ez besteak, beren sortzetik has¡, hurrengo partea honela-edo emango lukete askok (aditza
azkeneko lekuan ipinita) :
eta behin ere nekattt gabe bakoitza here finari dagokion
egitekoan ari dira.
8.

Agrigentoko marinelak
Agrigento deritzan leku batean, [jarri ziren] egun batean
ednten marinel batzuk .
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Hasiera perpausean galdegaia ez dago aditz aitzinean, gibelean
baino, gibelegi, askoren ustez . Hauek honela ipiniko lukete perpausa (galdegaia, jakina, aditz aurrean) :
Agrigento deritzan lekii batean, marinel batzuk edaten
[jarri ziren] egun batean .

Ikusten denez, jatorrizkoaren aldean marinel batzuk osagarria ere
aurrean ipini dut . Beste galdegaizale batzuek egun batean ere aurrera eroango lukete :
Egret batean Agrigento deritzan leku batean, marinel batzuk
ednten [jarri ziren] .

Horrela idazten da gehienbatean gaur egun, eta horrela dago jarrita okerren, perpausaren informazioa prozesatze aidera . Nik neuk,
jatorrizkoaz gain, hona hemen zein aukera dudan guren, nahien :
Egret batean Agrigento deritzan leku batean, [jarri ziren]
ednten nrarinel batzuk.

Edo, gura izanez gero, ipin daiteke inarinel batzuk osagarria edatenen aurrean.
9.

Karlosen bekatuak
Karlos bosgarrena edo Carlos quinto, ehizara irten zen
aldiren batean, [sartu zen] eliza batean . Prestatu zen konfesatzeko .

Hasiera perpaus horretan ere galdegaia aditz ostean dago, baina
ikusten ari garenez, adibideak joan eta adibideak etorri, J. B. Agirre
idazleak behin eta berriro erabiltzen du galdegaia aditz ostean,
trankil-trankil erabili ere (baina baita aditz aurrean ere, baina aditza
aurrean dela) . Gure perpausean galdegaia aditzaren aurrera pasatuko bagenu honela geratuko litzateke:
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Karlos bosgarrena edo Carlos quinto, ehizara irten zen
aldiren batean, eliza batean [sarta zen].

Ez dago aide handirik perpaus horretatik jatorrizkora, baino gurago dut idazlearena .
10 .

Suhiak egin zuen sorgin
Euskaldun henni batean, Frarrtziako mugan, atso bat
[joan zen] konfesatzera, eta esan zion konfesoreari: (72)

Hor, hasiera perpausean, ez dakit zenbatgarrenez, ez da betetzen
galdegaiaren lege dontsua . Galdegaizaleek honela idatziko lukete,
galdegaia (beltzez) pasatuta aditz aurrera :
Euskaldun henni batean, Frarrtziako rnugan, atso bat
konfesatzera [joan zen], eta esan zion kmrfesoreari:

Orain arte esandako moduan, jatorrizkoa errazago irakurtzen da
aldaera baino, eta zergatik ere badakigu : aditza aurrerago duelako .
il .

Mitxinikaren ipuina
[Joango naiz] harako et.-ve hartara, halako lapin liaietara,
baisa ez dut ezergatik bekaturik egingo ; lehenago lepoa eman (80)

Oraingotan ere, aditz bidez hasten da perpausa . Gare zaharren
kontakiztuzetan arr unta da aditzez hastea. Hona ipuintxo bat hasten
dena aditzez, oraintsurengo jasoa Mendexan : Joan el zen sorna, harem
atzetik gorra, eta ez dira ageri ez gorra ez sorna . Galdegai maiteek goiko
perpaus hori honetara emango lukete :
Harako etxe hartara [joango naiz], lmlako lagun haietara,

Galdegaizale batzuen ustez, halako lagun haietara ere galdegaia
izan daiteke, eta honetara idatz lezakete perpausa :
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Harako etxe hartara, halako lnginr haietara [joango naiz],

Baina idatz daiteke jatorrizkoa bain errazagorik?
12 .

Esazu, Mizto rnadnrikntun
[Erortzen dira] esknndaloa deritzan bekatumr harako
denbrunren korreo, etxeetnko iialraspila, gorroton, auzia,
hondamendia eknrri ohi duterr mizto mndarikntu hniek . (85)

Ez dakit igarri dudan zein den galdegaia. Perpausa bikain dago,
niretzat. Batzuek gurago lukete honela :
Eskandaloa deritzan bekatuan karako denbrunren korreo,
etxeetako uahnspila, gorrotoa, nuzia, lrondnnrendia
ekarri old doten mizto nrndnrikatu hniek . [erortzen dirai

Astakeriaren astakeria da horrelako galdegai luzea jartzea aditzaren aitzinean. Erdibideko irtenbide bat dago galdegai soila gibelera
eroanda :
Eskmrdaloa deritzan beknhunr [erortzen dira] hnrnko
denbrunren korreo, etxeetako nnhnspiln, gorroton, nuzia,
hondamendin eknrri ohi duterr mizto madarikntu haiek

13 .

Kasano, Tartariako erregea
Antzinako denboran, festetan [irten ohi ziren] gudariak
elkarren kanhn pelentzern; [kentzen zituzten] soineko guztink,
izan ez zezan etsaiak nondik heldu, eta [gantzutzen ziren] olioz
gorputz guztinn, itsasteko denboran, irrista zekiorr etsainri atzaparra . )(8901
.)
.

Hasiera perpausa osatuta dago hint perpaus juntatuz, eta hirurotan galdegaia ez dago aditz aurrean, atzean baino. Gaur egun gehienok honetara-edo idatziko genuke :
Antzinako denborarr, festetan gudariak elkarren kontra pelentzern
[irten ohi ziren]; soineko guztink [kentzen zitrtzten], izan ez zezan

55

etsaiak nondik heldu, eta gorputz guztian olioz [gantzutzen ziren],
itsasteko denboran, irrista zekion etsainri atznparra .

Nire ustez, aiseago prozesatzen da informazioa jatorrizko perpausean aldaeran baino . Baina askotxok, nahikoa ez iritzita perpaus nagusietan galdegaia aditz aurrean paratzeari, beste mugimendu batzuk egingo lituzkete mendeko perpaus bietan :
Antzinnko denboran, festetar gudnriak elkarren kontra
peleatzera [irten ohi ziren] ; soineko guztiak Ikentzen zituzten],
etsaiak nondik heldu izan ez zezan, eta gorputz guztinn olioz
[gantzutzen ziren], itsasteko denboran, etsainriatzaparra irrista zekion .

Aukera hori aurrekoa baino okerrago dago, baina akerraren adarrak baino okerrago egongo litzateke jarriz gero, batzuek egiten duten moduan, mendeko perpausak nagusien aurretik :
Antzinnko denboran, festetan gudariak elkarren kontra peleatzera
Iirten ohi ziren]; etsaiak nondik heldu izan ez zezan soineko guztiak
[kentzen zituzten], eta], itsasteko denboran, etsainriatzaparra irrista
zekion gorputz guztinn olioz Igantzutzen ziren] .
14 .

Aberats kutiziatsuaren eta Lazaro eskalearen ipuina
Entzun eznzu, kristau, zer dioen Jesu-Kristok gizon aberats
jan-edanean, eta hauek dakartzaten bekntuetan, bizi zen batez . (94 or.)

Perpausa aditz bidez hasten da, inperatiboz . Beronen mendeko perpausa (zehargaldera) interesgarria da. Argi dezadan zergatik . Badira jo
rratzen ari garen liburuan hasiera perpaus batzuk 32 . perpausaren antzekoak, baina emanak daude zehargalderaz batik erlatiboz (esaterako :
4 . Entzun ezazue andre setatsuaz Izpiritu Santunk dioena :. . .). Goiko perpaus
aztergaia emango bagenu erlatiboz honela geratuko litzateke :
Entzun ezazu, kristar, dioenA Jesu-Kristok gizon aberats
jan-ednnean, eta hauek dakartznten bekatuetan, bizi zen batez .
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Edo :
Entzun ezazu, kristnu, Jesu-Kristok gizon aberats jan-edanean,
eta hnnek dakartzaten bekatuetan, bizi zen butez dioenA .

Jatorrizko perpaus aztergaia bikaina begitantzen zait . Erlatibo bidezko lehena gaztelaniaren imitazioan dago emana, baina erraz irakurtzen da; bigarren aukera (erlatiboa azken lekuan duela), ostera,
barrabaskeria hutsa da komunikazioaren aldetik .
15 .

Jose eta etxekoandrea
Jose [zen] Jakoben serne txit maitea . (lG8or.)

Hasiera perpausak galdegaia dauka aditz gibelean, eta errazago
irakurtzen da aitzinean edukita baino:
Jose Jakoben: senne tait maitea [zen]

16.

Loth Sodomakoa
[Aditu behar duzue] Eskritnra Santuak Lothen gainean
dakarren gauza harrigarri bat . (116 or.)

Hasiera perpaus horrek ere aditza du lehenengo lekuan, aurrerengo, buruan, eta atzean galdegaia . Uste dut honela ipiniko luketela galdeg aizale gogorrek :
Eskritura Santuak Lothen gainean dakarren gauza
harrigarri bat [aditu behar duzue]

Oso perpaus lorrina da, nekagarria .
17 .

Adan eta Eba
Aingeruen ondoren legin nahi izan zuen] Jaunakgizona;
eta ederki prestatu zituen honek beharko zituen gauza guztiak . (122or.)
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Perpaus horretan ere hankaz gora geratzen da galdegaiaren legea,
ipurdi agerian. Galdegaia bere leku kanonikoan paratuz gero, perpausa, ohi denez, nekagarriago bihurtzen da irakurtze aldetik :
Aingeruen ondoren Jmrnakgizona Iegin nabi izan zuen]

Ikusten denez, aditz aurrera pasatu dut galdegaia ez eze, baita
subjektua ere (Jaunak) .
18 .

Infernua nola den
Zer dela este duzu infermm ?Huna [da] demorrioareu eta bene
zerbitzarien leize izugarri bat, non betikotasun guztian egon
beliarrakdiren oinazez lebertzen . (132or)

Gaur egun honela-edo emango lukete hiztegigile gehienek :
Hura demonioak eta bene zerbitzariak betikotasun guztian
oinazez lehertzen egon beharrak dire,, leize i_ugarria bat da

3. Konklusioak
Heldu da balantzea egiteko ordua :
1. Oratuz gero soilik artikulu honetako xede nagusiari, Arpoi baten eran liburuan zenbat hasiera perpausek (artikulu honetan 18 soilik jorratu ditut, lekurik ez-eta) hausten duten galdegaiaren legea, 41
perpausetan 32k egiten dute (eta 7k ez, eta bi ezezko perpausak dira), hau da, % 80an gutxi gorabehera hausten da legea . Hona hemen
gomutagarri azterturiko adibide bi galdegaiaren legea betetzen ez
dutenak:
-1puiuetako gobernad bati [Joan zitzaion] behin emakunre bat
iska,,bila limrdian, . . .
- Agriento deritzan leku bateau, [jarri zireu] egon batean edaten marinel batzuk.
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Perpausok errazago irakurtzen dira galdegaia aditz ostean dutela
aditz aurrean baino, artikuluko 1 . puntuan erakutsi uste dugunez,
batez ere galdegaia konplexua edo luzea bada .
2 . Lehenengo puntutik segitzen da Altuberen galdegaiaren legea
birrindu egiten duela J. B. Agirrek narrazioetako hasiera perpausetan behintzat, baina bat dator Bittor Hidalgok emaniko datuekin Senez aldizkarian, 25. zenbakian, non aztertzen baitu galdegaiak zer
kokaleku hartzen duen perpaus barruan bai tradiziozko euskaran
bai gaur egunekoan . Hona hemen datuok :

GALDEGAIAREN KOKAGUNEA

Tradizioko

Aditz ostean

Aditz aurrean

Bestela

79,0%

10,8%

10,2%

20,1%

51,2%

28,7%

euskaran
Gaurko euskaran

3 . Galdegaiaren laze -laburrak zerikusia du beraren kokapenarekin . Galdegaia luzea bada, aditz atzean ageri da:
- [Erortzen dira] eskandaloa deritznn bekatuan harako
deabruaren korreo, etxeetako nahnspila,gorroton, muzia,
hondamendia ekarri old daten mizto madarikatu haiek .
- [Aditu behar duzue] Eskriturn Snntuak Lotlien gainean
dakarren gauza hnrrigarri bat.

Galdegaia laburra bada, ageri da aditz aitzinean zein gibelean .
Konklusiotako 1 . puntuan, adibide bi eman ditut galdegaia dutenak
laburrak eta aditz ostean ipiniak; hemen, adibide bakarra emango
dut galdegaia duena laburra eta aditz aurrean :
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- Lagun hurkoa zinez edo benaz amatzen duenak, ahaleginean
(edertzen edo behintzat, estaltzen ditu] haren okerrak . . .

Eta hona hemen zeintzuk adibidek dituzten galdegairik luzeenak
kokaleku kanonikoetan daudela :
Sara dama txit bertutsua, aberatsa eta ederra [zen]
Herri batean norbaiti txarkeria eta bidegaberen batzuk (egin bide zizkion]
besteren batek, . . .

Ikusten denez, galdegaiok ez dira izan luzeak.
4. J . B . Agirrek, gaurko idazle askotxok ez legez, beti darabil aditza
aurrera perpausean, galdegaia kokatuta dagoela aditz aurrean zein
atzean . Eta horrela lortzen ditu narrazio irakurri erraz-errazak . Behin
aditza aurrera dagoela, esango nuke idazleari berdin diola galdegaia
(laburra bada) kokatzea aditz aitzinean nahiz gibelean.
5. Ez dut uste astakeria litzatekeenik esatea J. B . Agirrek zelan erabiltzen duen aditza (oso aurrera) narrazioen perpaus hasieretan, hala gertatuko dela narrazio osoko perpausetan ere .
6. Gogoeta bat: idazten dugunean, zergatik ez idatzi J. B . Agirrek
(eta beste askok) bezala, aditza ahalik eta aurreren dagoela perpausean (eta galdegaia tentuz erabilita aditz aurrean edo atzean), horrela prozesatzen badugu errazen?
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INAZIO MUJIKA IRAOLA

Lauaxeta atxillo:
kartzelako olerkien finkatu beharraz

Penagarria da Lauaxetarekin gertatu dena, eta sintoma nabarmena gure artean zabalduta dagoen euskal gauzekiko utzikeriarena .
Eta ez naiz ari poeta bizkaitarraren fusilatzeaz eta kartzelaz edo gerraz . Ari naiz, kartzelan fusilatua izan aurretik idatzi zituen olerkiez .
Espetxeko olerkien lehen argitalpena, aita Santi Onaindiak egin
zuen, Etor argitaletxearen eskutik, 1974an, Olerkiak izeneko liburu
gogoangarrian. Gogoangarria diot, lehen aldiz biltzen zirelako ordu
arte ezagutzen ziren Lauaxetaren olerkiak, tartean espetxekoak zeudela . Frankismoaren hondarrean geunden, eta ulergarria zen espetxeko olerki horiek horren gaizki eta nahasi transkribatuta egotea .
Aita Onaindiak berak, Gaink aldizkarian (1977), eta beste hainbatek
atera zituzten geroztik azken olerki horien bertsio berri zuzenduak
(edo okertuak), eta nahasketa handia zebilen . Nahasketa harrigarria, bestalde, ezberdintasun ikaragarriak zeudelako batetik bestera .
Bertsio guztiak konparatzea besterik ez dago horretaz jabetzeko .
Konturatuta zegoen aita Lino Akesolo horretaz, eta idatzia zuen
artikulu bat hori salatuz : "Lauaxeta ez da ain erdal-bertsogille txarra" (Karmel 1986-1) .
Horretan geunden, Euskerazaintzak liburu bat argitaratu zuenean, 36'ko gudaldian su-izkillatutako idazle gazteak (2002) . Liburu horretan, hainbat idazle fusilaturen artean, Lauaxetaz ere mintzo ziren,
baina berrikuntza interesgarri bat zekarren: Lauaxetaren eskuiz kribuen argazkiak . Ez zen erraz-erraza liburu horretan ageri ziren argazki haietatik ongi irakurtzea, baina nahikoa bazen behintzat konturatzeko akats larriak zeudela aurreko bertsio guztietan . Euskerazaintzak atera zuen liburu horretan esaten zenez, Arteako Meñaka
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Jauregian, Abertzaletasunaren Agiritegian, Sabino Arana Kultur Elkargoak gordetzen ditu esk uizkribu haiek. Hara joan nintzen, bada,
eskuizkribu horiek kontsultatzera . Bertan baieztatu nuen nahastearen handia eta deliberatu nintzen artikulu hau idaztera .
Dudarik gabe olerki hauen orain arteko argitalpenetan, aita Onaindiak egin du ediziorik txarrena eta baita onena ere. Txarrena aipatu du&u; onena, beiriz,1985ean argitaratu zuen Olerki guthak izenburupean,
eta bera da nik hemen konparazi oak egiteko erabili dudana.
Saiatu naiz neure begiek galarazten ez zidatenean, ahalik eta irakurketa zehatzena egiten . Puntuazioa bere horretan utzi dut, iruditzen baitzait zaila dela bestela benetako finkatze lana egitea . Jakina,
nik puntuazioa aida nezakeen ulerpena errazteko, baina iruditu zait,
kasu honetan, hori gerorako utzi behar den gauza dela, premiazkoena dela olerki horiek Lauaxetak idatzi zituen bezala argitaratzea eta
denon eskuetan uztea .
Zer aldaketa dago orduan? Badira hainbat puntutan argitu diren olerkiak. Esaterako, "Atetan nago" olerkian, ezertara ez zetorren "iretzat"
bat "iretza r" bihurtu zaigu, "zurez" bat "eurrez ", "zut" bat "zur" eta ho
lako beste hainbat . Zer esan handia eman dezakeena, beharbada, "Azken oyua" olerki enblematikoan denok irakurri eta kantatu izan dugun
"err¡ azkatuen Egun-Aundi" hori aldatu zaigu eta "erri azkutuen" Egun
Handi bihurtu . Erdarazkoetan, berriz, hobeto ulertu dugu gure edizioan (eta eskuizkribuan) 'Envío" izenburua duen denbora-pasako hamalaurkuna (Onaindiarenean "El home bien barbado y bien amohinado"
da) . Zer berri gehiago? Eskuizkribuak ikusi ondoren, esan dezakegu
Lauaxetak asmo bat hartu zuela olerki-bilduma bat egitekoa, eta aurregidoi bat ere idatzi zuela, hala deitzerik baldin badago egoera hartan idatzitako zirriborroei . "Garbaia" izango zuen izena olerki-bilduma horrek,
eta bederatzi ataletan banatuta egongo zen . Horietako baten gidoia dela
ematen du guregana heldu den "Urtzi'ren asarrea '. Hemen argitaratzen
da, bestalde, denbora faltaz, seguruena, olerki izaterik izan ez zuen olerki-zirriborro bat: "Cristo roto" harnalaurkun bukatu gabea.
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Hemen argitaratzen ditudan olerkien eskuizkribuak Abertzaletasunaren Agiritegian gordetzen direla esan dut, denena biena
izan ezik . Bi horiek, "i¡Ven Señor!!" eta "Yo llevo" izenekoak dira .
Eskuizkribu horiek non dauden ez dakit . Onaindiaren liburuan
(410 . orrian), lehenengo horren argazkia dator ; nonbait aita Narkis Garatek zeukan eta Onaindiari pasatu zion kopia bat . Fotokopia ez da ona, baina ez dut funtsezko aldaketarik ikusi . "Yo llevo" izenekoaren eskuizkribuaren arrastorik ez dut, baina Bernardo Atxagak argitaratu zuen osorik aurreneko aldiz 1977an

(Anaitasuna, ekainak 1), eta ematen du esku artean eduki zuela,
Julio Pagaldairen familiak utzita edo . Geroago mintzatuko naiz
olerki horri buruz .
Horrek narama beste gai bat aipatzera . Nola iritsi dira eskuizkribuak Karmeliten espetxetik gaur egun dauden lekuraino? Ez da
kontu erraza . Nahaste handia dabil . Eta ez da garrantzi txikiko
kontua .
Bi aipu dakartzat hona, zerbaiten argia egin badezakete . Biak
Onaindiaren liburutik hartuak dira . Aurrenekoa Martin Itziar Agirre idazlearen lekukotza da . Fika gainean izan zen atxilo hart-Lia
Itziar, Gernikara eraman zuten lehenbizi eta Gasteiza gero . Han jakin zuen nonbait "nola goiz aretan Lauaxeta eta Plazet donostiarra
illak izan ziran" . Urduñara eraman zuten gero, eta, atzera bueltan,
Gasteiza ekarri zuten "Karmeloko Lekaidetxean, espetxe biurtuta
zeuden goiko geletara " .
ninduten gelan amalau-nmabostgizon adiireko zeuden, danak arabarrak, eta tartenn laudiotar batzuk. Ai ek esan ziguten nola gela autan Lai axeta ta Plazet egon ziran .
Baita erakutsi ere ornrntik zintzilik zegon Ama Birjiria Karmengoaren lrntki ntzenn,
Lauaxetak, il aurreko orduetan idntzita utzi zuen, erderaz Ama Birjiitnri zuzendutako
amalaukon . (. . .) Bereala, euskerazkorik ez ote zuan utzi galdetzean, 'bai -ernntzun zidaten-, or aurrernr, orinan exegita dagon zurezko gurutz illun orcen antzeko beste baten
utzi zizkian euskerazko olerkink. Baiñn, dakidanez, egunean gela ontntik at izaten gernn
orduerditxo orretan, bateon batekgurutzea trukattt ziguan . Uste dugunez, on egin zuena fede onez ibilliko uan "'.

" Sartu
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Bigarren aipua Onaindiarena berarena da :
"Lauaxetak, preso egonla, ez eban Aita Moreno bakarrik izar jagole; boita karnneldar nits
bi be, Sabino Leringo semen, luzaro bertan bizi izan, ta nits Narkis Carate, rango gazteen arduraduna . ( . . .) Aita Narkis izan zan atzenez aren olerki ta beste paperakin gelditu
zona".
Argi dezadan Aita Moreno jesulaguna izan zela Lauaxetari azkenak eman zizkiona eta heriotzaren lekuko zuzena izan zela . Haren
ordu hartako lekukotza eta aitortza ezaguna da eta Jose Artetxeri
egin zion . Hainbat lekutan jasoa dago .
Beste aipu bat bada, garrantzitsua oso, Lino Akesolorena, gorago
aipatu dugun 1986ko artikulu horretan :
"Utsez beterik agertzen jakuz Lauaxetaren [azken orduko] olerkiak tanralez .
Norena da errun? Eskuz esku ibill ian, kopiatznilleak egindako utsena da, nire ustez,
lenengo errun . Orain dala anazazpi-anazortzi urte, Verdes-ek eukazon Lauaxetaren azkenengo bertsoak norbaitek argitaratzeko asntotan bialduta . Beingoan irarkolan sartzeko asnrotan ebiltzen, itzaurre bat edo bestez ornidurik. Euskerazkoak eta erderazkoak .
Bat be ez euken Lituaxetaen eskuzko letradunik; kopiak, besterik ez . 'Kontuz -esan neutsan nik Verdes-i-. Ennen kontu andi bako eskuren bat ibilli da, eta kopiok ez dauke utsik
gitxi . Lauaxetaen olerki geienok neure eskuetatik eldii ziran olerkariaren aifaren eskuetara, eta neuk datkat andik zuzen egindako kopia bat . Zuen kopiak esku-ikuht barri bat
bearko dabe' .
Orduko asmoa asnto utsean gelditu zon, porrot eginik, ETAkoen burrukea berotu eta
Estado de excepción jarri ebenean. Nik ez dakit bildurrez, ala bainnenik lortu eziitez .
Lauaxetarn ertskerazko nzk en-bertsoak nire eskutik igaro zireana lendik be esanik daukat Zer aldizkariar idatzitako artikulu baten 1977ko zezeilleko zenbakian . Aita Sabina
[Eduardo Alonso Olalde, Aita Sabino de Jesus] ) apar-karnteldar ak ekarri eustazan niri
olerkariaren aita •i eroan nengiozar, 1950 garren urte inguruan . Aita Sabino Leringo
sennea zart, eta literato sarnarra, erderazko liburu batzuen idazlea . Lanaxeta Gasteizko
karmeldarretat militarrak euki eben bitartean asi ziran bien arteko artu-emonak. Eta
olerkariak praille napar orri itxi eutsazan bere azken orduetako euskal-poemak, al ebaneon aitaren eskuetara binltzeko . Aita Sabinok, Iruñeko eta Gasteizko praillen nagusi
izanak, berak be ez eban beingoan bete olerkariaren gogoa . Andik lastertxo Chilera bialdu eben, eta andik itzrtli zanean, 1950 ingurrutn, orduan etorri jatan bein Begofnara.
Lauaxetaren paperakaz etorren . Bera erdaldun utsa izanik, lotsa zala Mttngiara Urkingatarren etxera agertzen eta nik joan bear neban Esteban Llrkiaga zanaren aitaren etxera sentearen ilburukoa eroaten . Bat ez, besteak euskerazko bertsoak ziran . Batek bakarrik
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eroian titulorik: Biotz Donea. Besteguztink, orain Azken Oyua deritxen olerkiak, esaterako, izenik eta titnlorik barik, sei zenbaki zituen : I, II, III, IV, V, VI, bederatziña bertsotako sei estrofa, irugarrenetik laugarrenera puntorik ez komarik barik . (. . .) Esan bearrik ez, olerkari martiriaren paperak aitari eroan orduko, neu ez nintzala kopia ateta barik geld itu ".

Nahaste handi samarra da, baina kontuan hartuta Meñakan dauden esk uizkribuak familial< utziak direla, pentsa daiteke eskuizkribuak, bai, Lauaxetarenak direla. Hala ere, ezin erabat ziurtzat jo
kontu hori . Akesolok dioenez, izenbururik gabeak ziren berak familiari utzitako euskarazko olerkiak, eta nik esku artean erabili ditudanek izenburua zuten ("Agur Euzkadi"k izan ezik) . Bestalde Jon
Kortazarrek 1985ean Pamiela al diz karian argitaratu zuen "poema iiiedito bi" haietako baten esk uizkribuaren argazkia, "El home bien barbado" hasten den hura eta guk erabili dugun esk uiz kribua ez dira bat
eta bera. Akesoloren kopia, berriz, ez da, bere artikuluan aitortzen
duenez. Zein ote da kopia eta zein jatorrizko? Ezin erabat argitu
kontu ilun hori . Nik, hala ere, hemen, Meñakan dauden eski iizkribuak benetakoak balira bezala jokatu dut . Ez dakit gauzak argitu ordez ez ote ditudan gehiago ilundu, baina zeuden bezala uztea ez dirudi oso jokaera garbia denik .
Gauza bat hausnartzea baino ez zait gelditzen . Imajina ezazue
egun hauetan Garcia Lorcak hil aurreko gauean idatzitako poema
pare bat aurkitzen direla Espainian . Imajina dezake irakurleak poema horien zenbat azterketa argitaratuko liratekeen? Machadoren
zamarra zaharraren patrikan aurkitu zituzten bi bertso lerrorekin
egin dituzten interpretazioak kontuan hartuta, ez dakit. . . Eta hori
Espainia "afrikar" horretan. . . Eskerrak Euskal Herria betidanik Europa izan den . . .
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EGUNA BERANTZ DOA
Neurekin gel zaite arrats-begi data:
itzal baten goxoz urdintzen da Jata .
Ene Josu maite,
gel zaite!
Neure egun argia berantz azkar doa
itzalak jotzen dau atadi-ondoa .
Arrats onen otza,
biotza!
Oi Bidazti deuna sar zaite neurera
bertan dozu bada maitasun arrera .
Bekidat bizitza
zeure itza :
Idazti doneak atzaldu daidazuz,
euren muin eztiak emon egistazuz .
Bel zeure mintzoa,
goxoa!
Ta bame gustia berotan dodala
argi biur bekit eriotz-itzala .
Dana yat atsegin
Zeurekin .
Orain sakon dakust zeure eriotz ori;
zegaitik daukozun biotz deuna gori .
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Al ETAN NACO
Goizero zagoz nere atetan :
oi ots goxoa biotz-muñetan!
Iretzar ditu Jainkoak
goiz neskatxaren usoak?
Egun-sentia baño lenago
nere txaki au dirdiraz dago .
Norbaiten begi-niniak
antz-artzen ditu argiak .
Baña ots meia, zer nai didazu?
-Ixil, enetxo, Jauna nazazu .
Adatz ederrok intzetan
maite-mm nabil atetan .
Lotan ziñala zure ortuan
belar ta zugatz busti nituan .
Ikusi euren ederra
eurrez dute, ba, eskerra .Zut nadin, Jauna, didar goxora
eta zur nagon zure mintzora!
Ostro-tartez, ixil-ixil,
zure Ats xamurra bebil .
Betarte orrein pake argira
ibar ta landa edertu dira .
Oin garbi orrein urratzak
joranez ditu loratzak .
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-Enetxo, zabal zure atea
ta izanen dezu eder betea .
Landan baño garbiago
eder au bametan dago .Sar zaite, Jauna, etxe-bamera
poza dator, ba, Zugaz batera .
Eta zure Amas deunak
bete begiz biotz-muñak .
Sinatua : Urkiaga'tar E .

72

BIOTZ DONEA!
Biotz xamur-berea,
gar gori batekin zauritzen nozu:
zauri-ganean, ordea,
maitasun-larrosa zabaltzen dozu .
Sakon bitan nabil ez-bai goxoan ;
otzak il naroa Zugandik urrun,
su gordiñak nauka Zure ondoan .
Gabaz argi zakusat,
egunez, barriz, ilun .
Zurekin naukazu, neugaz ez zaukat .
Eguzkitan edur, otzetan sugar:
jolas bikoitz onek galduta nakar .
Baña bien tartean
sugar zakit, Jauna, biotz barrean!
Sinatua : Urkiaga'tar E .
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AZKEN OYUA
(Zubillaga'tar Karlá ri )
Goiz eder onetan erail bear nabe
txindor baten txintak gozotan naukela?
El naiten leyora begiok intz-gabe!
Gorbei-bama yatort kañoi-ots itzela :
or egazkin-egak odei-lapur doaz .
Guda-gotzon baltzak odolez dakustaz
euren oin aurrean beredin gudari .
Gaste argi orreik eutsi lur amari!
bera baizen onik eztauko ludiak .
Baña, Jaun altsua, orain ken nai nozu?
Bildots baten antzez lotuta naukozu
bearren naunean neure Aberriak?
Aren deia dantzut arma-ots larrian .
Izkilu-tarteko dirdira bizian
mendi goitietan Eriotz betorkit .
Bertan eder dira azkenengo atsak!
Arte adartsu bat babes-toki bekit,
neure gezi meion eriotz-zauria
txastau dagientzat etsaien errañak!
Zuzentzaren maltez bil diran semeekin
ixuri daidala bizitz-iturria .
Lurra estal bedi odol-larrosakin!
Gozo eta eder gizonen kopetan
aberri-opazko eriotz-mosuak!
Zauritu orreik, zut, orra mendietan
aintzak zabal ditu esku argituak.
Ortxe jausi nedin!
Eta azken orduan
laztandu naiela amasa estuan
garaitz-abar billa doazen zaldiak .
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Eta begi onein laño leyartuan
tinki igaro beitez gizuren argiak ;
esku zurbil oneik aul luzatu bediz
eutsi zagientzat ikurrin donea ;
azkatasun-atsak betiko bil zagiz!
Antxe makur zaite oi buru neurea
geure lur amaren besarte gozoan!
Eta anai maiteok eutsi burrukari
iñoiz ilgo eztan euzkoen Amari.
Itxaropen auxe sort bekit gogoan .
Jauna eriotz au, arren, emoztazu :
koldarrentzat itxi larrosen-usaña .
Azkatasun deuna bial egiztazu
atzindu nai dot, ba, arrotzen iraña .
Gorputz onek bakez atseden dagian
erri azkutuen Egun-Aundi arte
gudan jaus nadila zuzentzaren aide,
ez ormari atzez goiz eder argian .
Eta bake deuna sortuko danean
neure azur utsak besteenakin batu ;
eres¡ Gurenaz lagundu bidean
obi bakar-arte .
Baña, arren, bukatu
oroigalu aren maitasun-itzala
Kisto'ren gurutzaz; Beragan ditxarot.
Josú ren fedea besterik eztaukot!
Erri zintzo-onenak zaindu dagiala
il gintzanen atsa, il gintzanen ala.
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[AGUR, EUZKADI!]
Agur, Euzkadi, Jaunak naroa
Aberri eder argira
Neure negarrak jarion neuzan
zeure mendiai begira
Seme bat zeukan, baña etsayak
kendu eutsoen biotza
Soin ederrera ixuri yakon
mayetz bateko goiz otza
Gurutz deunari mosu egiñaz
alde-egin eutsun mundutik
Kistoren gentza abo-ganean
loratu yakon gastetik
Jaunaren maitez, aberri-maitez
ez eban euki bildurrik
eta zeuretzat zorion utsa
opaldu eutson gogotik
Euzkadi ona zagoz betiko
Kisto'ren fede betean
Olan, zoruna bilauko dozu
emen ezpada zeruan
Eriotz deuna aurrean daukot
ziñistu bada, euzkoa :
Euzkadi azke izan daitean
zaindu Josú ren legea
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Eder yatazan euzko basterrak,
eder itxaso zabala
baña oraintxe ederrago yat
eriotz onen itzala
Gastea nozu bizitz onetan
ez yatan paltan gauzarik.
¡Jauna gogorra aldionetan
igez eitea lurretik
Ezpedi egin neure oldea
Zeure naia, bai, ostera
Gogoa boa, zeru argira,
gorputza lur illunera
Sinatua: Lauaxeta
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GARBAIA
Urtzi'ren asarrea
I. Neure begi onein errukizko aterpetik jaurtiko zaitut ; dongeen
bideetan, ba, oles-egin dozu : "An mendi garaienetako gerizpe gozotan, Urtzi lo-zorroan datza .
II . Lurrezko etxe oneitan jan-edan bai?, eta jolastu gaitezan, geure
soñu-otsik ezpaidau entzungo, Aren aulki inguruan aize adartsua
dabil-eta ".
III . Baña zerua baizen zabala Neure belarria da-ta aizerik meenak
orri sortu-barriai zelako itza esaten dautsoen, be, entzun dagiket.
IV. Neskutz baten antzaz oroimena bideratu yatzun, griñakin,
ordea, batzarra egin ondoren, iñoiz ikutu-gabeko emazte, oean ilta
itxi zendun .
V Oin azkarrakaz dabiltzanai, guzurra euren mingain ertzetan orratza legez darabillenai oyu-egiñaz esan zeutsoen : "Txalo-egin! geu-re
janaria garraztu eta edaria mingoztuten ebazana, ilotz daukogu".
VI. Eta zer? Negartsuen deiak ez ete naue biotz-beratzen? Arein
sotiñak neure aintziñeraño igon dira eta gatzura baño garratzago
aboan biurtu yataz.
VII. Urtzi biziduna nazan ezkero, tximista ta trumoia jatsiko nayatzu, neure asarrearen ontzian edaten emon bear dautzut ba.
VIII . Zabiltzan bide gustietako autsa, be, zeure negarrakaz oreegingo dot eta lora-artean Neure eztena zer dan esku orreik sentiko
dabe. Bai orixe!
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IX . Ezti-kaparra ostu dautsen urobioa legez zeure inguruan nabil ;
bei-euli zorrotzak zauritu daun zezena iduri zelai orreik zear
narraikizu .
X . "Igaliz beterik nago" zure baitan diñozu, baña Neure age luzeak erausiko zaitu eta mutikoak ikolatzean ibili-ostean aren adarrok
geratzen diran antzean izango zara .
XI. Aberats okitutzat enparantzetan goratzen zaitue, baña zeure
urre-zidarrok neure asarre biziaren dolarean urtuko dodaz eta edaritzat emongo dautzudaz .
XII . Bai! aize-oyalak arro, itxasoan ibili zaite, bere eskumako pitxerra Neure aingeruak iruliko daunian illotzaren odol-antza urak artuko dau-ta .
XIII . Neure asarrean igaroko nazan aldian, mendien belaunak dardar-egingo dabe eta goietako oyanak, oyu : Urtzi biziaren aizkoraotsak kikiltzen gaitue .
XIV Aralar'en neure orrua eta Gorbeiá n neure azkonen olea .
Eiztari baten itxuraz nabil eta neure geziakandik etzara aldenduko,
paguso bat legez ilgo zaitut, ba .
XV Zuzentza betearen neurriak eder yatazan ezkero, menperatuak izan diranak deika daukodaz. Arein eskuak eztira alperrik
zerurantz jasoten eta euren oinkadak eztira ixilpean galtzen neure
jauregi onen zabalunetan .
XVI . Azokara eroan bear daun bildotsa, lau ankatatik oraturik loki
gogorraz artzañak lotzen daun legez, gaiztakeriaren larretan ikotika
zabiltzen ori, be, lotuko zaitut.
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XVTI . Eta luzakor, ez aztukor nagola jakingo dozu . Urtzi Jaunaren
eskuak ludi onek eztauz esitzen ; bere begiak ozertzarik eztauka-ta .
Bere aintza gogor eskatzen dau . Jainko ila enaz, bizia baño-eta .
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PLEGARIA POSTRERA
Virgen María, de fulgor me llena
de tus ojos, en luz, el alba pura .
¿Qué mieles en flor manan la dulzura
como tus labios al besar mi pena?
Virgen María, qué mortal condena
ata las almas en prisión oscura?
Filo de plata tiene tu ternura
con que corte, sin sangre, mi cadena .
Sin esperanza mi dolor muriera
si en tu sonrisa maternal no viera
la libertad, en sol, con brisas nuevas .
Así mi llanto se transforma en gracia,
y el alma, presa en lodos, antes lacia,
en flor eterna para Dios renuevas .
Sinatua : Esteban Urkiaga "Lanaxeta"
1-6-1937
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iiVEN, SEÑOR!!
Señor, ¿qué buscas en mi pecho,
si el alba la cubrí de lodo?
Tu rastro, que signaba todo,
en ruinas lo dejé deshecho .
¿Quién, Señor, borró de mi frente
aquel resplandor de tu Cara
que al espejo del agua clara
prestó cristal más transparente?
Qué bellas fueron mis pisadas
cuando la gracia florecía,
en las alas del nuevo día
que robó luz en tus miradas .
Cuán presto sabía tu estancia
y la sombra de tu Figura,
pues una sutil hermosura
me guiaba con su fragancia .
Pero ¿pasaste por mis huertos,
con tus claros ojos en gracia
para que la flor fuese lacia
y los frutos nacieran muertos?
¡No, Señor!, vuelvan tus caminos
con hermosura siempre nueva
y su señal mi amor remueva
para seguir tus pies divinos .
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¡Ven, Señor!, con secreto viento
tu Espíritu mueva mis ramas,
y con brisas bese las llamas
la paz divina de tu aliento .
Surjan incendios en mi pecho,
que quemen los frutos de muerte .
Tu libertad me ate tan fuerte
que sea tuyo por derecho .
Así, Señor, tu voz me fuera
-con la belleza por misivalleno de perdón mientras viva,
lleno de gracia cuando muera .
Sinatua : E . de Urkiaga " Laltaxeta"

Prisión Carmelitas
2-6-1937
Vitoria
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YO LLEVO
J.M . - J.T

Yo llevo entre mi espíritu encendida
la hermosa luz del entusiasmo ardiente ;
amo la libertad más que la vida
y no nací para doblar la frente .
Por eso estoy aquí de altivo y fuerte,
tu fallo espero con serena calma, '
porque si puedes decretar mi suerte,
nunca podrás envilecerme el alma .
Hiere, yo tengo en la prisión impía
la honradez de mi nombre por consuelo .
¿Qué me importa no ver la luz del día
si tengo en mi conciencia la luz del Cielo?
¿Qué importa que entre muros y cerrojos
la luz del sol, la libertad me veles,
si ven celeste claridad mis ojos?
[.. .]
¿Si hay algo en mí más fuerte que tu yugo,
algo que sabe despreciar tus iras
y que no puede sujetar, verdugo,
el terror que a los débiles inspiras?
Hiere. Bajo tu látigo implacable,
débil acaso ante el dolor impío,
podrá flaquear el cuerpo despreciable,
pero jamás el pensamiento mío . . .
Más fuerte se alzará, más arrogante
mostrará al golpe del dolor sus galas ;
el pensamiento es águila triunfante,
cuando sacude el huracán sus alas .
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No me importa . . . tu furia es impotente,
víctima del poder, sueño de un día .
¡Si todos ante tí doblan la frente,
yo siento orgullo en levantar la mía!
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ENVIO
Esta barba cubrió con su maraña
mi rostro de perfil en calma plena ;
mas el mar con borrasca que me llena
en negras ondas mis recuerdos baña .
Un punto fijo su mirada daña
sin poder enhebrar jamás su pena .
La clara frente de amplitud serena
con gesto duro del pensar se empaña .
Así quedó trazada mi figura
en el hastío de prisión oscura
mientras su fin con fé viril aguarda .
No te extrañes del "home bien barbado",
pasa : pues en su pecho, al sol cerrado,
la miel en flor para el amigo guarda.
Sinatua : E. de Urquiagn
Amigo Carlos : el demonio cuando no tiene . . .
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¡CRISTO ROTO [SOLO]!
En vanas fugas escapé por mares
que tu claro mirar me los bruñía .
El rumor de tus remos me seguía
Mas eran alas mis tobillares .
Campos libres hollaron mis andares
mientras en cruz tus plantas retenía .
Porqué tu temor vejado me ponía
Con vivas tu voz los ajenos lares?
Embuir de tus moradas fué mi empeño
Pero [ . . .] con clavos en un leño
[ . . .] corrió Señor, más que mi saeta .
[ . . .] cadenas preso
[ . . .] herida el alma el cuerpo ileso
[ . . .] la libertad completa
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OI IARRAK
lA
Koaderno-orri koadrikulatuaren erdia . Hitz hauek : "Atxillo Lauaseta" ( "Atxillo" hitzaren '1' hizkia ortografia puristaren araberako
moduan kapeladuna da . Harrigarria bada ere, "Lauaseta" dago idatzita, ez "Lauaxeta" (besteren batek egindakoa ote?) . Hizkiak marraztuta daude eta margotuta, gorriz eta berdez. Itzal bat daukate atzealdera marraztuta, perspektiban. Barrenean, bi esku burdinaz lotuta .
lB
Lehen olerkia : "Eguna berantz doa" .
Koaderno-orri koadrikulatuaren erdia .
Ez dago aldaketa handirik . Hitz-elkarteko marratxoren bat falta zaio
Onaindiaren bertsioari (atadi-ondoa, eriotz-itzala, e .a.) . Maiuskularen
bat edo beste, komaren bat edo beste, eta, batez ere, hau bai esanguratsua : 12 . bertso-lerroan bi puntu falta dira Onaindiarenean .
Onaindiarenean, bi lerro ageri dira, azken biak ("Ene Josu maite, / gel
zaite!"), eskuizkribuan agertzen ez direnak . 3 . eta 4. bertso-lerroen errepikapena dira, eta lelo antzera jokatzen dute. Onaindiak eskuiz kribuak
daukan erregulartasuna osatu nabi du, antza .
2A
Bigarren olerkia : "Atetan nago " .
Koaderno-orri koadrikulatuaren erdia .
Aurrekoan bezala badago munta txikiko aldaketarik : hitz-elkartetako
marratxoaren falta (biotz-muñetan, egun-sentia, begi-niniak, antz-artzen); maiuskula bat Onaindiarenan ez dagoena "Ats", ziur aski Jainkoaren "Ats" zela adierazi nahi zuelako; "adatz" bat, Onaindiak
"adats" zuzendua; "urratz" bat, Onaindiak "m-rats" zuzendua; eta elementu grafiko bat, oker ez banaiz bere olerki liburuetan ere erabiltzen
duena, elkan-izketaren hasiera gidoi batez eta bukaera beste batez
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mugatzeko, nahiz beste ahapaldi batean egon . Hori ez dago Onaindiarenean.
Baina badira munta handiagoko aldaketak olerki honetan:
3. lerroan:
On . Iretzat ditu Jainkoak
Esk. lretzar ditu Jainkoak
16 .ean:
On . zurez dute, ba, eskerra .
Esk . eurrez dute, ba, eskerra .18 .ean:
On . eta zut nagon zure mintzora!
Esk . eta zur nagon zure mintzora!
30 .ean:
On . poza dator, ba . Zugaz batera.
Esk . poza dator, ba, Zugaz batera .
Hobeto ulertzen delakoan nago horrela .
2B
Hirugarren olerkia : "Biotz Donea".
Koademo-orri koadrikulatuaren erdia .
Munta txikiko aldaketak daude, esanahiari dagokionez ia ezer aldatzen ez dutenak .
Hitz-elkartzeren bat, maiuskularen bat Jainkoa eta jainkozkotasuna izendatzeko . Esanguratsuena, beharbada, puntuazioa : Bi puntuen erabilera eta komaren bat edo beste .
3A / 3B
Laugarren olerkia: "Azken oyua".
Koaderno-orri koadrikulatuaren erdia .
Olerki honen bi bertsio gordetzen dira . Bata Lauaxetak garbira pasatuta, eta bestea zirriborrotzat har dezakeguna (ikus 4A / 4B) . Garbira pasatutakoa letra argiz egina dago, eta horregatik egiten zaigu
ulergaitzago huts nabarmenak agertzea.
Beti bezala agertzen dira Onaindiarenean hitz-elkartze marra gabeak (intz-gabe, Gorbei-barna, izkilu-tarteko, eriotz-mosuak, azkatasun-atsak, larrosen-usaña, maitasun-itzala) ; puntuazioa ere alda1 12

tuta dago, eta batzuetan Onaindiak hobeto ulertzeko zuzen aldatuta badago ere, badira aldaketa okerrak ere (ikus esaterako 26, 41, 44 .
lerroak) ; Y's' zuzenduak ere badira (emoztazu, egiztazu) .
Hipotesi moduan apuntatu nahi dut, beharbada banaketa handiagoa egon daitekeela 30 . eta 31 . lerroen artean. Ez dago garbi, ordea,
orriaren bukaerarekin bat datorrelako, baina hurrengo orrialdean
badago eski uizkribuan arkatz gorriz egindako marka bat, hori adieraz dezakeena. Ez dirudi munta handiko aldaketa denik hala ere.
Muntako aldaketen artean, ikus ditzagun hurrenez hurren :
17 . lerroan:
On . Arte adartsu babes-toki bekit,
Esk. Arte adartsu bat babes-toki bekit,
19 . :
On . txastau dagientzat etsaien erranak!
Esk . txastau dagientzat etsaien errañak!
30 . :
On . garaitz-abar billa doazen (t) zaldiak.
Esk . garaitz-abar bifla doazen zaldiak .
46 . :
On . erri azkatuen Egun-Aundi arte!
Esk . erri azkutuen Egun-Aundi arte!
53-55 . :
On . bukatu / oroigailluaren maitasun itzala / Kistoren gurutzat ;
Esk . bukatu / oroigalu aren maitasun-itzala / Kistoren gurutzaz;
Azken aurreko aldaketak merezi du argibiderik :
Ez dut ukatuko, neuk ere nahiago nukeela Lauaxetak "erri azkatuen" idatzi izan balu, baina eskniz kribua aurrean duenak ezin garbiago (esango nuke berariaz garbi) idatzi zuela Lauaxetak "azkutu".
Beharbada, hitza ez ezagutzeak eragin du hustzat joa izatea hainbat
eta hainbat transkripziotan (denetan) . Baina, berriro diot, setatsu dago idatzita : "erri azkutuen Egun-Aundi arte" . Zer da "azkutu" ordea? Ez dut inon aurkitu horrela idatzita . Badago, ordea, bai "azku"
bai "azkutsu". "Azku" adorea, kemena, art-eta ere izan daiteke. "Azkutsu", berriz, Orotariko Euskal Hiztegian debotoa ere izan daiteke .
Hitz horren erabiltzaile nagusia Olabide da: bai bere Kempisean, bai
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Itun Berriaren itzulpenean ageri dira adibideak Lauaxetak ezagutu
zitzakeenak . Herri kementsuen, adoretuen, edo debotoen Egun Handia da, beraz, Lauaxetak aldarrikatzen duena, horietatik zein ez dakit,
baina zentzu erlijiosoa duela esango nuke ia seguru.
Ez dut ezkutatu nahi, ordea, olerkiaren zirriborroan "azkatuen " datorrenik . Baina 3A eta 3B onartzen baditugu olerkiaren azken ber-tsiotzat, ez dago zalantzarik "azkutuen" behar duela.
4A / 4B
Laugarren olerkiaren zirriborroa : "Azken oyua ".
Koademo-orri koadrikulatuaren erdia .
Olerkiaren erdia baino gehiago nahikoa gertu dago azken bertsiotik, eta azken partea nahasiago dator. Olerkiaren azken prozesua
ikus daiteke hemen . Interesgarria da alderdi horretatik.
5-9
Bosgarren olerkia : ["Agur, Euzkadi"]
Interesgarria da olerki honen eskuizkribua aztertzea . Aurreko guztiak kuartifia erdi koadrikulatuetan idatzita daude ; letra txukunez
idatzita ageri ere . Hemen, berriz, orri txikiagoetan ageri dira (azken
gutunen tankerako orritxo zurietan), eta letra deskuidatuagoz, premia handiagoz esango nuke . Zuzenketak arkatz gorriz eginak daude
gainean . Ez dut uste asko abenturatzea denik esatea hau izan zuela
Lauaxetak azkena idatzitako olerkia . Kapillan bertan idatzia ez bada . . .
Bestalde titulurik ez du. Gero jarri zaiona da hemen datorrena .
Onaindiak nahikoa ongi jasoa du eskuizkribua. Puntuazioa Onaindiak berak jarria dio asko eta asko, premiazko egoera latz hartan,
Lauaxetak puntuatzeko gogo gutxi izango zuen eta. Hemen apuntatu
nahi ditut, hala ere, gorriz aged diren zuzenketak (eskuizkribuaren fo
tokopiak ez baitigu ongi bereizten uzten) :
23 . lerroan:
azpimi . Aberri azke izan daitean
goriz . Euzkadi azke izan daitean
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29 . lerroan:
30 . lerroan:

31 . lerroan:

azpian . Gastea nabil bizitz onetan
gorriz. Gastea nozu bizitz onetan
azpian . ta ez yat palta gauzarik
gorriz . t'ez yatan paltan gauzarik ("paltau" ere irakur daiteke)
azpian . ¡jauna gogorra yat aro onetan
gorriz . ¡Jauna gogorra aldionetan

1OA/10B/10C
Seigarren olerkia : "Garbaia ". "Urtziren asarrea ".
Koadrikulatu gabeko orri handian idatzia . Idatz lerroaren oinarrian, lerro zuzen hutsa .
Interesgarria da olerki honen eskuizkribua ikustea . Lehen gauza
esan daitekeena da ez dakigula olerkia den edo zirriborroa den . Ez
baita Lauaxetaren lanetan aurkitzen errimarik gabeko olerkirik . Beraz ematen du "Urtziren asarrea" izeneko atal hau apunteak direla
olerki bat egiteko. Edo besterik gabe otoitz bat dela .
Beste konldusio bat da: azken egunetan, proiektu bati ekin zion
Lauaxetak. Proiektu poetiko horrek "Garbaia" izena zuen (kontrizioa,
damutasuna), eta hainbat atal zeuzkan diseinatuta (ikus lOCko zerrenda) : "Urtzí ren asarrea ", "Urtzí ren errukia ", "Urtzí ren ala" (oinazea), "Urtzi'ren zuzentza ", "Urtzí ren aintza", "Urtzí ren edertasuna ",
"Urtzí ren bideak", "Urtzí ren argia" eta "Urtzí ren iluna" . Lehen bi
atalak (lehena batez ere) itxuratuta zeukan. Horrela adierazten duela
ematen du 10C horretan ixa batjartzeak izenburu bi horien alboan . Ez
zuen noski betarik izan proiektua aurrera ateratzeko .
Testuan dauden transkripzio-aldaketak ez ditut hemen zehaztuko, munta txikiko asko direlako, baina munta handikorik ia ez dago .
10D
Zirriborro bat da hau . Bi olerkirena . Bata "Garbaia"ren bigarrer
atalarena gaztelaniaz, eta bestea "Biotz Donea" olerkiarena . Beste
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inon agertzen ez denez hemen transkribatuko dut nik irakurri dudara . Ulertzerik izan ez dudan zatitxoa parentesi zuzenen barruan
utzi dut :
Errukia
Quien ha puesto esta sombra en mis caminos?
No era y su mente me servía de cuna
Cuando caminaba como un niño pequeñito El venía
Tras de mí para que no cayera y me agarraba
Qué he hecho en mi la [ . . .] [ . . .] [ . . .]
[ . ..] mancha y pecado
ez bai goxoan
Sakon baten nago, ez argi ez ilun gaberki argi zakit
Sutan zag ozan Biotza! Ta egunez barriz, ilun!
Aldentzen banakizu neure otza zayat
Urrun edo urbil bildur natzaidala
banagokizu
soñaren otza!
Urrun nazan
sutan naukazu»
Urbiltzen nagokizu

11A
Beste zirriborro bat da . "Garbaia" proiektuaren bigarren atalarena
ematen du : "Urtzí ren errukia " . Ahal dudana, eta ahal dudan moduan transkribatuko dut hemen :
I . "Orren ikondoa ego-aizeak jota orri erbatzik gabe agertzen yaku . Jaun Urtzi'rengan bere uste betea eratsi daun ezkero, arengan kerizpe gozoa bilatu dagiala" nere etsayak irrika deadar egin dauste .
II . Ene Jauna ez nagizu euren ezpanetan laga! Arrats-beran zeure Arnasa gozoa
[ . . .] [ . . .] jaso bedi eta ikondo igerraren abar goititu puntetan oriña berdeak sortuko dira . Odol-ordez esne emongo daustazu zanetan dauken [ . . .]!
III . Nire gerizpea Zeu zara! Ez nintzan eta amaika zugatz jarri zenduzan sortu-ondoren bide guztitan, beroak ez nengian erre . Erruki betikorraz bateiatu ninduzun!
IV. Oñez ez lakian aur-antzo ibili nenbilan, emen jausi an jagi, baña amarik samurrena baño areago neure atzean [aurtzain] zentorran miñik ez nengian artu
V Txalo-eginda nozu baña alperrik . Uste dozunez Jainko Jaunak ez nau baztertu .
Aurra seaskan datzanean, ama kikuka [ .. .][. . .][. ..] baña aurron [ . . .][ . . .] Jaunak nirekin!
VI. Eznaz igituko!
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Eski nizkribuan ikusten denez, "Azken oyua" olerkiaren zirriborrorako ere erabili zuen paper-mutur honen barrena eta ertza .
11B
Bi marrazki . Bata mendel antzera alderik aide, antzinako liburuetan atal-buruetan ikusten zirenen antzekoa : bi emakume biluzik eta
landaretza klasikoa . Bestean, aingeru hegadun bat .
12A
Zazpigarren olerkia: "Plegaria postrera" .
Datatua ageri zaigu poema . Ekainaren lehena. Hil bain hogeita
host egun lehenago .
Aldaketa txikiak dira . Alde batetik puntuaziokoak : "en luz", "sin
sangre", "en sol" (2., 8 ., eta 11 . lerroak) denak koma artean ageri dira
esk uizkribuan . Erritmo berezia ematen dio olerkiari.
Ez da "que corten, sin sangre", baizik eta "que corte, sin sangre"
(8 . lerroa) . Ez da "y mi alma", baina bai: "y el alma" (13 . lerroa) .
Beste gainerakoan ongi .
12B
7irriborroetarako erabilitako orria . Orri barrenean, marrazki bat :
hire belaontzi itsaso kurbatu baten gainean eta esaldi bat : "Vibra en
la entraña de tu oración postrera" .
13A
Koaderno-orri koadrikulatuaren erdia .
Bere buruaren marrazkia bizarrarekin : Albo batean : "para Zubillaga" . Carlos Zubillaga egun haietako espetxe-laguna da . Adio-gutun bat ere idatzi zion azken orduan, eta arkatza utzi zion ondare
bakar : "Creo que me quedan pocas horas de vida, y no quiero dejar
de agradecer todas las atenciones que ha tenido conmigo. Le doy las
gracias de todo corazón y en pago de ello le dejo para Vd . al aboga117

do Santamaría un lápiz de oro, lo único que me queda" . "Azken
oyua" olerkia ere Zubillagari eskainia dator.
Erretratuaren azpian honela dakar : "[ . . .] contempla a tu / amigo
Lauaxeta 'El home / bien barbado' y bien amelenado . / Menos mal
que se ha [. . .]" . Onaindiak ez dakartza esaldi horiek osorik, baina
kakotxen artekoa bai . Oker irakurrita, ordea, "El home bien barbado y bien amohinado" irakurri . zuen eta .
Ez dakit zein den "El home bien barbado" horren esanahia . Kakotx artean dakarrenez, aipuren bat izango dela ematen du. Hipotesi gisa plazaratzen dut, beharbada, El Cid-en aipu ironikoa izan
daitekeela . Bera baitzen literatur tradizio espainiarrean "bien barbado" ezagunena . Hala ere, ezin ziur esan. Bestalde, atsotitzen baten
itxura ere badu . . .
Iraklu-ri gabe utzi ditudan hutsuneez esan dezadan, lehenari buruz
se¡ letratako hitza ematen duela; lehen biak "C" eta "A" ematen dutela, eta azken biak "T" eta "E" direla la zalantzarik gabe . Gainerakoa,
damurik, ezabatua dago . Bigarren hutsunean, dedukzioz -ez hala
irakurtzen delako-, "lavado" ematen du jarri behar duela .
13B
Zortzigarren olerkia : "Envío" . Onaindiarenean: "El home bien barbado y bien amohinado" (sic) (ikus 13A) .
Munta txikiko puntuazio-aldaketak daude, puntu eta komaren
bat, punturen bat . . . Azenturen bat ere falta da, "hastío" . Lauaxetak
oker jarritako bat, "fé", kendu egin du Onaindiak .
3. lerroan ez dira 'borrascas", 'borrasca" baizik . 12 . lerroan, ez da
"No te extrañe", baina bai : "No te extrañes" . 13 . lerroan lehen hitza
"pasa," da, eta eskuizkribuan "pasa:" ageri da, bi puntuekin, ez
komarekin. Hobeto ulertzen da horrela . Azkenik "al sol cerrado"
koma artean ageri da .
Sinaduraren ondoren, esaldi bat dator Carlos Zubillagari eskainia : "Amigo Carlos : el demonio cuando no tiene . . ." . Onaindiare1 18

nean oker irakurrita dago : "El demonio mando no tiene" . Esaldi honek, bai, atsotitz itxura du. Bai baitago gaztelaniaz atsotitz zahar bat:
"El demonio cuando no tiene cosas que hacer, mata moscas con el
rabo" . Esaldi honek badu bere garrantzia olerkiaren taxuaz zerbait
ikasteko . Denbora-pasako jardun umoretsua da, beraz, bere bizarraren bizkar egina eta lagunari eskainia .
14A
Zigarro-kutxa baten paperean idatzitako zirriborroa .
Zigarro-kutxak honela : "Compañía arrendataria de tabacos / Cigarrillos superiores al cuadrado / 20 cigarrillos / 0,70 pts" .
Zirriborroak honela dio :
Argumento
Dulce Jesus tu nos redimiste
con tu sangre no permitas que
mi alma vea la condenación
eterna antes que tu gracia
la has de dejar limpia de toda
mancha digno de recibir de tus
mismas manos la estola
que visten aquellos a quienes en
tu eterna bondad les elegiste
para rendirte el honor la gloria el
ingenio y la sabiduría
por todos los
siglos

Beste esaldi solte batzuk ere badatoz, zirriborro gisakoak .
14B
Zigarro-kutxaren ifientzuan beste olerki bat dator, hamalaurkuna izateko intentzioaz, bukatu ez zuena, antza . Lehen bi ahapaldiak nahikoa
garbi irakur daitezke. Hirugarrena, berriz, nondik nora zihoan asmatzeko lain besterik ez . Azken hirukoan, bukaerak baino ez . Hala ere,
1 19

inoiz argitaragabea, beste olerkiekin batera argitaratzen dut irakurri
ahal izan dudara .
Izenburua ulertzeko ere zalantza handiak ditut. "Cristo roto" irakurtzen dut nik . "Cristo solo" ere irakur daitekeela uste dut ordea .
Olerkiaren gainean, here buruaren marrazki osoa bizarrarekin, eserita eta irakurtzen . Gurutze bat ageri da Lauaxetaren gainean paretatik
esekita .
15A / 15B
Bere izen-abizenen inizialekin (Estepan Urkiaga Basaraz) egindako denbora-pasako marrazkiak . Bi marrazki aurkian eta bat ifrentzuan . Aurkiko bat, hala ere, ez dut deszifratzerik izan .
YO LLEVO
Kasu berezia da olerki eder honena . Nik dakidala Bernardo Atxagak argitaratu zuen lehen aldiz Anaitasuna aldizkarian (1977 ekainak
1) . Atxagak iradokitzen zuenez, Julio Pagaldairen alabak eta haren
senarrak utzi zioten . Julio Pagaldaik txofer lanak egiten zizkion gerra
garaian . Pagaldaik berak eraman zituen Gernikara Lauaxeta eta kazetari frantses bat. Gemika errauts eginda frantsesari erakusteko agindua zuen Lauaxetak . Honek esan bide zion "ez itxarori", eta Pagaldaik aide egin omen zuen orduan . Biharamunean atxilotu zituzten
olerkaria eta kazetari frantsesa.
Ez dakit nola iritsi zen Pagaldairen eskuetara olerki hori . Ez dakit
haren familiak gordetzen duen gaur eskuizkribua . Meñakan behintzat ez dago.
Hemen ere aide nabarmenak daude Atxagaren eta Onaindiaren
arteko bertsioetan . Kasu honetan, esan daiteke zentzuaren arabera
Atxagarenak ematen duelajatorrago. Baina ezin esan . Lino Akesolok
olerkiaren zati bat argitaratu zuen artikulu batean ("Lizardi eta Lauaxeta ez dira sasikume-izenak" Goiz-Argi 16, 1975), eta han ia bat egiten zuen Atxagaren bertsioarekin . Ez du esaten ordea eski iizkribua
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aurrean eduki zuen edo ez . Hemen argitaratzen dudana Atxagaren
eta Akesoloren bertsioak dira . Ikus ditzagun zein aldaketa dagoen
hala ere.
Zentzuz eta neurriari begiratuta, lehenengo gauza esan behar dena da 16 . lerroa falta dela .
Nik esango nuke bestalde, 5 . lerroan, Atxagak eta Onaindiak "por
eso estoy aquí de altivo y fuerte" badakarte ere, "por eso estoy aquí
altivo y fuerte" esan beharko lukeela .
23 . lerroan "cuerpo despreciable" dakar Atxagak eta "cuerpo deleznable" Akesolok .
26 . lerroan "mostrará el golpe del dolor sus galas" Atxagak eta
"mostrará al golpe del dolor sus galas" Akesolok .
29 . lerroan "tu furia es omnipotente" dio Onaindiak ; "tu furia es
impotente" noski, Akesolok eta Atxagak .
30 . lerroan, "víctima del placer" Atxagak eta Onaindiak ; "víctima
del poder" Akesolok.
32 . lerroan, "yo siento orgullo de levantar la mía!" Atxagak ; "yo
siento orgullo en levantar la mía!" Akesolok eta Onaindiak .

1skerrak eman nafii dizkiet Atteëko Men ka jauregian, Abertzaletasunaren Agiritegian, Ian egiten duen Iñaki Goioganari eta Sabino Araka Kultur Elkargoari, Ian hau egiteko emandako erraztasunengatik .
Artikulua bukatu eta azken errepasoa ematen ari nintzaiola,
gauza batek harritu nau, eta barkatuko dit irakurleak hausnarketa
hauxe egitea : artikulu hotza idatzi dut; hotzegia epaituko du batek
edo bestek . Datuak eman ditut, eta hala egin nahi nuen . Artikulu
honetan ez dago paper-mutur horiek esku artean erabili nituenean
sentitu nuen hotzikararen arrastorik . Hori niretzat gordetzen dut.
Inazio Mujika Iraola
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XIPRI ARBELBIDE

Piarres Laf tte
eta Aljeriako gerla

HERRIA astekarian 260 bat artikulu idatzi ditu Piarres Lafittek 8
urtez, Aljeriako gerla 1954an hasi zenetik, eta 1962an bururatu zen
arte . Badira luzeak, badira oso laburrak . Badira gertakariak kondatzen dituztenak besterik gabe, badira bere iritzi artikuluak, biga euskaraz eta bost frantsesez, P. Lafitte izenez izenpetuak. Besteak ez dira izenpetuak . Baina beste artikuluetan ere, askotan ageri da bere
ikusmoldea .
Horien ondoan ehun bat soldaduk idatzi artikuluak, batzuk
oso luzeak : luzeenak lau astez agertu dira hostokadan bezala'
Bai eta 45 kantu . Soldaduen artikuluetan badira gauza handirik
erraten ez dutenak, ez bada nor diren elgarrekin, nongoak, musean aritzen direla, xahakoa ondoan daukatelarik . Besterik gabe. Artetan gehiago ere jakiten da eta zenbaitzuk erraten digute
nolako bizia daramaten, bai berek, bai Aljeriarrek: etnologoentzat baliagarri liteke . Beste batzuk ematen digute beren ikusmoldea gerla horretaz eta Aljeriaren geroaz . Ikusmolde horiek
bat bestetik oso diferentak dira . Hala nola A .T. batek erraten
duen ez lituzkeela bere haurrak ikusi nahi erakasle arabiar baten
esku, zorriz eta sifiliaz beteak diren haurren artean -. Beste batek
erraten errepostua, zorri eta sifiliaren kontrako erremedioak badirela .3
«Gauden hein batean» artikuluan irakur daiteke :
"Ohartu bide dira gure irakrn•leak, uzten ditugula gure idazlnriak zoin bere gisa mintzatze•a t . Horrek ez du erran nafi denek arrazoin dutela eta denen abisuak onartzen ditugula . Bainan asko ekaietan ez da garbi ageri mm den ezin ukntuzko egia,
eta orduan ez ote da hobe nor bere mnentsarekin uztea " .
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Ez baidaitezke denak aipa zenbait minutuz, Lafittek berak zer idatzi duen erranen dugu, jakinez oreka bat eman nahiz bere kazetari,
bestek erranaz kondu hartzen zuela . Hiru sail aipatuko ditugu : gertakariak, politika eta morala .

GERTAKARIAK
Ez zen gerlarik, baina «Aljeriako gertakariak» «les événements
d'Algérie» . Nahiz bestalde ere bazen horien berri, HERRIAk ere aipatzen ditu: telebista gauza arraroa zen, irratirik ez etxe gehienetan,
egunkari guti eta denetan, egia xuhur. Behin idatzi du
"Kaseta bat arrestato dutegobernoko gizonek erakusterat enraten baitzuen joan den astean, Aljeriako berriak aspaldi danik arranjatorik heldu zaizkigula . Kaseta horren arabera, nola ditake felagak ltain gnti eta Irain alud izanen, gero eta gehiago hiltzen baitituzte, eta guduak ez baitira aparantziarik ere gelditzen edo bakantzen?
Ez izanik ere politikero porokatoa, jende gehienek ikusten dote badela nunbait zebait ez
doanik. Lehen soldado aintzindari batzuek zibilen gain ezartzen zuten gerlaren luzatzea. Orai berak dira nausi, nmiatz ondarretik hunat . Haniar hilabetez, zer dote ber -riagorik egin bakearentzat ? "
Beste behin idazten du
"Afr-ikan gerla aintzina doa, nalnz kasetekgorde ahala got -detzen duten Irango ezinbertzea

Ondoko urtean irakurtzen dugu
"Soladadoek etsaien arak ere orai ezagotzen ditrtzte. Ez da harritzeko bitori ederrik ereman baitute gro-e soldadoek felagen kontra. Lacostek' deitoratzen du Frantziako egonkariek ez baititozte aski aipato gore gizonen garaiak, hainbertze lerro ematen dituztelarik felageu balentrien ezagut arazteko ".

Bitoriak? Behin baino gehiagotan gertatu zaio Lafitteri oso optimista izatea, beste lerro hauetan bezela .
"Lacostejmnmren arabera, oda ondarreko Aljeria bakean izanen da"` .
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"Duela zonbait denbora, izigarri zen . Egun gaziez berri txmrak Aljeriatik : hernen bonba,
han etxe bat erre, liar gizon pa rasta bat tiroz hila . . . Geroztik jabaldu ziren bazterrak,
iduri felagek etsituxea zutela

1956kotzat, propagandako lema zen «le dernier quart d'heure» : gerlako azken oren laurdenean ginen! Sei urte eman men ordulariak ordu
laurden horren egiten! «Gerla urte, gezur urte» zioen beihalakoak .
1954ko omiasendorez hasi baitziren delako «gertakariak », Lafitteri ez zitzaion gogoan pasatu ere gerla bat izan zitekeenik . Mendes
France", orduko lehen ministroaren politikaren ondorioak ziren
lehen atentatu horiek.
"Algerian ez zauden gentatu zaionaren beba . Hogoi eta harem, tokitan agertn dira frnrr
tsesen etsaia batzu,rantsesen eta heien adiskideen hiltzeko .redetan : tiro, su emane, ganibet ukaldi, horra heien rnanerak . Dotzena bat presuna garbitu dituzte, soldado, hirizain, errient, kaid eta holako . Berrogoi bat kolpatu. Orai arte Aljerian ez zen holakorik
aditzen . Uste dute Tunisiatik eta Marokatik"- etsaiek nabi luketela nahasrnendua hedatua bertze eskualdetara.
Han go hiritarrek gogoan sartu dote Mendesek aise amor emanen duela, kitzika poxi bat
egiten badiote, eta Frantziak lekuaklnrstuko dituela Indoxinan eta Indietan bezala : iprdia lastoz dabilana ihesari errexki jartzen da"" .

Baina gero eta atentatu gehiago izan zen .
"Joan den astean Algeriano battu jautsi dira Melotza deitu herri bateterat eta horkojendea f antsetiarra zelakoan, hint ehun bat presuna lcil dituzte zonbait orenetan banne .
Aljer hirian hirur bonba jauzarazi hint europeano kartieretan, 9 hil eta 86 kolpatu egiten zituztela.
Tlemcen hirian eihera handi battu sutan ernan dituzte eta soldado bat tiroz hil magasin batean.
Mnrmia hiriari hurbil mina batek trein bat uzkaili du lokonrtiba eta bortz bagan bidez
kan po aurdikiz .
Frantzia gobernu bat ezin mroldatuz ari den denboran, gerla ez da beraz den gutiena
eztitzen, bainan bai sumintzen . Noiz artio?""

Edo hau oraino :
"Beti berri tristeakheldu zaizkigu Afrikatik . Felaga lroriekez dira batere rnaltsotzen. Usterikgrctienean egiten dute, beti hor direla seinalatzeko, zerbaitgaixtakeria .
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"Plrilippeville bici ondoan lrantazazpi finntses nntsulmano hit dituzte zintzurra pikaturik: (retan baziren sei emazte eta zazpi liaur.
Palestro eskualdean 19 soldado gazte felagek at..-enmn dituzte ntendi lego tarte bateau,
eta denakgarbitrt.
Gorputzak itsuski selrakatu ditzzte ez baititakejakin gehingo zoin nor zitakeen . 19 sol dadu hoik Parise ondokoak ziren guziak . Heien lagunek bisita bat egin dote heien gorputzak altxatu beliarrez eta hiltzaleri mendekatu nahiz : 50 felaga hil omen dituzte itzuli portan"''.

«Gorputzak itsuski xehakatu »: Laffite ez ditake menturatu erratera zintzurra pikatu eta barrabilak ahoan eman zizkietela . Horrelakoetan soldaduak kontzetarik jalgitzen ziren non ez zuten aitzindariek larderia biziki handia . 50 felaga hil? «Omen» hori batere ez da
soberakin : ikusi guziak garbitzen ziren horrelakoetan, felaga ala ez .
Aljer hirian gertatutik ikus dezakezue hori .
"Ortziralear musulrnau batek miteralleta bat soiueko luze batean gorderik, egin du bere
ukaldia : Froger, Alger-eko auzapezen buruzagia tirokatu eta hil, frartsesen aldekoa zelakoa i .
Heriotze liorrekAlger-eko fiautsesak asaIdatu dit tt eta l ri nbatean, nahiz zernahi poliza eta soldado eman zuten bazterren zain, naliasrnendu handia izan da, ehorzketen karieta a .
Zonbat jende zen? Gutienetik bortz nula hiletxearen inguruetan .
Gero jendealde hori abiatu delarik ala elizara buruz, ala gero elizatik lril lierrietarat, eskuirt edo ezker iragaiten ziren musulman guzieri jazarri zaizkote. Populu hori oihuka
ari zen gobernuaren kontra ez duelakoan aski kasu egiten fi •antsesen biziari .
Eta eskupean aurkitu nntsulrnanak rnendekiozjo dituzte eta ororen buruan eguna bururatu da 6 hilekin eta 58 kolpaturekin .
Bainan, gue iduriko, mendekio basa horiek ez dute bakea jarriko rnusuhnanen eta finnteen artean . Gauzak autolatu orde, ez ote doatzi nahasiz'"fi .

«Eskupean aurkitu musulman guziak» : sei hil eta berrogeita hemezortzi kolpatutan mugatu zela sarraskia dudatzen dugu . Bainan Lafitte
Aljertik urrun zegoen! Ohartu zarete atentatuen artetik soldaduei ere
mendekatzen zitzaizkietela . Soldaduak igorri behar izan baitziren .
"(par Arikarat ari dituzte 70 .000 bat gizon igortzen eta nazki ez da Aortas fini . Gobernuak ez dits gerla egitera igortzen bainan odol eta suz egarri direnen zentzatzerat"'' .
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Ongi irakurtu duzue, ez zen gerlarik . Ofizialki «opérations de pacification» erraten zen. «Bakea egiteko ekintzak» . 70 .000 soldadu horiek ez baitziren aski izan! 400.000az goiti bazen azkenerat . «Pacification» ala ez, gudukak baziren felaga eta soldadu frantsesen artean .
"Oranian lehen aldikotz tnoltxoan aurkitu dituzte 300 sasigudari. Tlentceneko bidear arte bat hedatu zioten Frantseseri, bortz hil eta lau kolpatu eginez . Bainan etsaiak ez du
ilres egin ahal ukan nteudi zokoetan berduratzeko : soldadoek inguratu dituzte urrundik
eta jarraiki zaizkote gero eta hurbilago danik hertsatuz . Azkeneat elgarren eskuuenean
gertatu dira, eta guduka pixtola eta kanibet ukaldika . Gurek, oro konda, izan dituzte 7
hil eta 6 kolpatu . Fellaghek galdu dituzte 49 hil eta 11 kolpatu, presonerrak bertzalde .
Gurek bildu dituzte artnak eta pixtolak.
Guduka horrek egin du arrabots puxka bat eskuldean . Jendeksenditzen dute indarra ari
dutela agertzen Frattsesekazkenean ""'.

Hona beste bat :
"Algeretik ehun kilornetrotan bezala, soldado «patrouilla» bat erori da felagek hedatu sare batean. Galdu dito hogoi bat gizon hilik eta hogoi bat hor nunbait sin
Liste
date presoner harto dituztela etsatek">.

Ohartzen zarete armadako informatzaileek ez zekitela hogei arte
ongi kondatzen . Hemeretzi ala hogeita bat soldadu diren hilak, preso, eza dakite zuzen! Hogei bat! Soldadu baten biziak ez zuen pisu
handirik!
Euskaldunak ere baziren hil eta kolpatuetan . Itsasuko harrian ikusiko dizuzue 103 hilen izenak. Ez dira denak HERRIAn aipatuak .
Hona zenbait halere : lagun batek uste gabetarik tiroz hil zuen Muskildiarra20, Mitikildar bat», Ozaz" eta Getariako» bi apezgai . Bi aldiz
kolpatua izan zen Bidarraitarra24 . FLNen preso egon zen BarkoxtarraZS . Ahantzi gabe medaila batek ohoratu zituenak 2 .
Gertakarietan kondatzen du nola FLNko bost burn zeramatzan
hegazkina bahitu zuen armada frantsesak. Historiako lehen hegazkin bahitzea ez da terroristek asmatua!
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"Usoen orlee . . frantses ihiztariek bortz felaga aintzindari lehenak Algeriako zerutik jauts
arazi eta preso harto dituzte . Felaga nausiak nrrestatuz gobernunk erakutsi du asen dela
arabeen trufez eta rnusikez" -' .

Bost biligarroak» deitzen ditu artikuluan . Ikusten duzue ez dituela baitezpada begikoak . Baina ez da amentsetarik ari :
"Putzua ez dute aide bat uzten igelek . Ni beldur, Felagek ere berriz nnurtatuko dituzten
beren apoiluak"' 9 .

MORALA

Apeza izanki eta, ez zitekeen soldaduei kontseilu onzenbait eman
gabe egon. Ez zen Ian erraza, armadako ohorea ezin hunkia baitzen .
Ondoko lerroek komentarioño bat mereziko zutela iduritzen zaiku
halere :
"Kltenchelan soldado fiantses zonbait harrikatu dituzte mahometano gazte batzuek. Soldadoek tiro egin diote )mrrikatzazileri eta bizpahiru kolpatu izan dira".
Intifada ez da Palestinan sortua eta frantsesek batere ez diete zorrik israeldiarrei . Bainan erran behar da Lafittek jakin izan duela
behar zena erraten, hortarako behar ziren formak hartuz . Bost aldi7,
aipatu du gai minberatsuena : etsaiaren errespetua . Lehen aldian soldaduen gutun zenbaitetan idatzietarik . Pentsatzen dugu ez duela
behin ere horrelako gutunik izan, eta «forma literario» hori baliatu
duela, zeiharka mintzatuz, erran nabi zuena errexkiago pasa arazteko . Geroago beste batek erranen duen bezela, gauza guti zen ebasteko mendietako arabeen etxoletan.
"Zonbait baknrren letrek pena egin daukute 'plnzerrekin mintzen dituztela horko etxeak,
baita hetan zer har'. D udamudako jende gnzink hiltzen dituztela denak arrnzn beretik
direlakotz' . 'Altatzeak bezelako oihuak jali ondoan, azkenenn, sofri araziaren bortxnz, aitortu duela' . 'Emazteak hor merke direla' .
L . .) Ez zirezte hortnkotz joanak horrarat, adixkideak . Eskualdunak, nnnhni izan gaiten,
ibil gaiten (imtsez, kakolakeriarik gabe
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Beste aldi batez baliatuko da Parisko kazeta batzuk agertu artikuluetaz, PH Simonek31 torturaz idatzi liburuaz eta jeneral baten demisioaz gai hori berriz ere hunkitzeko . Ez direla denak sinetsi behar
erranez akusazioak eztitzen ditu, baina erran nahiak erranak dira
denek ulertzeko gisan .
"Pariseko kaseta handi zonbaitek, ba izkirioz, ba potretez, ngertu eta aipatu izan dituzte, Algerian, frantses soldadu eta polizek egin krinta batzu . Horietaz liburu bat atera du
Pierre Henri Simon jaunak.
Horien gatik, zonbeit kargudun handik 32 beren knrgtca utzi dute, erranez ez zituztela
beren izenez krinta horiek tapatu nahi .
Bere begiz ikusi krinta bat aipatu duelakotz, Peyrega erakasle buruzagiari, dretxo iraknslenri, itudiantak, Alger birlan oldartu znizko.
Krima horiek direla kausa, nahasiak eta sarnurtttnk ditugu ba deputatu, ba jende mota
frango,edozoin eskunldetakoak .
Beren lekukotsuna cenan dutert krima iktcslariek diote . . . Presima batzu tiroz hilak izan
direla, deus arrazoinik gabe. Herrixka batzu kanoiez xehakatuak, erreak, lean go jertdeak
garbituak, etsai zirelako iduripen bakar batzuen gatik, etxe rniatzetan, ohointznk, nteltatxu eta zikinkerin batzu eginak . fende batzu hobendttnnk, edo berdin hobengabeak, aitorretan sar arazteko, izan direla itsuski zafr •a tttak, eletrikatuak, zangotik dilingo buron urean
ezarriak, eta holako. . .
Guk dioguna da : lehenik ez direla oro sobera aise sinetsi behar .
Hainitz aldiz ntintzo baigira linee ibiliekin, geltienek, (ez ahatik arras dertek), doote, ez
dutela leek segurík holako itsuskeriarik ikusi .
Bietan gertatu mut permisionelari batzuei oldartzea . Han egin basakerin batzu zituzteu espanhckn aipatzen. Hango iduzkiaz edo lternengo edarntz zitazken pixkn bat Itarrotttnk . Heien solasak ez ziren ohoragarri ez berentznt, ez eta ere frnntses arnmdarentznt.
Konnntixkerink nahi baihtke incendien Frantzinrece kontra asaldaht, ahal bezertbntgure
armada zikiritzert du, len rece gain ezarriz hala dirennk eta ez dir •eecak.
Bertze batzuk, egin garbin ukntuz, pre armada elurra bezen xuri krinta orotaz nahi
lukete ngertu .
Gurealdehkaskiargituakgara gtckaitortzeko, gerlngtczitan bezela, Alger takogerlmt eregertatzen direla krinta eta itsttskeria batzu, ez lxtkarrik Frantsesen Ixtrtetik, bxcirran bi eskttaldetarik .
Jujari nahi duenak ez du eskunlde bati bakarrik so egin behar; baiuau bi eskualdeeri.
Horrek ez du entran nnlti etsaiert krirnek ordnina dutela merezi. Nola erabil gerlako urratsak, Icor ditugtt gidnri, pre fainkoarece eta Eliza buruzngien erakaspenak;
Gerlari girixtinon, izace Iradi kctraios eta bertutedwt, bahtnn ere bihotzdun . Ez hil, ez
kolpa nehor behar gabetarik. Ez basakeriaz ciel cor bortxa aitorren egiterat, ez baita hnizu
tzarkeria, ongia jalitzeko ere. Izan erne, izan xorrotx behar ordumt, bainan sektdan zikintsu .
Hola tbiliz duk zerbitzahcko hire kontzierttzia, bakelm •i nahi laitekert Frantzia, bi esktutk

kttrutzeau elgar mnita dezagim oilmz ari znikun Jainkoa "' .
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Gauza bertsuak erraten zituen beste artikulu baten ondotik, soldadu batek hauxe idatzi zuen . Ez bada Lafittek berak idatzia, akusazioak eztitzeko .
"Duela zonbait denbora «zerbitzari» sinatu artikulu batek ez dauku sobera plazer egin .
Hentengo Eskualdun zonbaiten solasak omen zituen kondatzen .
1 . Hentengo jendeak lnpurtzen oaten ditugu aberatsak direlnkotz. Zer ; bi tapizen jabe direlnkonn? Eskita -Herriko buharniek ere aberatsago dituzte beren etxenk, «Cnid» )torien etxeak ba
aberatsak dira eta oraino ez oro!
2 . Arabe guzink hiltzen ditugula? Ez gaixoa ez, hori ez da hnizu arrazoin haundirikgabe . Guk ere kontzientzia badugu . Hobendunak polizinren eskutnn emaiten ditugu nurt
ezgaituzten tirokntzen.
3. Hensert enrazteak merke direla? Eni aldiz iduritzen Eskunl Herriko azerink bezain basa direla . Delako etxe berezi bntzuetan badira ba nrerke . . . sosa ekin . Eskunldun gutti
joaiten da heietarat .
Guk nalnngo dugu pinta bat arno erosi eta elan, ogi eta gasea puskn batekin ahalaz! " }

Aste bat berantago egundainokotan :
"Azken denbora hnutart Frantzian, hauitz aipaenen enlaten diote, Afrikau, frantses
soldadoek Araberi egiten diozkaten miseria eta basakeriez .
Badakigu andtxo tipi batee ink oraren bizknrjoaiten direla gehienetan . Eta ez ditugu
apahantziarik ere soldado guziak zikindtt nnhi zonbait batzuen aberekeriez
Badazkigtt ere arabekgtneri egirt izigarnkerin batzu eta konprersitzen dugu Isolakoen lekuko den sodndat lxttzuetan gontzetm •rkjalgitzetr dela eta ordunn ez duela izaririk here mendekloan .
Mint oroit znite, eskualdtut soldadoa, gizona gizon dela, eta jazar zaizunari gerln egin
behar baznio, preso hartu miserableari, gerlan ari ez direnei, pietate zor zaiotela . Oroit bakezale gisajoann zirela Afrikarat eta tzarkeriak ez duela bakea ondorio, bainan herra eta gerla .
Basnkeria ez da ksnnin, bainms keennia eskasia . Izan gaiten aski bertutedun, ez bakarrtk kurainrekin, behar delarik gstdukatzeko, bait tnrt basakerin eta zikinkerinri ezetz erraiteko"35.

Azkenik ematen dugun lekukotasunak izanen men pisurik handiena. Teniente edo kapitain zirelakotz (baitziren horrelako apezak! Laxague komendante zen!) berriz armadara deituak izan ziren apezetan
35ek gutun bat igorri zieten, ixiltasun handienean zeuden apezpikuei 36,
gogoak argi zitzaten eskatzeko . Apez horietan baziren gutienez bi euskaldun, jean higoien ainiztarra3i eta Jean Pecoitz lakartarra . Gaitzeko
eskandalua izan zen Frantzia guzian.
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" Berrikitan elgarretaratu dira Algerian, ofizier diren 35 apez, bi egunetako erretrets batentzat.
Biltzarre horren ondotik, letra bat, denek sirraturik, igorri diote, bakotrak bere apezpikuari.
Letra hortaz, gida eta argitasun galdetzen dute beren u ratsen ibiltzeko .
Armngura dira finntses gai.vto zonbaiten egitatez : Bertzeak bertze, basakeriakobratzen
dituztela Algeriano zonbaiten aitortzerat bortxatzeko ; batzuetan, fiurtsarik gabe, tiroz
garbitzen zibil eta soldado presonerak, edo oraino, Algeriano kolpatuak hiltzen. ( . . .) Aitor dute, ez dela armada, krima horien hobendun - eta ere - aintzindari zonbaiten usteldura, uruski, bertzek tapatzen dutela.
Letra hori, ez agertzekoa izanik ere, kazeta zonbaitek, nolazpeit eskuratu dute eta jendetaiat zabaldu da .
Batzu keru dira apez horien kontra, egia badiote ere, holakorik ez zutela agertu behar .
Armadako minixtroakgaldetu diote, beren erraeen fi o- gak eman ditzazten . Guk, eskualdun girixtino zintzoek, konprenitzen dugu apez horien kasua .
Berak ofizierak izanki eta, halako bat bide zaiote, gerlari lagunen «salatari» bilakatzea . . .
Bertzalde, ixilik egoitea holakotan, ez ate da krimaren lauzkatzea!" >

Jeneral dirnisio, apezen dei ala bestek, ez zuten ondorio handirik
izan . Bera torturatua izana zen Maurice Alleg batek «gangrena» deitu zuenak, gaina hartua zuen. HERRIAn ez dugu Gurutae Gorria
(Croix Rouge) batasunaren 1958ko txostenaren berririk aurkitu, baina bai 1960koarenak . Hona zer dioen :
"«Croix rouge» batasunak igorri dit,, gizon batzu Algerialat, ikusteko nota tratatuak ziren ,zelai>, edo «camp» batz,,etan direrr algerianoak>> .
Barra-bertze 1958-an baino hobeki atxikiak dira jende bildegi hoik, eta jendeak eztikiago
ekarriak.
Bizkitartean adi-arazten dote badela oraino han-henrenka gauza itsusirik : presonerakaise tirokatzen, ihesi Joan nahi izan diralakoan; bertze batzu gaizki erabiliak urarekin eta
elektrikarekin, zerbait aitor-ai zi beborrez; tegi battu arras txa rak eri direnentzat . . .
Debrek aitortu du hala dela, bainan pleini da bernia hedatu delakoan .
Iduri zaiku Frantzim •en ohoreakgaldo lezakela ez berriketariez pleinitzea, bainan itsuskeria hoien gaztigatua izan adden, xede tzarretan dires zentza ahol dites">' .

Han nintzelarik oroit naiz eskutan ukanik Aljereko jeneralek igorri gutunbat: delako komisioa pasatuko zela abisatuak ginen, bai eta
zer puntutan zen minberena . Pentsatzen duzuen bezala, gure xokorat heldu zelarik, denak pikoan ziren . . .
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POLITIKA

Azken puntu honetan erranen dugu zer ikuspegi zeukan Lafittek
Aljeriaren gero politikoaz . Hasieran ez zuen urrunera ere independentziarik gogoan. Felagak gaixtaginak ziren eta gaixtagin bezala gaztigatuak izan behar zuten . Baina laster ohartu zen afera seriosa zela :
"Afrika liorrek beltxak eta xuriak enraiten diozkn ikusterat Frartziari. Coi stantineko eskualdean jazartzen hasi dira hnngotarrnk, bainan ez batere noln nahika . Soldado-aintzindari liburuetarik ari omen dira, arras abilki . Urrun omen dagotzi lehenagoko gudu
harroetarik: badakite nola apaila, nola gorde, nun zer suntsi, eta Frartsesak harritunk
dabiltzn ez zaiotenez Indoxinan bezela gertaturen "" .

Ondoko urtean irakurtzen dugu :
"Aljerian buruberonk badira, ez baihitegogoan xede bat baizik nola dituzten Frantsesak ihes
igorriko . Jalan dute Indoxinar eta Marokan sasi-gerlak berea eman duela, Frnntzink uko egin
duenaz geroz han nranatzeari. Uste dute berdin irabaziko dutela auzia Aljerian, frai rtsesak
eta frantsesen adiskideak tirokatuz, heien ontasunak errez, bazterrak nahasiz . . .
Lacoste gobemadoreak nahi du esktt batez bakm segrniatu, hainiz soldado ekarriz, nahasleak
izituz, eta bertze eskuaz nnhi luke jenden bildu, lagontzak enrendahtz, lege baliosak eginez,
Irangotarren dretxoak zabalduz. . . .
Mollet 2 presidentak nahingo luke bigarren esku lrori lredatu eta bertzea sakelan atxiki. Bainan nabasnrendu bilatzaleekez dotejasaiten ahal deus onik jin dadien f autseser eskuetarik
eta sekulan baino bortitzngo bultatzen zaizktt, saltsa mintu belrarrez .
Horra zer•tako pirka pirka zonbait soldado igortzeir d ifuzten Afrikarat, nahiz Lacosten arabera babe litaken osteka igor balezazte. . . Hainiz balire, ez I ukete lanjer gutiago baizik, arabak ez
bailitazke bain aise nrenturn heien atakatzerat "" .

Ohartuko zarete nola deitzen dituen : buru hero, nahasle, ihiztari,
gaixtagin, felaga 'horiek' . . . 1960an baizik ez dugu aurkitu errespetuzko izen bat felagentzat, Ferhat Abbas «presidenta» deitzen duelarikl.
Laster eginen du Aljeriar eta Euskaldunen arteko lotura.
"Ez dakit hola itzulikatuko den Algeriako harat hunata. Guk kazeta inmtaz sustengatzen
dugrm xedea da, erresuma bondi bat bakarra egin bel lar laitakela, gore eskttaldeko Europa eta Afrika gaineko nntturra bederen, hartan berne ezarriz . Eurafrika hortan behar
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litake jendetze bakotxa askitto bere gain utzi, bainai halere devez hautatu gobernu baten
pean .
Eskual Herria, Eurarika handiaren erresumnxka bat nahi ginuke bilaka dadien",

juin mariskala46 eta Aljer aldeko auzapezak ere aide berera mintzatu baitziren behin, ez zuen parada huts egin :
"En écoutant le maréchal Juin, nous entrevoyions pour notre pays la quand ce ne serait
que la réforme scolaire, dans le souci de sauvegarder notre langue, de cultiver nos convictions religieuses et d'avoir un enseignement plus pratique".

Artikulu hau France Presse agentziak aipatu zuen eta gaitzeko arrakasta izan zuen gero :
"Cette agence l'a signalée partout et des extraits en ont paru à des millions d'exemplaires` .

Autonomía zuen eskatzen bai Aljeriarentzat, bai Euskal Herriarentzat. Ez independentzia .
"HERRIA n'a jamais réclamé l'indépendance totale, même différée de l'Algerie" 41 .

1955ekotzat idatzi zuen:
"Il faudra s'accomoder d'un compromis entre l'indépendance et l'assimilation` .

Euskarazko artikuluetan gehienik erabiltzen duen hitza ditake «hautsi-mautsia» .
"Guri ez zaukku iduri hautsi niautsi batez kanpo deus garbirik egin ditakeen . Ez gira batere gerlaren hedatzeko gntiziatuak"'" .

Eusko Alderdi Jeltzalea bezala demokristaua zen. Demokristauek
bezala erdiko bide bat bilatzen zuen, baina gizonaren errespetuan,
erlisione katolikoak eskatzen duen bezala . HERRIA euskarazko as1 33

tekariak irakurle mota guzietarik bazuen . Kazetari kalterik ez egiteko, zuhurki jokatzera saiatu da. Erdiko bide horretaz oso tipikoa da
«Bi ezkila soinu Afrikatik» artikulua"sz .
'Banketxe batetako buruzagi bat nuntzo
- Ni ere lotsa nintzen oraino berriki artio . Bairmn orai joan zaizkit kasik beldur guziak Afrikako gertakarieri buruz .
Zerk piztu dautzu esperantza liori ?
Oroit, iragan bi urteetan, nola felagek bazterrak izialduran zauzkaten . Ogiak alhorretan suntsitzen zituzten, sua emanez, aurten ez dutela hori egiten ahal, gure soldadoek aintzen baidituzte errekoltak gau eta egrm, Aljerian .
-Ali? eta uste duzu uztn osorik sartzeakjeudea rantsesen aide itzuhkatuko duela?
- Parte ba, ikusiz felagek ez duteln dioten indarra Aljerian ere azkarragoeu aide aise
jartzen da jendea .
- Hobe. Bainan felagek orni amor emanik ere, soldadoketari ezin ihardokitz, uste duzu partida hola utziko duten? Ordu hobe baten bella badagozke. Trmiziaren eta Marokaren etsenpl uak sistatzale.
- Preseski etsenplu hoik dira gogoetagarri: Timizia eta Maroko libratu dira, baiuan
ohartu, libertatea dirurik gabe ez dela osasun . Ohartu, ez dela aski bore gain jartzea eta
sosari errait ea « ttautto himat -, rrroltsaren hanpatzeko. Bai Timizia, bai Maroka, Fran
tziako dirt horri deika ari zaizlat .
Zertan dute beren dirija ?
Berritarr Marokanoek ekar-arazi dituzte erresuuren arteko dirt lrnr-emanez argitrtak direrr zonbait gizon . Behar zuten estirnatu rnarokano dirt bernia. Marokano bunuzagiek uste znten, heien elner libernkoakgure hinrtzpalau ehun liberakotan izanerr zuela
joaite. Ba zera! Dirt estinurtzalek arrapostu, Frantziak baduela Marokak baino balio
handiagoa, bore zaharrean . Marokanoek esperantza zuteu heien hogoi sosekoa gure liarnasei sosetae izanen zela salgei . Estimatzalek ezetz, Frantziako lmnurr sosetan ez zela
gaizki salduko heien hogoi sosekoa . Geroztik halako duda batek hartuak dit ii bazterrak,
balio duenetz Frantziatik apartatzia .
- Aipaldiko bernia duzu liori?
- Ez, ez, ondar egurr hauetakoa itxuren arabera, Aljeriak konprenituko du ez duela
deus ere irabazten Frantziani bihurtrtz, eta zonbait Iulabeterik banne agertuko dira ondorioak . I_znnen drtgrt oraino oren ederrik .Dulun-duhm zeinu ilun!
Bertzalde euntzatrt dugrt Arikau egon den soldado aintzindari bat, oraino lraratjoan dena .
Laster fiinituko den Algerinko guduketa?
- Olrartu zira fi -antses soldadoak emendatzearekin, heriotzeak, st ernaiteak eta bertze krinmk xuhurtu direla . Hori berri ona da. Bainan hobea litake denbora berean felagak ere xuhurtuz baloatzi. Zonbait bakar bildu dituzte . Gehientsrmkgorderikda tide, milakn; beha daude noiz rarrtsesak partituko direrr, berriz bazter nahasten lortzeko .
- Beraz, zurre ustez, Frantziak ez du bereliala bere armada etxeratzerat utziko?
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- Ez dakit zer egin duen gobernuak. Baina segur niz, armada mgala baledi, xintxima rrink ikus ginizazkila Aljerian . Felagen etsiarazteko, dauknt fango luzaz beharko
dugula han soldado andana bat atriki, klasa berriak jin nrau, klasa zalarrerak etxerat
igorriz, bainan hutsik utzi gabe.
- Ez duzu beraz uste Aljeriakoa laster antolatuko dela?
- Nekez. leude bihurria da Aljerianoa, zunnea bezala plagntzen dena, bainan ez aise
klaskatzen . Fraiigok ez dute Franfziaren ganik berexi nahi, bainan ikusiz Frantzia beldur dela Aljeria gal, baliatzen dira frantseseri alial duten guziaren ateratzeko . Gelnago
dena, hek ez dira frantsesak bezain presatunk . Hek sorterrian dira, etxean dira. Soldadoak aldiz laster itzuli nahiak. . .
- Azkenean zer eginen da Aljerian?
- Frantziak, ene iduriko, atxik dezake, baisa pazientzia hize batekin jokatuz . . .luzara,
lazara. . ."

Batere ez gintezke barri artikulu honetako galde eta errepostuak, denak Lafittek berak eginak balira . . .

Erdi-bide hori hartu izanagatik, etsaiak izan ditu . Garat Biarritzeko kazetariak auzitan eman zuen Marres Larzabalek idatzi iritzi artikulu batengatik53 . Beste behin jeneral euskaldun bat etorri zen ostegun goizean astekaria bahitzeko xedearekin, norbaitek salaturik artikulu minbera bat bazela HERRIAN . Jeneralak kazetari hurbiletik
so egin zion lehen orrialdetik azkenera, azkenetik lehenera, berriz
hasi petik gora eta gero gain behera . Deus ez aurkitu . Joan behar
izan zuen kalonjea agurturik jeneral bati doakion gizontasunarekin .
Narbaitzek jakinik zer gertatu beharra zen, Lafitte abisatua zuen eta
honek, inprimatzeko azken puntan delako artikuluaren partez, kantu bat sartua . Horiek denak errateko garai haietan kasu egin behar
zela zer idazten zen gerla horretaz zalu mila debru akusatuko baitzintuzten armada zikintzen zenuela .
Behin ere izan duen salmenta handiena izan du HERRIAk garai
haietan: 8.500 . Baina Aljeria frantses nahi zuten Garat, Ibarnegaray,
liner Vignancourt, bezalako batzuen kanpainen ondorioz, erdiratu
zen azkenean . Nahiz Garatekilako auzia ez zuen galdu 51.
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OHARRAK

1 . Aljeria zer den . Mikel Ertoraenekoa, 1958-7-31- 8 .7, 14, 28 .
2 . Evian eta Euskaldunak . A.T. 1961-6-15 .
3 . AT Baionesari. Bizkaixipi. 1961-7-6.
4. Gauden hein batean. 1957-6-6
5 . Egia ez aditu nahi . 1959-3-19.
6 . Burrustan . 1956-1-12 .
7. Robert Lacoste, 1956tik 1958rat Aljeren berean egon zen ministroa
8 . Lacoste ministroak, berri onak Algeriaz . 1957-1-3 .
9 . Lacoste jaunaren arabera . 1956-5-17 .
10 . Aljerian felagen azken uztarrak direa? 1956-12-6 .
11 . Pierre Mendès France zen lehen ministro gerla hasi zelarik . Indotxinari independentzia emana zion eta autonomia Tunisian
.
12 . Marokok eta Tunisiak independentzia lortu zuten 1956ko martxoan .
13 .Omiasaindu odoltsua Aljerian . 1954-11-4 .
14 . Aljerian frantsesen etsaiak gero eta bortizago . 1957-6-6 .
15 . Afrikako sarraskiak . 1956-5-24 .
16. Aljereko asladua . 1957-2-14 .
17. Guy Molletek erran du . 1956-4-19 .
18 . Nedromah-ko gudua etsaiek galdu . 1956-4-12 .
19 . Ipar Afrikan bakea ez heldu . 1958-8-16.
20 . Berri txar. 1956-6-27.
21 . Hi] . 1958-5-8 .
22. Hil ofizio hunkigarria. 1956-6-6 .
23. François Mihuraren ehorzketak. 1960-4-28 .
24. Algerian kolpaturik . 1960-4-28.
25. Libratze . 1960-1-7 .
26. Ohore. 1956-12-20 .
27. Ukaldi ederra . 1956-10-25 .
28. Joan den asteko gertakarien ondotik. 1956-11-1 .
29. Burrustan . 1955-V-12 .
30. Afrikako soldadoeri. 1956-8-9.
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31 . PH . Simon. Contre la torture . Parais . Le Seuil 1957 .
32 . De la Bolardière jeneralak demisionatu zuen armadatik .
33 . Algeriako soldadotan badirela kriminelak . 1957-04-18 .
34 . fende ltiltzaileak girea . 1957-04-11 .
35 . Basakeriaz . 1957-4-18.
36 . 1960 . urtea igurikatu beharko da armaden apezpiku zen Feltin kardinalak testu
argi bat ateratzeko . Apezgaientzat bazen agerkari bat : "Lettre aux séminaristes
et religieux soldats" . Zortzi Lu- tez ez du aldi bakar bai aipatu tortura eta erahiltzerik .
37 . «Eskual Herria» soldadoen aldizkarian idatzi zuen : " Euskaldtm lagun maiteak,
ez ahantz, ez uka zien sinestea ; ez egin hemen Euskal Herrian egin ez zinezaketenik ; ez da egia gerlan denak libro direla" . (Eskual Herria, 1959-9-13) .
38. Soldado diren apez aintzindariak mintzo . 1959-04-30 .
39 . ,Comission de sauvegarde» bat izendatu izan zen depoutuen txosten baten ondoriez . René Cassin Baionako Bake Nobel Sariak ez zuen onartu komisio horretake partaide izatea, ikusi zutelakotz ez zela seriosa izanen . Komisioak bere
txostena gobemuari eman eta hiru partaidek dimisionatu zuten ikusirik ez zuela ondoriorik izaren . Horietan Maurice Garçon, Pariseko abokaten biuua .
De Gaulek boterea harto zuelarik, Debré lehen ministroak berak paper bat
eman zion Challe jeneral nagusiari, tortura debekatuz . Jeneralak sakelan sarta
zuen erranez . «Zer nabi duzu, jareta. Nik, gerla egiten dut" .
40 . Gaizkia beh gaizki .1960-1-4 .
41 . Afrikan guduak gero eta gehiago ari . 1955-5-26 .
42 . Guy Mollet lehen ministro izan zen 1956ko ekainetik, 1957ko urrira .
43. Soldadoak Algeriara . 1956-IV-5.
44. Ferhat Abbasek ez jin nabi. 1960-7-7 . Ferhat Abbas, FLNak izendatu gobernuaren leher dakaria zen .
45 . Eurafrika . 1957-3-14 .
46. Alphonse Juin mariskala Algeriako seme zen, zango beltza . De Gaulen politikaren kontra agerturik erretretan eman zuten 1962an .
47. En écoutant le maréchal juin . 1956-9-6 .
48 . En attendant la paille humide des prisons . 1956-9-13
49 . Les maires de l'Algérois sont avec Herria . 1957-7-18 .
50 . Les positions en face du problème algérien . 1955-10-4.
51 . Norat ari gira . 1959-8-20.
52 . Bi ezklla soinu Afrikatik. 1956-7-19 .
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53 . Toujours à propos de cette guerre d'Algérie . Goratik . 1957-5-23 .
54 . Non lieu. 1958-3-27.
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JOSE MIGEL BIDADOR

Euskararen memoria Nafarroan 36ko gerran :
Larrekoren Gerla urte gezur urte

«Eta gutdualdi untan, euskaraz zer? Ai, ai, ai, ez dakit! Aldi untan, nntgaz eta itxasoz
unaindian, bordetaa eta baserri urrunetara zokoratuko dugu euskara gaxoa . Euskaraz
ezinbertzean baizik ez da mintzatzen . Ez da euskar itzik irakurtzen . Mark ez du euskaraz idazten . Baldin Espaha aldean euskara eortzitzera mendi edo oian zokoetara bialtzen badugu eta egin ahalak ortarako egiten baiditugu, euskara galduko dugu . Azken
mendean euskaraz etsai asko baldin bazituen, oraiko aldi untanr, ordukoaren aldean, miIla aldiz geiago eta gaizkotuagoak . Bearrik nuugaz arainditik etorriko zaikula euskararen
azia, baldin l ur onikgelditzen bada ereiteko . Ezin euskaraz idatzi, ezin eskutitz bat egin,
ezin telefonoz ifzegin . Euskar lan bat ezin izenpetu nere izenorde begi-begikoarekin . Eta
ain maite nuela eta dutala! Noiz artio ala? Ikusiko ole dut, garaiz, Espaiuako buruzagiak
euskara laguntzen, nuintzaazteko eta idatziazteko. Beldur naiz ez dutala ikusiko. Untaz
landaa, gnulualdi unek zahartu nau, auldu nau, euskararekin batio nereak ere eginen
du . Orgatik, azkenetan banintze bezala, orniko egu neroko nere irakurgai geiennk edo
guztiak euskaraz ditut. Eta geroago eta nmiteago dituudala! Gora Acular, gora Mendiburu eta gara euskar idazle guztiak!»
(1937ko urna)

Zalantzarik ez da inoiz baino gehiago daudela modan gurean 36ko gerrarenak . Nafarroan, eta ondokoetan egiten ari direnetatik
oraino aski urruti bagabiltza ere, lehenbiziko urrats herabetiak has¡
dira ematen, baita parlamentuan ere . Garai hartako gertaera latzak
ez ahazteko eginiko saiorik klasikoena, eta luzera ere gainditzen
zaila izanen dena, Altaffayllakoek onduriko De la esperanza al terror
liburu bikoitz gogoangarria dugu' . Berriki ere, eta estrainekoz Mexikon 1980an agertu ostean, Luis Elioren Soledad de ausencia eman da
argitara2 . Elioren testigantza, Larrekorenaren parekoa da hein batean bada ere . Nafarroako nobleziaren kide eta Iruñeko udal epailea
izan arren, langileen arazoekin erakutsitako minberatasuna fusilatzeko arrazoi bilakatu zioten. Atxiloketa bitartean polizia buru batek
eskapo egiteko eman aukera profitatuz, Eliok familiaren aitzineko
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langile karlista baten etxera jo zuen laguntza eske, eta hark, metro
pare eskaseko gela batean ezkutatuz, gehiegi miresten ez zuen epaile liberala salbatu zuen . Gerrak iraun zueno, Elio ez zen bere ezkutalekutik atera eta kartzela hartan bertan idatzi zuen bere liburua .
Larrekok ez zuen horrelako kartzelarik nozitu, beste maila batean
baina, beldurra bai . Idaztearena ere ez zen, Elioren kasuan bezala,
barneko beharretik eginikako lana, ezpada kanporako zerbait, jakinagatik ere, epe laburrera bedeiik argitara ez zela jalgiko . Horrela
bada, Larrekok ez zuen idazteko ohiko tankera abantzu aldatu eta,
neurri handi batean eta lantzean behin jaulkitzen zituen intziriak
gorabehera, La Voz de Navarra egunkari jeltzalean agertzeko kolaborazioak balira bezala izkiriatu zuen gerrako kronika hau, apailatzaileek Gerla urtegezur tirte deitu zutena3.
Pablo Fein-Lin Irigarai Goizueta Aurizko Maistronean 1869ko urtarrilaren 25ean jaio zen . Medikuntza ikasketak Zaragozan eta Madrilen burutu zituen, eta bulta laburrez sorterrian berean Ian egin
ostean, Berara joan zen mediku 1898an. Beratik Iruritara 1902an joaki zen, hantxe 1915era arte geratu zelarik, Nafarroako Ospitalean
ebaktmtza saileko lanpostua erdietsi zuen arte alegia . Orduz geroz
Truñean geratu zen Larreko, 1949ko irailaren 3an zendu zen arte .
Ezagun da Larreko euskara galdutako euskaldun berritua izan zela . Kanpoan emandako urte luzeek zer esan haundia zuketen horretan . Eztabaidagarriagoa dateke, ordea, Larrekoren aita Ramoni afera
horretan egotziriko ardura, izan ere, Aurizko maisua izanki, euskararekiko jarrera txepela leporatu izan ohi zaio han hemenka . Halaz
guztiz ere, huraxe ez bide zen hain gauza garbia, bada, bai Larrekoren aita, bai osaba eta aitaginarreba zuen Porkaxoneko Manuel Irigarai ere, euskaldun eta euskaltzaleak ziren, Euskara Elkargokoak
biak eta Euskara aldizkariaren harpidedunak, eta Ramon, aita, Elkargoaren beraren ordezkaria Erroibar aldean . Honekin lotuta beste
kontu bat aipa liteke . Nafarroako herri euskaldunetan Ian egiten zuten notari erdaldunen aurka Campionek 1911ko apirilean argitara
1 42

eman zuen "Euskalerriaren alde" artikuluan bost herritakoak aipatu zituen horren erakusgarri: Auritz, Otsagi, Uharte-Arakil, Lekunberri eta Doneztebe . Notariak ez ziren isilik geratu eta Campioni
bortizki erantzun zioten ; geuri interesatzen zaigun erantzuna, berriz, Lekunberriko notari zenarena da, hain zuzen, Severo Alvarez
Irigaraik eman zuena alegia . El Eco de Navarra-n agertaraziko "Réplica al señor Campión: en vindicación de la clase notarial" izenburukoan Alvarez Irigaraik bere karguan jarduteko zeuden arrazoi
teknikoak zerabilzkion Campioni, baina halaber, eta hein batean
Campionen arrazoietara hala edo nola bere burua makurtuz, bere
euskaltasunaren neurnia argi utzi nahi izan zion . Irigarai euskal abizenaz harro sentitzen zela, Euskal Herria goraki maitatzen zuela
zioen, eta Campioni zera gomendatzen zion :
«Al esforzado adalid de la lengua vasca, enderece sus energías a recabar de los poderes
legislativos la debida protección y amparo para conseguir el mantenimiento ry difusión
eficaz- de la hermosa lengua de Aitor, aspiración igualmente grande y generosa» .

Bestalde, Campionen ustea tronpatzera zetorren honako aitorpen
pertsonala egin zuen :
«Oriundo de Burguete, donde lie pasado largos períodos de mi vida desde la niñez, oilendo en el seno del hogar la lengua de mi madre, que es la vasca, tengo más motivos de los
que don Arturo Campion supone para haber sido respetado en su alusión» .

Eta ama auriztarra zuen notari hau bere burua ia euskalduntzat jotzeko gauza sentitzen bazen, zer zen, bada, Fermin Irigarai?
Beran zegoela erdaldun sentitzen zela zioskun Larrekok, «euskal
itzik ez nakien, ait oraiko lotsn! », baina gauza jakina da Fermin Irigarai
bere buruarekin aski zorrotza zela, gehiegi ausaz . Ezin uka 1898an
sorterriko alkate zen Salbador Goizuetak «posee el idioma vascongado»
zioen ziurtaginia sinatu izana nahikoa esanguratsua dela . Bestalde,
Beran lehenengo eta bereziki Baztan aldean euskara edertu, landu
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eta sakondu egin zuen Larrekok . Gogoko zuen bordariekin jardukitzea, eta horretarako bidea bazuen . Bestalde, Lekarozko komentuan bazuen bilkura hauta euskalgintzan trebatzeko . Hantxe zeuden, besteak beste, Etxalarko Eusebio Eltzaurdia, Kaparrosoko Arrigarai gramatikagilea, edota aita Donostia musikari
famatua .
Beste ezeren gainetik, Larrekoren idazkuntza euskararen aldeko
ariketa izan zen, ariketa konprometitu eta hautu pertsonala, erdaraz
egin ezin zuena :
«Ni ere, euskaraz zerbeit egiteagatik, orri oken zikintzen asi naiz; bnldin gudu untarik
bizirik ateratzen bagara, euskaldungoarenak eta euskararenak ez dakit nola aterako diren . Orduan egin ez badezakegrr, orni, aldi untako oroignrri gisaz bedere izan dadiela ( . . .)
Erranen duzue nola gudu berririk gabe asi naizen orri ok zikintzen. Baiki, ni beti et,.-ve
xokoan egona naiz, baldin ez boda nere egin-bearretan iirorata ez naiz agertu . Untaz
landara irakurgai guti irakurtzen eta radioz gutiago entzuten, zergatik nsi rrintzen ba?
Badakizue ni oitua nindagon astero Iruñeko berri enraten astekari euskaldunentzat, eta
oitu a on ezin utziz nere boitan erran nuen : emagun astekarink argitaltzen direla eta ni
beti bezala ek lagnntzeagatík asi naizela zerbeit berri biltzen, emen nere rnaipean gordetzeko bedere; gudun bukatzen denean eta euskaraz idazteko zori denean, leengo nere
irakurlerik bizi bada, nork daki ez ote duen nere lanak irakurtu ruriko! Gogoeta orieri esker asi nintzen eta jnrraitzen diotet bozik eta bozik . Nere eginbide bearrezkoez landara,
eusknrn lanak dire nere lan goxoenak, atsedenez bezaln egiten ditudanak » .

Irigarai zaharraren euskal idazkuntzak 1910ean izan zuen hasmenta, La Tradición Navarra eguneroko integristan hain zuzen ere .
Aitzinetik ere, eta ber kazetara, Baztango kronikak igortzen zituen
erdaraz Feriri ezizenean. Euskaraz idaztearena, dema pertsonala
bailitzan, galdutako hizkuntza prentsako kronikaren bitartez berreskuratu nahi horretatik zetorkion, eta bizitza osoan iraun zion prozesua izanki, Gerla urte, gezur urte, pentsa litekeenaren aitzi seguru aski, ez da bide horretatik sobera hastantzen .
Izan ere, Larrekorendako euskara kezkarik nagusiena baitzen, ia
obsesio bilakatzeraino . Nafarroako Aldunditik, jagoitik gerra hasita,
egin zioten inkestarako horrela erantzun zuen auriztarrak :
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«He hecho cuanto buenamente he podido por aprender la lengua de mis apellidos y la
viva de mis coterráneos : única actuación nacionalista» .

Bere prentsako kolaborazioetan, aunitzetan barkamena eskatzen
zion irakurleari erabiltzen zuen hizkuntza kaskarrarengatik, nork
eta Nafarroako giro euskaldunean aitagoitzat hartzen zen hark . Gerrako kronikan berean honela idazten zuen 1937ko abenduan :
«Bizkitarteon, irakurle maite ori, barkatu, barrogogon erori zait gaurgoizean, ustegabean, eskuratu ditutalarik orai ogei urte idatzi nituen bizpairur irakurgai . Jakina, orduez
geroz, nik uste nuen asko ikasi eta aurreraturik nindetekela euskaraz idnzten ; bario, darn irik, orduan orai bezala egiten mien, ez obeki, barro ez makurrngo ere . Nere baitan : beti euskaraz ikasten eta gudualdi untan geiago ari nintzela rtste nuen Asolar andiak bezain garbi egiten rntela eta una emen orduan bezain motel, orduan bezain arront, ordunn bezain znkar. Nere biozrninaren andia! Orai, adin bereko ene lagun eta adiskide
guztiak edo geienak iltzen ari direlarik, nik zerbeit idatzi nahi, ongi egiten nuelako ustean, eta orndik ez aski ikasi! (. . .) Ustez ta goieneko mallara eldun naizela euskaraz itzegiten eta idazten eta
a . guztiz gora bera, orai berrogei urte bezain makal, orai ogei urte
bezain ezjakina » .

Hura zela eta, Larreko beti ibili zen hizkuntza hobetzen, dela Nafarroako mendialdeko euskaldun zaharrengandik hizkuntzaren aberastasuna jasoz, dela euskal liburuak irakurriz . Gerla urte, gezur urte
kronikan berean behin baino gehiagotan ematen zuen Irigaraik urte
korapilotsu haietan egiten ari zen euskal irakurketen berri : Juan Antonio Mogel}, Agustin Kardaberazs, Joanes Haranederb, Pedro Axular', Sebastian Mendiburu8, Arantzako Jose Iturria kaputxinoa9, Laurent Diharasarri Orzaitzeko erretorea 10, Esteban Lapeire", Jean Barbier12 . . . Guztien artean Axular eta Mendiburu azpimarratzen zituen,
baita Haraneder ere . Scupoli eta Salesko Frantzisko donearen itzultzaile izan zen Donibane-Lohizuneko apaizak XVIII. mendearen erdialdean bukatu zuen testamentu berriaren itzulpen osoa, alabaina
honakoa ez zen bizi zela argitaratu, ezpada 1855ean Harriet eta Dassance apaizen eskutik zertxobait itxuraldaturik eta ez osorik. Huraxe
zen Larrekok ezagutzen zuen testua, ez ordea jatorrizko esk ui7kri1 45

bua, baina nahikoa izan zen zeharo txunditzeko, horrenbeste ezen
Amayur asteroko jeltzale iruñarrean hainbat eta hainbat pasarte ate-

ra zituen bere hartan aldaketarik egin gabe.
Ez ziren klasikoak Larrekoren irakurgai guztiak, izan ere bakanetan «Frmitziatik etorri den norbaitek» edota « nonbaitik norbaitek» emanik, Baionako Eskualduna kazeta irakur zezakeen. Horrela bada,
1937ko urtarrilean zenbaki bakana eskutaratu zitzaion, Dominique
Soubelet eta Laurent Apestegi apaiz «erregetarren» kronika atzerakoiekin eta guzti, eta Larrekok «atsegin-aldi goxo bat» izan zuen euskaraz irakurtzen, urte bereko apirilean bereziki berritu ahal izan
zuena erdietsiriko zenbait zenbakiri esker. Ordutik, 1939ko maiatzera arte ez zuen berriz ere beste zenbakirik lortuko, harik eta mugako adiskide batek eraman arte; huraxe izan zen «atsegin andiko eguna », alabaina, «jainkoak daki oraño noiz artio egon bearko dugim Euskaldima irakuetu gabe» . Bertako argitalpenekin ez zitzaion hobeki gertatu, izan ere, askotan ezjakintasuna baitzen nagusi . Gerra erdia pasatua zen eta 1938ko martxoan Larrekok oraindik ez zekien seguru ea
bizirik zeudenentz al diz kariak non harpidetza zeukan :
Españan, euskarari bnruz zer dugu? Nik uste mien euskal irakurgairik argitaltzen
etzela, baño ikusi bernia naiz Arantzazuko f ailek argitaltzen doten orri bat, I igarrengoen irakaslea, illero agertzen dutena, nik ikusi dutana 1938ko otsaillarena . Ez dakit
noiztiez geroz bizi den eta ez dakit zenbat illabete ixilik egon den edo ixildu ez den (. . .)
Alta jesuitek argitaltzen ote doten zerbeit euskaraz ez dakit, bario nik uste ezetz, "Jesusen Biotzaren Deia "-ren mpidedun naiz eta ez didate biali . "Iugarrengo Frantziskotarra" eta "Zeruko Argia" fraile kapusaidunek argitaltzen zituzten bi illeko oriek ere ez
dizkidate eskuratzen, nik uste, argitaltzen ez dituztelako» .

Gerra bitartean euskararen egoerak inoiz baino gehiago kezkatu
zuen Larreko, eta kezka hori ez zen gehiegizkoa naski. Egia esateko,
liburu osoan ez da somatzen gehiegizko tonurik, ez eta errepresaliaturikoen aferaz ere. Bistan da Larrekok neurriz zarabilela autozentsura, Jose Anjel Irigarairen aburuz «larderiaz eta zuliurki ez zuen fttsik ere
idatzi liaietaz » . Larrekoren biloba euskaldungoan zituen hainbeste
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ezagun eta lagunei buruz ari da, eta aitatxiaren zuhurtzia «nehoiz ez
du den niendreneko aipamenik egiten» hartan zetzakeen. Mende erdia
iragan da Larrekok zirriborratu paperak moldiztegiratu diren arte,
eta egileak berak jakin bazekien, ongisko gainra, bere kronika ez
zuela inprimaturik ezagutuko, atzerago esan bezala, baina hala ere,
zer gerta ere, ez zukeen hustu guztiz barruan zeukana, begietatik
zein belarrietatik iritsitako guztia alegia, izan ere, ospitalean ziharduen mediku batek zer ez zuen ikusiko, ez entzumgo . Bestalde, eta
Jose Anjel bilobak kronikarako onduriko aintzin solasean jasotzen
den bezala, Larrekoren semeak, Aigeru Irigarai ezagunak, Sarara
egin zuen gerra hasi orduko, eta Larreko berak joan behar izan zuen
bere bila Aldtmdiko Lehendakari Arrai7ak aginduta; behin Iruñean,
Aingeru lanik gabe utzi zuen udalak, eta haren aurka erabili errepresioa ez zen apaldu gerra aisa pasatu arte . Larrekoren beste seme
bat eta iloba zenbait behartu zituzten errekete joatera ; Orreagako
idazkaria zen Juan anaia, Mendixuri ezizenean prentsa jeltzalean
euskal kronikak ere idazten zituena, Iruñera egin behar izan zuen
mugatik aldentzeko aginduta ; gerra hasi zenean Aurizko idazkari
zebilen Faustino anaiari lana kendu zioten jeltzalea izateagatik, eta
herriko erretorea bere aide atera zelako ez zen deus larriagorik agitu ; Faustino honen alaban, ordea, etxean euskaraz egiteagatik eta
euskal dantzak eta antzekoak irakasteagatik ilea moztu zioten; eta
azkenik, Aurizko sendiaren Maistronea etxea Seberiano anaiari kendu zioten bertan bulego militarrak ezartzeko . Alabaina, Larrekoren
kronikan ez da igertzen berebiziko haserrerik, ez eta gorroto edo
antzekorik, bai ordea kristau on bat izateko kezka, Jainkoaren legea
ongi betetzeko arta, eta «zerurako gaitutzeko» asmo zintzoa .
Euskararen gaia zertxobait maratzagoa erabili zuen, aldiz, eta horrekin bai altaratuta agertzen zitzaigun Aurizko medikua . Gerra urteetan euskarak pairatzen zuen egoera katramilatsuaren mirail beltz
baina zehatza eskainii zigun Larrekok . Zenbaitetan, etsipenari aurre
eginez, baikorrago :
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«Ez daude larruak ugalak egiteko . . . Martinez Anido jaun jeneralak, Orden Público delakoaren ministroak, berriki Gasteizko Apezpiku jaunaren aginduak ezeztatu ditti, elizetako otoitzetan eta predikuetan apezpiku jaunaren aginduerijaranonik ez egiteko . Jokin dutanez Nafarroako euskal-errietako erretorek leen bezala ari dire euskaraz, batere aldatu gobe, eta on
emengo apezpiku jaunak horrela agindurik . Egia errateko, jakinik nago ere Baztango guduInri nngusiakgisa beraz errar bide du egin dezatela; baño, on ez dakit, norbaitekgaldeginik
edo here baitarik agindu ta . Errepubl ikako buruzagiek ez dute olakorik egin ; ez dire eliza barneko egin bearretan sartu eta gutiago ez debekatu> . Baina gehienetan goibel eta garait un :
«Eta euskaraz zer? Ai, ei, ai eta nuletan ai! Oraiko aldian, Nafarroan berñipein, euskarorenak egiten ez badit, euskaldungoarenak bai; on ezabaturik geldituko da. Eta baldin nrertdiz
beste aldetik ez bazaigu xertoa eldu, gureak egin du . Gipuzkoan, aldiz, euskaraz itzegitea debekaturik ez badaukate, gobernadore jaunak erran edo agindu omen du beti erderaz ari bear
dutela . Unelnko debekurik emen, zoritxarrez, ez dugu orren bearik, iñork ez baidu eusknraz itzegiten . Gaxoteginn, bateren batekin itzegiten dugu, baño ezinbertzear, deusik edo ainitz guti dakitelakoz erdaraz . Berriki gaxotegiko leen-kapellaba zendurik berri bat egin dute.
Araudink dio kapellabak euskaldunnk bear direla ; baño gure jaunak, baldin ez badakite edo
aztu baldin bazaie berek eginikako araudia, ni ez nintzaioteke oroituaztera juanen ; aldi untan euskaldun izo ten aski do begi okerrez edo zeiarez bentzeko. Baketzen garenean eta bizi
baldin bagara jakinen dugu edo jakin dezakegrt arazo untarik zerbeit ( . . .) Orai aldi untako
gtrdu izigarri, etsaigo okaztngarri eta beste nahasturietarik euskarak asko gnlduko ote du,
edo galdu ote da? Erri euskaldunetan zer gertatzen den ez dakit, baño dakitana, euskaldun
gudulani a ont zenbeitek, erderaz guti jakinik ere, nere galdereei erdaraz erantzun zidatela, eta orrek, nik uste, zerbeit adiarazi nai duela . Leen, euskaldun erdaldunekin gertatzen zitzaiguna, orai arrontekin ere bai? Gutartean, euskaldungoari gorrotoa anditu dela, egia; eta
euskaldungo unen naba•men nagusiena ez ote da euskara? Untaz landara : bi urte urbil daranazkigu euskaldunek irakurgaiez elkarren berri gobe, ez eta mendiz aoindiko euskar-irakurgaik ere. Mendiz beste aldeko euskaldunen berririk ez dugu . Frarziako erdar irakurgai
asko eldu da, baño euskaraz gaanorik ez, ink dakitala. Gipuzkoan euskaraz asko itzegiten
dela edo egiten zela badnkigu, baño diotenez, aaberako gorrotoa nabarnrendu dela . Eusknldunen artean ere gertatzen da badireln egin ahalak egiten dituztenakeuskaldun ez agertzeagatik, beldur diote nazionalista delnkoari ; aldi untan bekatu ondin baida! Iruñeko Diputazionenn gertatu zitzaidann! Jaun diputado batzuekin nindagon eta oketarik batek alakoikaln itz bntzu euskaraz errarn zizkidalnko, ikusi bazinute ango jaun baten aridura! Euskaraz egin ginuelakoz, ez neregatik, ongi baidaki euskara maite dutala, baño bai bertze jaun
arengatik ; etzakiela trste bide zuen, edo euskaaz egin bear etzuelakoz? Itz batean, euskaldungoak duen garza oberena eta ederrena, etrskaldun agertzeak gnltze andin egin duela;
oraidanik ezinbertzenn baizik ez dela eusknraz eginen . Leen, aren etsaak gordeka eta zearka
baizikjokatzen etzirenak, orai beldurrikgabe zorrotz aitzin egiten dutela » .

Beste maila batean, ez zuen Larrekok eragozpenik izan ahoan bilorik
gabe Iruñeako egunkariek euskararekiko zeramaten jokoa jasotzeko .
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Gerraren lehenbiziko urte erdian hire izan ziren euskaraz agerturiko
prentsako kolaborazioak, haietariko bi Arriba España-n, bata Manezaundiren ipuin bat, eta bestea Leitzatik igorririko kronika . Hirugarrena Diario de Navarra-n atera zen, egile izenik gabe baina seguruenik ere Luis Goñi kalonje irañarrak atondua :
«Ez gera gu ez ere gare erriya ettskeraren etsaink izando . Aspaldiko denboretan, bai ere berriro
gare erriyan, bear zen beznla, ettskeraren aide jai ederrak egin dira. Garegetideko izJaattzn zen
ederra, zazen ta gnrbiya . Gare erriko gauza da, boda, euskera, eta gare emko garza bernia attpata eta garbiht biar doga, ncintzatu dezatela eta tits egin dutenak, beniz ikasi dezateln . Ettskera gare erriyan enta galdu birr Espaftako gare erri aundionetan . Ezhite bildurtu biar gare
erriko easkaldunnk. Anzifiera, izkimtzn edema onekin, gane gttrasoaren izknmtza, gare gende
orla izknttzn onekin! Euskera, bernz, gauzn orla da, itzn ederra eta garbiyn! Euskera gaiztattt,
pozoita ettskera, biurrihi euskera on ez, enta zillegi eta a nizek ori egin dute. Guk ez . Gare erriko berne gauzak beznla, garink bai die easkera niait! -degu . Orretaz egtmero ezpada maiz zenbait berritlak agent die gare egimerokoan . Ala ere, gare ettsknldun ernyetahk here beniyakeuskerarahtnk bialdiko digttte . Euskaldurlak,gora Espafta, Jaangoikaren izeneon! Ala izan dndiln»° .

Horrelako hitzei erantzun bide zien Larrekok bere kronikan horrela zionean :
Oraiko gazte berrita eta beste hatzujadanikgazte ez direnakasi dire erraten etskara i bantz
eta euskaidungoari buruz zerbeit egin bear dela, orai ardo abertznleak edo nazionalistak ortaz
baliatu direly egiazko euskaldun gisa agertzeko, bafto etskaldun itrara baiziketzutelarik . Aiei-ai eta rniletan at! Berandu da, nik este, gate rnaiteak! Edo bedere garai egokia ez dela oraikoa . Oraiko aldinn leen bario beanezkoago da etskaraz iknsteko eta euskaraz itzegiteko biotzbante hero hero bat etsknraret alderakon . Edo Bert zenaz, ezinbertzenn egin bear. Jainkoak ingtutduz egin daiteke bide mazo zailetnrt ere. Bafto, damurik, gazte hern orien asntoak antetsetnn gelditzen ez badire! Espaftako erregetarren artean, eta onek dire Euskal Errinn nagttsiennk, eusknran gorroto bizia diote, nik este, easkara delakoz Euskalerriko izatearen nabartnenik ageriena, euskaldun erregetarrek biotzean gorrotoa dittelarik bozik utziko date euskara eta pork daki ez ote doten niego euskald unak direly ukatu . Aspaldidatak erraten a i naiz :
baldin biotznren erdi erdian etskara •e t alderako niaitetastma landatzen ez bade ticker biziko dela, eta orni/co aldinn bi aldiz . Espacia aldeko euskal erriak zapaldi gaitzn anti du eta oraftik
artzeko dakena; etskara tmiz ilea ez den, nlakal geldihtko da . Makal dagonengantk lait on girth».

Antzera xamar ibiliko ziren El Pensamiento Navarro-koak, bada eta
Larrekok jaso bezala, «egtnkari au pro euskara ari da» . Gerra aurretiko
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urteetan, 1918 eta 1919 urteetan hala zuzen ere, Larrekoren lehengusu zen Agustin Irigaraik, Lepazar ezizenean, " Euskal idazkuntzak"
saila atera zuen egunkari karlistan, eta gerra osteko lehenbiziko arte
gogorrak iragan ondoan, Muthiko Alaiak elkarteak egunkarian zeukan "Zaldiko-Maldiko" orrialdean ere euskaraz izkiriaturiko zerbait
agertzen asi zen lantzean behin . Bigarren hau ezin izan zuen Larrekok begiztandu, 1949an zendu baitzen, baina Lepazarrek egindakoa
ezagutzen zuela ez da dudarik, izan ere, lehengusu eta koinatu baitzuen egilea . Agustin Irigarai Apat Aurizko Porkaxonekoan jaio zen
1873an, bere afta aurretikago aipatu Manuel Irigarai euskaroa zelarik. Iruñean kazetari pausatu aitzin Mexikoko iraultzan eta ibili zen,
eta Iruñean 1942an zendu bain lehen liburu bi eman zituen argitara, Mexikon giroturiko De buzo a general eleberria eta Estampas del Pirineo ohitu a-liburua . Larrekoren etxean gertatu zenaren kontrara,
Porkaxonean euskara nahikoa bipilki mantentzen zen XX. mende
hasieratan ere, alabaina, Agustin karlismoarekin zegoen lerraturik,
Maistroneko beste Irigaraitarrak, heldutakoan berreuskaldunduak
izan zirenak, jeltzaleak zireno .
El Pensamiento Navarro bizitza luzeko egunkaria izan zen, estraineko zenbakia 1897ko arriaren 17an atera baitzen, eta azkena 1981eko urtarrilaren 13an . Horrek berebiziko garrantzia eman zion, izan
ere, pairatu zituen isun, debeku eta abarrak gorabehera, Nafarroan
oso irakurria gertatu izan den egunkaria dugu, eta baita Nafarroatik
kanpo ere, gerratean zein frankismo garaian bere autonomiari hala
edo nola eutsi chal izan zionetakoa izan baitzen . El Pensamiento-k
euskararekin izan zuen harremana ez zen txikia izan, geure hizkuntzari benetan eskaini zion tokia publikoki erakusten zituzten asmoengatik espero zitekeena baino eskasagoa bazen ere . Diogun hau bernia ez bada ere, bestelako argitalpen karlisten lekukotasuna dugula
erkagarri. García-Sanzek ikertu Joshe Miguel, Akelarre, eta El Duende
argitalpen kriptokarlistek euskaraz ez zuten, esate baterako, ezertxo
ere argitaratu . Joshe Miguel astekariak euskarari zion maitasun egiaz150

koa behin eta berriz aitortu zuen arren, 1913ko abenduaren 28ko
zenbakian atera zuen olerkitxo bat baizik ez zion besterik eskaini
irakurle euskaldunari . Alta, euskara zein euskaltzaleak bai izan zituela kezka iturri, eta euskararena jeltzaleen aurka jotzeko behin eta
berriro erabili zuen lotsagabeki, horretarako jeltzale nafarren izaera
erdalduna azpimarratuz:
«Admirase un montañés /Al ver que en el Centro Vasco /Al decir Eskerrikasko /Le dijeron: ¿Eso qué es? 1 ¿Qué vascos sos estos pues? /Exclamó el de la montaña / Ya es esto pues cosa extraña l Aquí mucho hablar de euskera / Y todos te hablan erdera /Igual
igual que en España»".

Euskaraz ezertxo ere argitara eman ez bazuen ere, euskal nazioalismoaren
aitzi gogor jotzeko euskara tresna moduan erabiltze
n
horretan kontu linguistikoez aritzeko baimendurik eta guzti sentitu
izan ziren Joshe Miguel-ekoak . Hortaz, puri-purian zirakien garbizaletasunaren autuari helduz, jeltzaleek ez ezik beste idazle zenbaitek
ere XXX mende hasieran zarabiltzaten neologismoen kontura, eta
zehazkiago, birjina esateko sortu berria zen neskutsa hitz berria gorki
kritikatu zuen Miel Mari sinatzen zuen kazetariak :
«El afán por lo nuevo e insólito ha llevado a los vasco-enredadores, vasco-ch lados, los
nacionalistas de nuevo cuño a caer en ¡ir¡ sacrilegio, pues el muevo término puede entenderse como madre célibe, e incluso corno Celestina ( . . .) nuestra interpretación de Neskautsa es la de cualquier bascófilo libre de preocupaciones nacionalistas . Ponemos en guardia contra cualquier intento de algún malandrín nacionalista de usar esta palabra desde
el púlpito . Nosotros demostrarennos que esa palabreja aplicada a la pureza virginal de la
Madre de Dios encierra, como así es, un concepto ofensivo que rechazan los oídos cristianos con indignación» .

Kritika guzti hauek karlismoak Alderdi Jeltzaleari egiten zizkion
kritiken barruan ulertu behar dira, orobat Agerreri eta besteri egotzi
zizkionak . Jose Agerrez «intelectual soporífero, exconferenciante de la yacente Academia de la juventud jaimista, que antes fire socialista y mañana
tal vez olazabalista»

esaten zuten. Manuel Aznar Zubigaraiz, berriz,
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idazle farregarria eta integrismoaren transfuga zela, eta Nafarroako
gauzez zuen ezjakintasun sakona leporatzen zioten . Joshe Miguel-ek
ez zuen onartzen Aznar La Tradición Navarra-tik Euzkadi-ra pasatu
izana . Honi buruz honela zioen 1914an :
«Verdad es que el jelkide, actualmente, pues nada extraño sería que el día de mañana
pretendiera escribir en cualquier otro periódico, es poeta, pero no del estilo antiguo, sino
que ahora trace sonreir al estilo de algunos poetas de estos tiempos que sin rima ni metro
escriben vaciedades sin sentido común que ni ellos nusrnos entienden» .

Kasualki ere, ez zen egiatik sobera hastandurik ibili Joshe Miguel
kazeta karlista, eta ituan bete-betean asmatu zuen Aznarren etorkizunaz. Edozein modutan ere, gehiago izan zen Jose Maria Aznar Lopez PP alderdiko lehendakariaren aitatxi zenak euskaraz tajutu zuena karlista izkutu haiek predikatu zutena baino, izan ere, gutxisko
bada ere, euskarazko olerki pare bat gutxienez karrikaratu baitzituen Naparta ra astekarian, " Gaiztokial" eta "Sitgea Euzkadin" alegia .
Lepazarrek eginiko Euskal idazkuntzak 1918ko ekainaren Ban hasi
ziren agertzen. El Pensamiento Navarro-ren zuzendari Jesus Etaio zen
orduan, egunkariak izaniko bigarrena hair zuzen ere . Geroago, 1920
az geroz, hirugarrenez argitalpenaren lema hartu zuen zuzendaria,
Migel Espartza Aginaga, euskalduna zen, gerorantzean ere jeltzalea
eta La Voz de Navarra beraren zuzendaria, baina ordurako euskarazko sail berri honek berea egina zuen, eta ez zuen berriz here burua
altxatuko . Biziki esanguratsua da "Euskal idazkuntzak" izeneko horiek erdalduna zen zuzendari batekin sortu eta garatzea, areago here
ibilbide ideologikoa kontuan harturik . Jesus Etaio Zalduendo Iruñean sortu zen 1894an, beraz, El Pensamiento-ren zuzendaritza Etxabe-Sustaeta errioxarraren eskuetatik hartu zuenean 23 urte besterik
ez zituen. Diputazioaren artxibozaina, Madrilgo Historiaren Akademiakidea 1923az geroz, baita Nafarroako Monumentu Historiko eta
Artistikoen Batzordekoa, Victor Praderarekin lerratu zen Nafarroako konkistaren inguruko 1921eko eztabaidan.
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Lehenengo idazkian aspaldiko asmoa noiz edo noiz azkenik bete
zelako pozik agertu zen Lepazar bezala sinatzen zuena irakurleen aitzinean, baita erdaldunen aurrean ere . Horiei honela mintzo izan zitzaien zutabe berriaren nondik norakoak azaldu nahian, zer gerta ere :
«Hace tiempo se había pensado en abrir esta sección vasca en El Pensamiento Navarro
para contribuir a la conservación de nuestra lengua milenaria que tiene muchísimos admiradores que le rinden fervoroso culto. Atendiendo a indicaciones de personas respetables, esta sección no se limitará solamente a hacer el panegírico de nuestra lengua, porque ni hay necesidad ni responderá a la primera intención, que es dar acogida a toda clase de noticias y asuntos diversos que hagan a la vez interesante y antena la sección y para facilitar a In vez la colaboración en ella de todos aquellos nuestros lectores que sientan
finerzn y entusiasmo para ello . De modo que vengan artículos, vengan noticias, y. . . a la mar» .

Guztiarekin, eta lehengusua tartean zegoen arren, euskararekiko
erakutsitako jarrera txepelagatik, besteren artean, Larrekok ez zuen
egunkari karlista sobera maite, eta horixe bera iger daiteke bere kronikan honela dioenean :
«Leengo egu vean irakurgai bat argitaldu zuen, ohore andiak egiten eusknrnri eta euskaraz irakatsi bear zaiotela euskal errietako aurreri eskoletan . Elan urte oketan euskararen erernuak oianetnra eta oian zokoetara bildu bad ire liberalen gain ematen du . Berriki,
beste irakurgai bat agertu da gauzy berg erranez eta zorionez orafrik bidet badela euskara berpiztutzeko, tradizionalista ikasleak bere langai bearrezko bat bezala artzen badute .
Arrigarri da El Pensamiento Navarro delakoan euskararen il-otoiak erratea : Nafarron
geinean eta euskal errietan bereziki ehun arte oían tradizionalistak nagusi izando direnez geroz. Baldin Madridko gobenmak ezer lagundu ez brulu, edo obeki erranik trabak ipifi
baditu euskara bizitzeko, El Pensamiento-k errar zezaken euskararen aide knrlistek egin duteia . Badaiteke emendik bospasei illabete ardo ez duela euskarari buruz itzik erraren. Eta ala
ez bada, gure zorionak . Lan untan bes te askotan bezala ez da asid egin bear dela erratea, bet
Trena egitea da; ibiltzea, solas egitea, jardukitzea, ibiliz egiten da bide eta ez al per egonez» .

Harrigarriena da, ordea, Larrekok, ondoko lerroetan Diario de Navarra-z idazten duena :
«Diario de Navarra delako egunkariak ere noizpeinka zerbeit er aten du, euuskaraz bear dela,
au ta on egin bear dela, baño, on erraten duenak badaki euskaraz eta ainitz ikasia da. . . eta
noispait asiko da euskara garbiz idazten».
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Zalantzarik gabe Eladio Espartza lesakarraz ari zen, 1937ko abuztuan Arabako gobemadore zibil izendatua izan zenaz . Egia da Espartzak zerbait idatzi zuela euskaraz, antzerkilan bat eta deus gutxi
gehiago, baina horixe guztia gerra aurretik eta jeltzaleen abaroan oraino zegoela . Honen jakitun da Larreko :
«Euskalduna da, baño nik este, euskara baño erdara nraiteago duela; erdar idazle orgie
eta apaña da» .

Guztiarekin, badirudi Larrekok konfidantzaren bat baduela Espartzarengan :
«Ez dut este euskaaz itzegitetik iñori debekatuko dios, mole zioten egin zuela Gipuzkoako gobernadore jeun izanak Arellano» .

Izan ere, Espartzak gobernadore postua galdu baitzuen Aramaion
eginiko bilkura propagandistiko batean euskaraz egiteagatik . Jose
Maria Arellano korellarrak berriz, 1936ko urriaren 7tik Gipuzkoako
gobernadore zibil zenak alegia, jeltzaleenak ez ezik ia euskararen
arrasto guztiak desagerrarazteko kezka bizia zeukan, eta asmo horrekin honako agindua zabaldu zuen probintzian:
«Se advierte a todos los guipuzcoanos que en el plazo de cuarenta y ocho horas han de
quitar de los rótulos, carteles y anuncios las k, tx, b, etc . con que nos han violado los nacionalistas el glorioso idioma español bajo multa de 500 pesetas» .

Aintzin solasean Jose Anjel Irigaraik esan bezala gutxi dira La-rrekok bere kronikan ekarri euskaltzaleen aipamenak, eta horrela egin
zuenean hil berrien notizia emateko idatzi zuen bakarrik . Guztiarekin, Larrekok aipatu zizkigun hiru hil berriak ez ziren edonor, eta
berebiziko garrantzia leukake aipu nekrologiko haiek jasotzeak, gerla arte gezur arte horretan sinisturik egonda, informazio iturri ia bakarrak ziren Diario de Navarra, El Pensamiento Navarro eta Arriba Es1 54

paria Iruñean

ateratako hiru egunkarietan egiantzik nekez aurki zitekeelako gai horien gainean . Lehenbiziko aipamena Campionena dugu, 1937ko abuztuaren 18an Donostiako etxean hil zena :
«Eusknl Erriko oroituria argitzen iriork ez du jaun unek bezenbat Inn gin . Gazte-gnztetikasi eta il arterario lan bern; iriork ez ditu jnun unek bezain bnrneki euskarareo erronk berexi eta ikertu. Berrogeitantar urtez amur eman gabe Inn a lnn, beitere nspertu gabe, jnun buru onekoa, iknsia eta langue porrokatun, euskarn to Euskal Erria ezngutzeko
eta ezagutnrazteko iitork ez du Cmnpion jaunak bezenbnt Ian egin . Etzuen beste bizipide benrrezkorik, aberats okitun baitzen! Eusknrn orcen ongi zakielarik, eusknrnz itzegiteko nrotelkara zen, oiturik etzuen ; bario, ala ere, enekin bedere askotan euskaraz itz egin
dugu. Zenbatgutun eder egin ditu eta guztiakerdaraz! Euskaldun jakintsuen inn

eie-

oak erdaraz daude. Erdar idazle azkarrn zen eta npnita, erdarareo berri bnznkien » .

Larrekok, Campion hil zenetik ia orain arte gertatu dena aurreikusiz, Iruñeko idazle handiaren estaltze gorra eta haundi-maundi
berriek egin dioten ezikusiarena salatu zigum :
«Garai itsak, zinez, Cnnrpion jnun zena iznndu zen bezala ikusteko eta errnteko! Guti,
arras gutink izanen dire, Campion jalma bear ainbnt goratuko dutennk ( . . .) Eusknl Erriko egunkarink ez dakit Bola rnintzatu diren ; nik ez dut bat baizik irakurtu eta aren -nzendnri jaunnk Zion : eriotza gornlbenen ordua delarik, langllegisnz, idazle gisaz eta Nafarronko oroiturilnrien jnkintsuenetnrik izan deln, bailo ez ornen du Nafarroa ezagutu,
no conoció Navarra . Gizonnren Inn guztietnn, nniz ederrennk izmtik ere, beti zerbeit
eskas badute, bario jmur unek diana, nik uste, nrrnzoinki ez daitekela erran . Eusknl
Erriko egunkariek Campion jnun zenaz ixildurik ez bide duteln asko begi-anditu . . .
oken etsaigoari edo zeri jarcia baizngon aspaldidanik . Kar latarra- integrista izan e : delako beilere ez diote barkntu . Alderdi orcen eta beste guztien nrtekoaldenn bizi iznndu
da beti» .

Larrekok ez zuen aipatu ere egin sobera ongi ezagutzen zuen Campionen telegrama famatua, Diario de Navarra-k 1936ko irailaren 15ean
argitara eman zuena :
«Tengo el gusto de hacer constar que liberada esta ciudad de la tiranía roja, quiero rnnnifestar n la vez que nti protesta nuis enérgica por el incalificable proceder del nacionalisnio vasco, nti adhesión inquebrantable n la junta Nacional de Burgos» .
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Maisuaren hitzok isildu ezeze mediku auriztarrak Campionen jarrera berri susmagarriari garrantzia kentzen ahalegindu zen, kolokan jarriezineko euskararen aldeko jarrera goraipatuz:
Azken urte oketan barnen ozpindua zaukan, guti aski zuen kroskan erausteko. Gudu
untan abertzalenk gorriekin bat egitea edo elkar laguntzea leenengo garnian gaizetsi zuen .
Abertzaleen ibilbideguztiaketzituen onesten. Guztien buruan euskara biziki maitezuen eta
biziki nai zuen euskotargrztiak euskaldundu gindezen » .

Egun batzuk geroxeago, Larrekok Campionen aldeko hileten berri
jaso zuen bere kronikan :
«Buruillak sei dituela, Jondoni Nikolas elizan, Beunza, Maurn, Pradera eta beste faun
zenbeitzuen eriotzaren urte muga zelakoz, il-mezak andiki kantuazi dituzte il zituzten
arimen alderako; buruzagi guztink, Apezpiku jaunît barne, an ziren . jainkoa baitan beude. fendez leerra bazen . Aldiz, Campion faun zenaren il-nrezetan, et-rate batera, iiïor etzen,
aren aidegoa eta adiskide min batzu eta il-errinn eortzeko berdin, doi-doia Comisión de Monumentos delako jaun apez bat il-otoitza errateko . Bearrik Cain pion jaunak badakiela lur untnko gizonen berri! » .

Campionen ezdeustu, ahanztarazi eta oinpetzeko saio arrakastatsuak orduan izan zuen hasmenta beltza, egunotan, neurri batean
bederen, indarrean irauten duena .
Uztailaren 18an Nafarroako Bunt Batzarreko lehendakari eta La Voz
de Navarra-ko zuzendari zen Jose Agerrek, lehenago aipatu dugunak,
gerraondoko urterik latzenetan Campionen lehenbiziko biografia idatzi zuen, argitara gabe dirauena . Larrekok bezala, bere baitarako eta isilpean Agerrek izkiriatu zituenak ez ziren gutxi; euskaraz olerkiak, eta erderaz aipatu Campionen biografia eta zenbait testu biografiko, erlijioso
eta folkloriko . Ez zuen Larrekok Jose Agerreren izena jaso gerlako kronikan, bai ordea haren aitarena, gauza kuriosa dena :
«Azillaren emezortzi garrenenn, Irufien il da Eulogio Agerre Lourenz; here bizi guzia
zurgintzan enmn du, zenbeit urte bazituen etzuela zurgin lanik egiten, baño illobak hazituen azteko eta ezteko, eta on ederki egin du . Aren izenik ez dut orgatik emen aipa-
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tzen, baizik eta eusknldun garbi zelakoz eta euskar-idazle argienetarrik . Jakirra, ez duela
gutunefan bere jakinduria utzi, bailo aren adiskideak, aren serte illobak laude lekuko ;
nik ere adiskide unen, bailo ain begiratun eta avala zen, baknn baizik etzela ocre etrera
agertzen . Eder eta gozo zen ari entztttert egotea, eta ederrago oraitik, aren eskutitznk irakurtzen. Burt argin zuen eta ainitz zakien . Bailo gauzn oken buruan, saindu bat zen .
Jainkoa beitan bego» .

Eulogio Agerre Aezkoa aldeko Ariatik Iruñera heldu zen zurgintzan aritzera, euskalduna zen beraz, baina hiriko erdaldun batekin
ezkondurik etxean ez zuten euskaraz hitz egiten . Bere bi semeek, Josek eta Anastasik, heldutakoan ikasi behar izan zuten aitaren mintzoa, Campionen eskutik lehenengo eta beren kasara ondoan . Anastasi Iruñeko SOV eko arduraduna zela zendu zen istripuz, hortaz,
Eulogioren biloben inguruan Larrekok aipatzen duenaz ez dagoke
zalantzarik . Bi anaiek idatzi zuten prentsa jeltzalean, euskaraz zein
erdaraz, eta Jose euskaltzain izan zen ia akademiaren sorreratik
Campion beraren ondoan, euskaltzain oso bezala labur joan bazitzaion ere . Hau dela eta, Larrekok Eulogioz egin zuen iruzkina euskaraz idatzi zuenaz bezanbatean eta beste, gehiago dirudi semeei
buruz egiriiko begi-keinu zuhurra .
Larrekok ondu zuen hirugarren euskaltzalearen nekrologika Arrigarai kaputxinoarena izan zen:
«Gaur, jorraillak anteka egun dituela, Arnerikatik izan dugtot eskutitz batean berri tzar
bat ernan digute, Aita Celestino, Kaparrosoko sente, orai duela zenbait illabete il zela .
Jainkoa baitan bego gore adiskide andin . Bere nagusiek entendik aterazi ztttert leenik Hijar delakora eta andik Anerikara; unelako jokoak egiten oi zituzten knpusaidunen nagusiek abertzale-euskotarren usaiia zutenekin . Burua argia zuen eta, biotzez euskotarra zelakoz, errotik ikasi zuen eusknra eta untarik jakintsun bilakntu . Euskarari buruz lan
andiak egiu zituen, neri asko irakatsi zidan Leknrotzen zagolarik eta gero ere».

Zelestino Peralta Lapuerta, Erribera aldeko Kaparroso herrian jaio
zen kaputxinoa, 192lean bidali zuten Argentinara . Ordenaren abaroan beste zenbait urte eman ondoren, eliz jantzia eramateari errefusatu zion 1928an . Beste fraide euskaltzaleekin gertatu bezala, Arri157

garra¡ ere Euskal Herritik lekutu zuten zer gerta ere zigorturik ; guztiarekin euskaltzain urgazle izan zen, orobat hiru liburu hauen egilea : La conjugación baska : sumario de lo más preciso y práctico de la conjugación del euskera (Bartzelona, Perelló i Vergés, 1914), Euskel-irakaspidea, o sea gramática del dialecto guipuzcoano (Totana, San Buenaventura, 1919), eta Lenengo irakurbidea aurrei euskaraz irakitrtzen irakasteko : euskelzale batek aur euskaldunen onarako argitaratzen duerta (Bartzelona, San Martí, 1920) .
Gerla arte gezur urte guduko kronika hori bertan behera uztekotan egon zen Larreko 1939ko urtarrilean :
«Egun izotzillak edo ilbeltzak bigarrett eguna du . Aurten, euskaraz idnzten jarraikiko
ote naiz? Nere maite batek atzo erraten zidan : "gure adiskide euskaldim bat, euskar
idazle oberenetarik, ba/itu edo bildu zuten, aurkitu ziotelakoz bere idazteko tuai gariian
euskaraz idatzirikako orri bat guduaz zerbeit rnintzo zena . Zuk ere, ori egiten baduzu,
begira zaite!" Nere baitan . . . geldi-geldi, ixil-ixilik egon ondoan, ez dakit zer egin . Zinez,
ene lanek gmrrat ttzi and irik ez dute; bario, bano, nik euskara ,, ,aite dut, ene abizenak euskaraz mintzatzen nautelakoz, ene erritarrek euskaraz itzegiten didatelakoz . Lbitaz laidara, euskara itzkuntza edema da ; mintzo eztia eta goxoa da; azul geiago marnitsua, ez
naiteke ura maitatu gabe egon . Eta euskara maitatzea ez ote da ura erabiltzea eta alik eta
obekiena ikastea eta idaztea? (. . .) Euskaraz itzegiten edo euskaraz idnzten, ni banne-barnetik euskalduna naiz eta euskaldun gisaz jokatuko naiz. Untaz lardara, euskaldun asko
baditut,,mite ditudanak eta eken geieuen berririk ez dutalarik, ni enjeu nago ekguztiak
gogoan, ekengana biotza ixunia eta eulana, orgatik euskaraz art naiz, ari rtaizen bezala',

Zorionez, eta egindako burutapen hauei men eginez, Irigarai medikuak jarraitu zuen idazten, jarraitu zuenez, eta Nafarroako egungo euskaldunoi 36ko gerraren kronika eskaini zigun, pertsonala eta
ez osoa nahi bada, baina bizia eta bihotzetik, sentimenduez zipriztindua eta hortaz baita egiazkoa ere, galtzaileon oroimena dena, eta
tamalez ere, oraina ere badena, euskara kontuetan hain baitira gauzak nahasirik Nafarroa gurean, kasik gerlan jarraitzen dugula, eta
gerlan egonik badakigu : Gerla urte gezur urte.
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XOSÉ ESTÉVEZ

Castelao eta Gernika

Ezin saihestuzko hitzaurrea
XX . mendearen lehen erdiko Galiziako kultura eta intelektual giroan, bada beste guztien gainetik nabarmentzen den argi dirdaitsu
bat: Alfonso Daniel Rodriguez Castelao . Coruñako Rianxo itsas herrian 1886an jaioa, Buenos Airesen hil zen, deserrian, 1950 . urtearen
hasieran . Pertsona polifazetikoa izan zen : karikaturagile, margolari,
idazle eta Alderdi Galegistako politikari . Bi aldiz izan zen diputatu
Espainiako II. Errepublikan eta atzerriratutako espainiar gobernuko
ministro ere izan zen, 1940 .eko hamarkadaren erdialdera, gobemuko presidente Jose Giral zela .
Politikari gisa, atsedenik gabe eta herri ikuspegi batetik aldeztu
zituen Galiziaren eskubide nazionalak eta beti demokrata gartsu
eta errepublikazale irmo agertu zen . 1933an has¡ eta, batez ere,
1941-1950 bitartean, Galeuzca blokearen aldeko sutsua izan zen,
Espainia konfederal bat artikulatzea bilatzen baitzuen, autodeterminazio eskubidea aplikatuz . Galiziarren eskakizun nazionalak
euskaldunenekin eta katalanenekin lotu zituen beti, haren obra
gailenaren -Sempre en Gal iza, "galegismoaren biblia" deitua- irakurketatik argi eta garbi on-dorioztatzen den bezala . Ez dago zalantzarik, beraz, benetako internazionalista izan zela, aberri guztien askatasunarekin solidario, askatasun hori kaltetua edo laidoztatua zegoen zeinahi tokitan.
Oso pertsonaia ezaguna da Euskal Herrian, haren oroimenezko
monumentuz eta kalez zipriztindua baitago euskal lurraldea : Trintxerpe, Donostia, Eibar, Txurdinaga . . . Orobat, haren lan asko euskarara itzuliak daude zenbait euskal idazle entzutetsuren eskutik :
Koldo Izagirre, Gabriel Aresti . . .
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Castelaok Euskal Herriarekin izan zituen lotura sendoak, jakina,
ez dira artikulu honetan aipatutakoetara mugatzen . Gaiarekin interesatua dagoen edonori Iñaki Anasagastiren edota idazle apal honen idazlanak aholkatzen dizkiot .
Gernikako pasarteak
Castelaok Gernikarekin izan zituen harremanak lau abagune zehatzetan kokatzen dira:
1.-1932- . Urte hartan, Euskal Herrira egin zituen bidaietako batean, ordurako errepublikar biurteko diputatu zela, Castelaok Gernikako Juntetxea eta arbola bisitatu zituen lehen aldiz eta "euskaldun berpiztu baten" jaieraz egin zion muin euskal askatasunen sinbolo gorenari . Ramon Aldasoro, Izquierda Republicanako diputatua, zuen lagun, Errepublikako Gorteetan adiskide eginak baitziren .
Gernikara eginiko lehen bisita hura, 1945eko otsailaren 9an ekarri
zuen gogora Castelaok, Buenos Airesen, Ramon Aldasoro agurtzeko
ekitaldian egin zuen hitzaldian, tolosarra, izan ere, Frantziara lekualdatzera baitzihoan, berreratu berna zen Eusko Jaurlaritzako sailburutza baten kargu egitera (Pontevedrako Museoa, 8.707-26 erregistroa;
Castelao artxiboa, 1-13):
". . .Yo le quiero entrañablemente a vuestro país y a vuestro pueblo por sentimientos
atávicos inexplicables. He contemplado muchas veces a través de la ventanilla del
ferrocarril en mis varios viajes a Francia, después de haber atravesado las llanuras
castellanas, y al entrar en vuestro país mi corazón me decía que entraba en el mío.
Recuerdo mis paseos solitarios por las calles de Bilbao y San Sebastián . Recuerdo la
emoción que me produjo el dirigirme n una multitud vasca en el frontón Euskalduna de Bilbao . Pero la emoción más intensa que me produjo vuestro país, una de las
emociones más vivas de mi vida, se la debo a Aldasoro . Aldasoro me llevó a Guernica en una tarde de otoño del aíro 1932 . ¿Lo recuerdas? . Aún veo el viejo roble de
Guernica, reducido a un muñón de hierro, que se alza como una deidad mitológica
bajo un baldaquino de piedra. Y no sé que respeto ancestral me infundió aquel roble
muerto, como si dentro de mi se despertara el espíritu de mis antepasados celtas, que
veneraban los árboles y también se reunían bajo los robles para deliberar y tomar
acuerdos, de cuya costumbre aún quedan algunos testimonios milenarios, corno el
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roble de Silleda y el de Santa Margarita de Pontevedra . Sé que sin poderlo remedio,,
besé aquel tronco con la misma unción religiosa y patriótica con que lo hubiera besado un vasco resucitado

2.-1933- .1933ko apirilaren tan, EAE/ANVk Bilbaoko Euskalduna
pilotalekuan antolatutako mitin batean hartu zuen parte Castelaok,
Alderdi Galegistaren izenean . Ekitaldi hartan, Castelao ez ezik, Esquerra Republicana de Cataltulyako Josep Riera Punti eta EAE/ANVko Juan Basterra, Julian Arrien eta Luis de Urrengoetxea izan
ziren hizlari . Riera Punti katalanak 1923an, euskaldun, galiziar eta
katalan abertzaleek izenpetutako Itun Hinikoitza berritzearen aldeko aldarria egin zuen bere rni ntzaldian . Harrera beroa egin zioten
guztiek Rieraren ekimenari eta Gernikara jo zuten esandako ¡tuna
berresteko asmotan. Hala, Juntetxeko Liburuan jaso zuten ondorengo lerrootan agertzen den idatzia . Hainbat historialariren iritziz,
1933ko uztailaren 25ean Santiagon izenpetu eta urte eta hil bereko
30ean Bilbaon berretsiko zen Compostelako Itun edo Galeuzcaren
zuzeneko aurrekaria izan zen Gernikakoa:
"Identificados Vascos, Catalanes y Gallegos, ante el problema de liberación de nuestros
respectivos pueblos, sellamos hoy bajo el árbol de Gernikn el pacto de unrtun solidaridad
que ha de traernos la satisfacción de aquel anhelo .
Gernika 2 de Abril de 1933
Gora Euskadi Askatuta
Seijo'tar Sabin
Viva Galiza ceibe
Alfonso R . Castelao."

Visca Catahunla Lliure
Dr. J, Riera i Puntí

Liburu eta orrialde berean, handik egun batzuetara, hilaren 10ean,
haie zuzen, Errepublikako gobernu buruak sinatu zuen, Manuel
Azañak, eta ondorengo hitzok utzi zituen idatzirik :
"Ante el viejo roble de Guernica, asocio las libertades vizcainas con la libertad republicana" .
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Gemikako sinadura ekitaldiaren aurretik, hiru alderdietako ordezkariak -PG, EAE/ANV eta ERC- Bilboko Galiziako Etxean izan
ziren . Urrezko liburuan sinatu zuten eta argazki eder bat egin zieten,
Galiziako Etxearen artxiboan oraindik gorderik dutena . Castelaok
ondoren agertzen diren hitz hauen bitartez adierazi zuen bere herrikide etorkinekin bildu izanak piztu zion zirrara :
"Sempre, namentras viva, relenibrarei ó día dous de abril do ano 1933, pasado entre bascos, cataláns e galegos para demostrar que os posos anceios de libertade non serán compatibles co-a unifornudade ; pero sí co-a unidade ibérica, que é o solio dos homes que miran ó fiituro . Sempre me lenib •a rei da Casa de Galicia, onde atopei peitos irmáns dos meus" .

3 .-1940- . Gobernuaren enkarguz "Yankilandian" -hala deitzen zion
Castelaok herrialde inperialista erraldoiari- eta Kuban errepublikaren
aldeko propaganda kanpaina luze baten ostean, Castelao Buenos Airesen geratu zen eta Ian nekagaitza garatu zuen politikan, kulturan eta
Galeuzca inguruko jardueretan, ez baita ahaztu behar galego, euskaldun eta katalan kolonia garrantzizkoak bizi zirela hiriburu hartan. Baina heldu zen egun berean, uztailaren 18an, hitz autografo batzuk igorri
zizkien, anaitasunezko agur bat, Argentinan bizi ziren euskaldun guztiei, EUZKO-DEYA-k (1940-VII-20;10 .or.) jaso zuen bezala :
"Al llegar a este país generoso, donde nada me es axtraflo, me han recibido los brazos del Dr. Aldasoro con la emoción que los vascos saben poner siempre en sus afectos ;
pero este abrazo no lia sido sólo la expresión de una vieja y sólida amistad personal, por
que muestro encuentro renovará y consolidará ideales patrióticos que jamás se pueden
cancelar.
Los buenos gallegos liemos sentido el dolor y martirio del País Vasco y los liemos
unido a nuestros propios sufrimientos ; pero superándolos con la fé que los patriotas tenernos en el destino histórico de nuestras Patrias . No lie olvidado el momento en que besé
el árbol de Guernica y con aquella prisma emoción saludo desde « Euzko Deba» a todos
los vascos leales radicados en Américas" .

4.-1945- . Urte horretan harrapatu zuten gailurra Castelaoren eta
Gernikaren arteko harreman estuek . Apirilaren 29an, Montevideoko
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Galeuzcak omenaldi bat antolatu zuen Gernikaren martirioa gogoratuz, izen bereko plazan, Gernika bonbardatu zuteneko zortzigarren urteurrena zela-eta . Ekitaldi hartan, Bizente Amezaga eta Jose
Maria Lasarte mintzatu ziren euskaldunen izenean, Bergoes Ribalta
katalanen ordezkaritzan eta Castelao galegoenean (Rianxotarraren
hitzaldi zoragarria, agiri autografoa, Pontevedrako Museoan dago Arquivo Castelao 1-15; Rexistro 8.711-3- . EUZKO-DEYAk argitaratu
zuen oso-osorik, Buenos Airesen, 1945eko maiatzaren 10ean -15 .
orr.- eta Iñaki Anasagastik ere jaso zuen bere liburuan: "Castelao y
los vascos"; Idatz-Ekintza, 249. orr. eta hur.) . Osorik sartzen dut artikulu honen erremate gisa, merezi duelako berriro irakurtzea, ez baitu gaurkotasunik galdu agintari zentralisten ("Monarkiaren alargue
eta Errepublikarekin bigarren alciiz ezkonduak") jarrera an-tidemokratak salatzen eta borrokatzen dituenean .
"Demócratas:
Creo haber leído las mejores páginas que se han escrito sobre el martirio de Guernica; pero la mejor de todas ellas la escribió el Presidente de los vascos para advertencia
del inundo . Voy a leerla : «Ante Dios y la Historia que nos ha de juzgar, afirmo que durante tres horas y media los aviones alemanes han bombardeado con una fiereza desconocida hasta aquí, a la población civil indefensa de la histórica villa de Guernica, reduciéndola a cenizas y persiguiendo con tiro de ametralladora a las mujeres y niños que
Juan perecido en gran número, mientras huían locos de terror . Yo pregunto al inundo civilizado si puede permitir el exterminio de un pueblo que ha considerado siempre como
su más grande título de gloria la defensa de la libertad y de la santa democracia que
Guernica con su árbol milenario ha simbolizado a través de los siglos» .
Y yo pregunto : ¿Es que el mundo civilizado ya no recuerda el holocausto de Guernica? ¿Es que los arquitectos de la paz futura del mundo pueden olvidar que Hitler realizó su primer ensayo de exterminio sobre la indefensa Guernica, para asustar a los franceses e ingleses, y que Franco le ofreció «su patria», lo que él llama «su patria», para que
sobre ella comenzaran los horrores de la guerra totalitaria? . Yo no lo creo; no quiero ni
puedo creerlo; y no me simio al grupo de los escépticos, descreídos, desconfiados y pesimistas, porque en estos momentos de esperanza sólo puede haber luz en nuestros corazones .
Por eso yo no vengo a entristeceros con el recuerdo de Guernica, sino a ilunrinaros
con la esperanza que surge del martirio . Bien dijo el Presidente de los vascos que Guernica, con su árbol legendario, simbolizó, a través de los siglos, la libertad y la santa democracia . Pero la vida de un roble es demasiado corta para simbolizar la fecundidad espi-
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ritual de i ni pueblo y de una nación que sabe conservar la lengua de los primeros metales. por otra parte, la vida de un roble, aunque sea milenario, no basta para medir el ansia larvana de libertad. Pero en Guernica no leal un roble ; lual una dinastía de robles, y cada jimio
de ellos guarda la historia de su tiempo, el recuerdo de la libertad vivida o ensoOnda .
Yo he sentido la fuerza mágica de Guernica y su árbol glorioso .
Estoy viendo el viejo roble, el rnmerto, el padre, reducido a un rnuflón de hierro, que
se alza como una deidad mitológica bajo nm baldaquino de piedra . Yo no sé qué respeto
ancestral me infundió aquel tronco, como si dentro de mi despertara es espíritu de mis
antepasados celtas, que también veneraban los árboles, y sin poderlo remediar ¡le besado
aquel tronco con la misma unción religiosa y patriótica con que lo hubiera besado un
rasco acabado de resucitar.
También estoy viendo el roble nuevo, el mijo, el vivo, con su tronco alto y lanzal y
su copa de hojas verdes y frutos tiernos, que ha de ver nacer y morir a muchas generaciones de vascos. Este árbol no me infinndió respeto, sino gozosa esperanza, una alegría
de vivir corno la de aquel nmuchacla vasco a quien le dijeron que este nnnndo era un valle
de lágrimas y él respondió:: ¿Valle de lágrimas? ¡Eso lo veremos! .
Sí, amigos ?líos; el roble viejo y el nuevo, el nmerto y el vivo, el padre y el mijo, simbolizan una misma idea, apenas interrumpida por un sigo de torpe filosofía política, representa el sentido atlántico de la libertad que sólo es viable dentro de una auténtica democracia . Yo lie visto muchos monumentos erigidos en loor de la libertad, pero ninguno
de ellos eclipsó el recuerdo de Guernica, ni siquiera la gigantesca estatua de la libertad
que se alza a la entrada de Nueva York, porque estos monumentos creados por el genio
artístico de los hombres no son más que proyectos y deseos de libertad .
Pero el viejo roble de Guernica, a cuya sombra se disfrutaron los antiguos hiel-os
de Vizcaya, ano es un proyecto ; es un testimonio fehaciente de la libertad efectiva que
' disfrutó el pueblo vasco, cuando también había libertad en otros pueblos de la Perní nsnda . Y
el roble nuevo, el vivo, el hijo, bajo cuya sombra germinaron las ideas de Sabino Arana,
no es un proyecto; es una garantía de libertad que dentro de poco tiempo disfrutará el
pueblo vasco y todos los pueblos de España .
Guernica fine reducida a cenizas, pero quedaron en pié sus dos robles, el viejo y el
nuevo, pero aunque hubieran desaparecido yo sé en qué parte de Galicia crece un nieto
prodigioso 31 así el árbol de Guernica seguirá simbolizando a través de los siglos la libertad y la santa democracia.
Yo he venido a decir esto en un acto que se parre bajo la advocación de una palabra :
Galeuzca, que no es nueva ni la nacido en el exilio, pues data del año 1932(sic) y con
firma el pacto tripartito, firmado en Barcelona el año 1923, van allí 22 años, y su ideal
unionista ni es restringido ni excluyente, pues trasciende a todo el solar ibérico hispano
en sus últimoas aspiraciones . Decir que Galeuzca es una organización ilícita por separatista vale tanto como defender la forma absoluta y totalitaria de la monarquía de los
Austrias o condenar la esencia originaria del republicanismo español, que ha nacido federal y sólo como federal se podría consolidar . Pero si todos se empeñan en llamarnos
separatistas fuerza será que aprovechemos el mote para decir que los separatistas repre-
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sentamos n pueblos que desean la libertad y que jamás nos colocaríamos como ceros a la
derecha de nadie, pero que ansiamos ser sumandos, tal vez decisivos, en el total democrático de la España desterrada como ya los somos en la España sometida . Diremos que
los llamados separatistas estamos unidos y jamás sembraremos discordias, deseando que
cesen cuanto antes las disputas inútiles y perniciosas de los centralistas, para entrar con
ellas en una dirección política única, capaz de derribar el régimen franquista y restablecer el orden republicano en España . ¿Está esto claro? Pues si no lo estuviere yo añadiré por mi cuenta y con verdadero dolor, por la amistad que guardo para todos los hombres del republicanismo, que si inmediatamente no cesaran en sus disputas creeré que en
el exilio no hay ex-gobernantes capaces de volver a gobernar y entregaríamos nuestros
afanes al servicio exclusivo de nuestros pueblos, de los que están allá, contando el tiempo por noches, para no sufrir la vergüenza de ser repatriados como cadáveres políticos" .

Elkarruzketa
Begoña Bilbao:

Xabier Gereño,
Ibilbide literarioa eta oroimena
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BEGOÑA BILBAO

Xabier Gereño,
ibilbide literarioa eta oroimena

Xabier Gereño, idazlea, Bilboko Sarriko auzoan kokatuta dagoen La
Paz egoitzan bizi da alargundu zenetik . Hamahiru urte daramatza
bertan . Elkarrizketa bat izateko asmoz, eta telefonoz hitzordua adostu ondoren, hara abiatu nintzen uda honetako arratsalde baten. Harrera-gelan nor nintzen eta noren bila nenbilen adierazi ondoren, haireragileak barruko telefonotik deitu zion Xabierri . Minutu gubd pasatu ziren ni nengoen egongelan sartu zenerako . Eseri bezain laster,
zarata larregi egongo zela eta, hobe zela bere gelara joatea esan zidan,
eta hala adierazi zion harreragileari . Beraz, identifikazio-txartela paparrean jarri, igogailua hartu eta zazpigarren solairuraino igo ginen .
Gela ez da handia, baina erosoa . Ohea, bainugela, mahaia eta hor
ordenagailu eramangarri bat. Telebista eta bideoa . Patxadaz eseri eta
han hasi ginen solasean . Hasi aurretik, erantzun gura ez zituen galderei ez erantzuteko askatasuna zeukala esan nion . Barre egin zuen.
• Idazle zaitugu eta horrela ezagutzen zaitu mundu guztiak .
Baina izatez, merkataritza-arloko administrazioan titulatua zara
eta lan horretan jardun duzu urte askotan.
Bai, nire ikasketak eremu horretarako egin nituen . 33 urte egin nituen
enpresa baten lanean. Gero, 1980an, lan hori utzi eta Euskaltzaindira
joan nintzen ; hango administrazioa antolatzen jardun nuen jubilatu arte .
• Noiz hasi zinen idazten? Zerk bultzatuta?
Nire lehen liburua 1969an argitaratu zen . Arantza artemi zeukan izena.
Titulu horrek ireki men idazle moduan ezagutzeko bidea . Gaztetandik
171

izan nuen atsegin irakurtzea . Eta beti izan nuen nire buruari erronka
edo desafioa egina, kapaz izango ote nintzen zerbait idazteko . Niri beti gustatu izan zait bide berriak zabaltzea . Aldizkarietan hasi nintzen
idazten, artikuluak egiten eta publikatzen . Eta gero, niretzat, probak
egiteko, ipuin laburrak eta horrelakoak idazten hasi nintzen . Azkenean, ba, nobela bati hasiera eman nion, baina hainbat aldiz apurtu
nituen orriak, idatzi eta apurtu, eta gero, behin eta berriro jarraitzen
nuen; azkenean lortu nuen lehenengo liburua .
• Zure belaunaldiak aukera eskasak izan zituen argitaratzeko orduan, gerra zibilaren garaia eta horren ondorioak . Giroa oso txarra
euskaldunontzat . Zelan bizi izan duzu zuk hori? Erasorik j asan duzu?
Ez hainbeste . Behintzat ez euskaraz idaztearren, ez . Baina arazoak beste
gauza batzuetan izan nituen . Idaztetik aparte beste zeregin batzuetan
jarduten nuen, adibidez jaialdiak antolatu eta horrela, ezta? Baina idazteko eta argitaratzeko ez zegoen problemarik, baina bai zegoela jaialdietan, esaterako, segun eta nolako abestiak kantatu . Kantaldia ospatu
aurretik, orduko Informazio eta Turismo bulegora eraman behar ziren
abeslari guztiek kantatuko zituzten abesti guztien letrak . Eta han esaten
zuten: hau bai, hau ez . Eta hor bai izan nituela arazoak .
• Zeureak ziren letrak?
Ez. Beste batzuenak ziren. Nik ez dut idatzi abestien letrarik. Ez eta poesiarik ere; atsegin zaizkit poesiak, baina ez dut sekula poesiarik idatzi .
• Aurretik esan duzu zure lehen liburua Arantza artean izan
zela . Bigarrena hurrengo urtean argitaratu zen: Argi bat iluntasunean . Bi urte beranduago Nora naralnazue? izenburu galdetzaileaz argitaratu zen . Izenburu horiek orduko egoera adierazten dute?
Izenburuak tragikoak edo ilunak dira, ezta? Ba, garai hartako egunak
ilunak zirelako . Baina laster hasi nintzen umorezko lanak egiten .
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• Baina horien ostean, hiru urteko isilunea, zergatik? Lanagatik
ala egoera egokia ez zelako?
Ez dut gogoratzen, baina ez zen gertatu gauza inportanterik, bestela gogoratuko nukeen, ez zen izango ezer garrantzitsurik . Izan liteke, editorialen arazoengatik ; argitaratu ez nuelako; baina idatzita bai
baneuzkan. Lehenengo nobelaren ondoren, beti jarraitu dut idazten .
Baina nik, orduan, ez nituen neure liburuak argitaratzen, beste argitaletxe batzuek baizik, esaterako Itxaropenak eta Kriseiluk edo Lurrek . Beraz, ez argitaratzearen arrazoiak ez ziren izan nireak . Horregatik sortu nahi nuen nire argitaletxe propioa, batez ere, haien menpe ez egotearren, zeren, azala, itxura, izenburuak, dena euren gustura jarri behar ziren . Behin izenburu bat jarri nuen eta beraiek
aldatu egin zidaten eta niri ez zitzaidan batere gustatu . Eta testuak
aldatzen ere hasi ziren . Orduan nire argitaletxea sortu nuen . 1978an abiatu zen neure izeneko argitaletxea . Nik neuk nahi nuen jarri
izenburua, neuk zuzendu neure testuak, neuk nahi nuenean argitaratu eta neuk nahi nuen moduan . Neuk nahi nuena eta neuk
nabi nuen epeetan . Hortik aurrera urtero argitaratu izan dut bat, bi
edo gehiago.
• 1975ean bi nobela eta hiztegi txikia argitaratu zenituen . Ordu-

tik aurrera abiadura hartu eta urtean, bataz beste, hiruzpalau Ian
argitaratu dituzu : nobela, antzerki-lan, eta abar.
Ez dut gogoratzen zenbat egin nituen, baina bai hiztegiarena .
• Hiztegiaz aparte, 1976an, euskara ikasteko metodo bat ere argitaratu zenuen, ingeles, frantses eta gaztelaniara itzulia . Beharrizana ikusten zenuen metodo hori ateratzeko?
Bai . Orduan ez zegoen ezer batuaz idatzita. Orduantxe egin zen euskara batuaren onarpena . Ez zegoen, euskara batuaz, euskara ikasteko metodorik, bizkaieraz eta gipuzkeraz bai, baina ez batuaz . Eta
horregatik idatzi nuen metodo hori .
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• 1983an metodo hori host liburutara zabaldu zen. Aurrekoak
barrera ona izan zuelako ala beste arrazoiren batengatik?
Ba, ikasgai batetik bestera salto handiegia zegoela esan zidaten eta
beste metodo bat egiteko proposatu zidaten, baina pausoz pauso,
eta aurrera astiroago joango zena . Eta horrela egin nuen, bost liburu
hartu zituen metodoak. Aurretik egindakoa, libutu bakarrekoa, frantsesez eta ingelesez ere egin zen . hlgelesezko bi edizio egin ziren, bat
hemen eta Estatu Batuetan, konkretuki, Conneticut-en bestea . Jarraitzen dute han argitaratzen, eta nik, hemen, urtero egiten dut .
• Hala ere aldirik emankorrena, azken hamabi urteetakoa izan
dela esan behar dugu : nobela, teatroa, umeentzat eta nagusientzat,
umorezko teatroa -ezin ahaztu, 1960tik antzerkiaren bultzatzaile
izan zarela-.
Teatroa gel-den bat . Lehenengo funtzioak euskaraz nik antolatu nituen Santiago Apostol antzokian . Iñaki Beobideren taldea, "Jarrai"
izenekoa etortzen zen antzoki horretara eta nik ekartzen nuen talde hori . Baita pailazoak ere, Kixki, Mixki eta Kaxkamelon, gaur
egun Txirri, Mirri eta Txiribiton direnak . Gabon jai guztietan ekartzen nituen Santiago Apostol antzokira . Orain desagertuta dago
antzoki hori.
• Gaiak denetarikoak erabili dituzu : suspensea, poliziakoak,
maitasuna, abentura, egoera soziala, eta abar. Zein da zuretzat
gogokoena?
Ez dakit zer esan. Idazteko zailenak, tumorezko gaiak dira . 1983an
idatzitako Antonello Euskal Herrimn nobelak arrakasta handia izan
zuen . Gero, Ander, Katalina eta Arabiako Emirra 1984an idatzi nuen,
eta Kikili eta Kokolo Chilen 1987an . Nobela poliziakoak ere asko gustatzen zaizkit eta baita historikoak ere; esaterako 1985-ean Irun Saria
irabazi zuen "Konsp ratzaileak" lanak; maitasunezkoak, amodiozkoak . . . Baina gehien gustatzen zaizkidanak umorezko gaiak dira .
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• Bi nobela gaztelaniaz . Bat Rueda de Traficantes Froilan Lozarekin. Zer-nolako esperientzia izan da zuretzat gaztelaniaz idaztea
eta horrekin lan egitea?
Hiru dira neuk bakarrik egindako gaztelaniazko lanak : Residencia
Rochester eta Carta fatal 1994an eta Huyendo del pasado 1995ean . Beste
zazpi argitaratu gabe, teatroa ere bai . Esperientzia aberatsa da beste
hizkuntza batzuetan idaztea . Nik bost hizkuntza ezagutzen ditut,
euskaraz eta gaztelaniaz aparte, ingelesa, frantsesa eta alemana . Eta
Froilanekin elkarlanean liburu bat idaztea oso esperientzia aberasgarria izan da. Kapituluak banatu egin genituen : pa-eak batek eta
ez-pareak besteak. Eskema bat egin genuen lehendabizi eta gero hari bati jarraitu genion . Froilanek, palentziarra izanik, oso ondo daki
gaztelaniaz eta nik ez hain ondo, baina ederto konpondu ginen .
Hemen, Bilbon ikus-entzunezkoen negozio bat dauka, gure egoitzatik hurbil, beraz sarri egoten nintzen harekin . Nik zera esan
nion : ikusten baduzu zerbait txarto edo ez doala linean, aldatu ardura barik .
• Badakit zure antzerki-lan guztiaren dohaintza egin duzuna .
Eskertu dizute?
Bai biblioteketara eta eskoletara milaka liburu eman dut. Ez dakit
inor pozik geratu den, baina horrek ez du inportantziarik. Nik antzerkiari bultzada bat emateko baino ez dut egin . Bilboko udalak
egin dit omenaldi bat, baina niretzat ez du garrantzi handirik .
• Hainbat sari irabazi duzu. Bat aipatzearren, 1985ean Irun Saria. Antzerki-lanari ematen zaion Erzilla saria ere jaso duzu. Zein
da zuretzat guztietatik garrantzitsuena?
Bai, 1985ean "Konspiratzaileak" lanagatik eman zidaten Inm Saria .
Bigarren geratu zena Txomin Peillen izan zen. Eta ez dut gogoratzen
Erzilla sarra . Nik ez dut idazten sariak irabazteko, baina gogokoena
Irun Saria dut. Prestigio handia duelako prestigioa ematen baitu .
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• Jon Juaristik esandakoa : "euskal literatura simulakro bat da,
irakurle gabe eta liburu bakarreko idazlez osatua". Zer deritzozu
horri, ia berrehun liburu idatzi dituzun horrek?
Ez dakit zer idatzi zuen Juaristik, baina ni ez naiz liburu bakarreko
idazlea, eta beste asko ere ez . Gainera, nik liburuak saltzen jarraitzen
dut. Corte Ingles da nire bezerorik onena . Eta ez Bilbokoa bakarrik,
estatu osoko 69 almazenetatik eskatzen dizkidate liburuak.
• Zerk bultzatzen zaitu hainbeste idaztera?
Lehendik ere esanda dago, atsegin zaidalako idaztea ; baina adineko pertsona batentzat oso inportantea da bizirik sentitzea, zerbaitetarako gai garela jakitea . Eta gure denbora zerbait egiten eman
behar dugu, eta burua zerbaitetan okupatuta eduki; burmuinak
mugimenduan ibili behar du atrofia ez dadin . Eta nik, idazten badut, eta, gainera, atsegin bazait, hobeto baino hobeto bizirik sentitzeko.
• Euskara errazegian idatzita omen daude zure lanak . Jende arruntak hobeto irakurtzeko?
Ni ez noa jende ikasiarentzat idazten . Eta ez nau arduratzen iritzi
horrek edo hori esateak . Idazten dudanean nire inguruan dagoen
jendeak tutik ez ulertzeak kezkatzen nau . Jende jakintsuak hori esatea ez zait inporta, niri inporta zaidana, idazten dudana jende arruntak ulertzea da. Nik bidalitako mezua besteengana ailegatzea . Guk
hemen, egoitza honetan, koru bat daukagu eta ni, piano-joie batek
lagunduta, abesbatza horretako solista naiz . Eta bakarrik abesten
dudanean, hitz bakoitza ondo ahoskatzea gustatzen zait, igorri nahi
dudan mezua ahalik eta garbien joan dadin entzulearengana . Eta
idazterakoan berdin, irakurleek inolako arazorik gabe ulertzeko irakurritakoa . Zail idazten badut, orduan, ez da argi helduko mezua,
agian batzuengana bai, bainaguztiek ez dute erraz hartuko eta nik
ez dut gura hori gertatzea.
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• Gainera, batzuek, kalitate gutxiko lanak direla esan ohi dute .
Zer deritzozu?
Bueno . Goian esandakoa . Nik hemen zinea ematen dut, pelikulak.
Hona etorri nintzenean, orain dela hamahiru urte, ez zen zinerik
ematen . Ni etorri nai z enetik bideoteka bat egin dugu . Ikusten duzu,
hemen telebista eta bideoa dauzkat, eta pelikulak kopiatzen ditut,
gero larunbat, igande eta jai guztietan emateko; urtero 130 proiekzio . Nik badakit zeintzuk diren hemengo jendearen gustukoak ; eta
gogoan izan, gure adineko zenbat dauden hemen, Euskal Herrian
eta mundu guztian, gero eta gehiago, luzaroagoko bizitza daukagulako . Ba, esandakoa, gai zaila duten pelikulak aukeratzen baditut,
egoiliarrak haserretu egiten dira . Eta idazten dudanean ere, gai zailak aukeratzen baditut eta maila zailean aurkeztuta, ez zaie atsegin
gertatuko, eta, gainera, ez dutela ulertu esaten etorriko dira . Baina
gai errazak eta errealak -horiek baitira gustatzen zaizkienak- aurkezten bazaizkie eta ulertzeko modu errazean, ikusten da nola disfrutatzen duten . Eta, horregatik, nik jende arruntarentzat idazten
dut, ez gutxiengo batentzat, ez eliteko jendearentzat ; nik irakurleak
errai ulertzea nahi dut.
• Kontaezinak dira partaide izan zaren jarduerak, bulego bateko lanarekin batera egindakoak eta bulegari izateari utzi eta gerokoak. Arantzazuko bilera : Euskara Batua.
Bai, bai . Baina ez nintzen Arantzazun egon . Hala ere, nik Euskaltzaindikoei eta Mitxelenari, baita afta Villasanteri berari, esan rien:
nik konfiantza osoa daukat zuen jakiturian, zuek egiten duzuena bete-betean onartuko dut.
• Hemen Bilbon Euskerazaleak izeneko talde edo erakunde bat
zegoen, batuaren kontrako amorratuak . Inoiz izan duzu eztabaidarik eurekin?
Ni ez nintzen sartu, sekula ere, haien aurka, baina eurak bai nire
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kontra ; hala ere ez nien kasurik egiten, nik ez nuen nabi eztabaidetan denbora galtzerik, beraiek iritzi batzuk zituzten eta nik beste batzuk . Eta ez dugu izan inoiz enkontru txarrik . Badakit zuek Bermeon izan duzuela bat baino gehiago .

• Zeruko Argia eta Anaitasuna.
Bai . Gero beste bat sortu zen, hemen Bilbon, Agur izenekoa . Horrek
eztabaidatzen zuen besteek egindako lana ; berak euskara batua baztertuta zeukan . Baina ez nintzen sartzen eztabaida horietan . Nik
Zeruko Argian eta Anaitasunan idazten nuen . Irnanol Berriatuarekin harreman on-ona izan nuen, oso majoa zen, erabat estimatzen
nuen, asko sentitu nuen hil zenean, Jerusalemen bu zen.

• Gero, Anaitasuna, frantziskotarren eskuetatik beste batzuen
eskuetara pasatu zen .
Bai, Anjel Zelaietak, Torrealdaik eta beste batzuek hartu zuten .

• Eta entzunda daukat, abertzale eta ezkertiar ideologiakoak zirela eta aldizkariak ere linea hori eraman zuela; hala ere batzuek
ez zuten ondo ikusi joera hori .
Ez dut gogoratzen, baina nik idazten jarraitu nuen Anaitasunan . Nire memoria ez da ona, antzinako gauzak ahaztuta dauzkat, oraingoak bakarrik gogoratzen ditut.

• EUSKAL ABESTIEN SARIKETA sortzailea eta antolatzailea,
hemen Bilbon.
Bilbon bakarrik ez . Hiru urtetan antolatu nuen . Lehenengo urtean,
Bilbon berton, Capitol zinema-aretoan . Bigarren urtean, Bilbon eta
Donostian, Printzipal antzokian ; eta hirugarrena Gasteizen, Guridi
antzokian, Iruflean, Gaiarre antzokian, Gernikan, Donostian eta Bilbon, Albia Koliseoan, izan zen azkena . Hor finala ospatu genuen .
Lehiaketa horietatik pasatu ziren Benito Lertxundi, Lurdes Iriondo,
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Jon Libarona, eta beste asko, orain ez ditut gogoratzen nortzuk . Benetan jaialdi ederrak . Laugarrena ere egitekotan ginen, baina urtetik urtera gorantz egin zutenez, indarra hartzen joan zenez, Bizkaiko gobemadorea enteratu eta debekatu egin zigun . Gehiago ez zen ospatu.
• Noiz izan zen?

Francoren sasoian . Hirurogeiko hamarkadaren erdialdean-edo . Orduantxe sortu zen "Ez dok hamahiru" taldea .
• CINSA diskoetxeko arduraduna .

Bai, arduraduna eta argitaratzailea . Edigsa katalana zen diskoetxea,
gero hemen Edigsa-Cinsa izan zen. Benito Lertxun diren diskoak argitaratzeko sortutakoa, baina gero beste askok argitaratu zituzten
diskoak, diskoetxe horretan, berrogeita hamarretik gora, uste dut.
Euskaltzaindiko artxiboan daude guztiak .
• Hemen Bilbon Ian asko egin duzu euskara eta Euskal Kultura-

ren aide. Zu izan zinen Goizaldi Dantzari Taldearen ordezkari hegoaldean.
Jaialdi asko antolatu nuen dantzariekin eta txistulariekin . Bai hemen, Bilbon, eta, batez ere, Iparraldean . Hemengo dantzari-taldeak
eramaten nituen hara ; han kontaktu bat neukan, Miarritzeko udaletxean, haie zuzen . Eta Turismo Bulegoaren eta nire kontaktuaren
bitartez, urtero, autobusetan eramaten nituen hemengo dantzariak;
turistentzat dantzaldiak egiten zituzten Miarritzen, Baionan, Donibanen, Hendaian, eta abar. Urte askotan egin dut lan hori . Franco
bizirik zegoen.
• Dantzari aldizkaria ere zuk sortu zenuen?

Bai, nik sortu nuen "Dantzari" al dizkaria, eta, gainera, neure diruarekin . Bi urte iraun eta gero, huts egin zuen. Eta orain berriro funtzionatzen duela jakin dut, nik neuk ez dut ikusi .
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• Txistulari Elkartea aipatu duzu . Elkarte horrek zilarrezko domina eman zizun .
Bai, eta pozik hartu nuen . Lan asko egin nuen Txistularien Elkartean
ere . Bi urtetik bi urtera aldatu egiten zen Elkartearen egoitza, eta Bilbon tokatzen zenean, nik hartzen nuen horren ardura .

• Hori guztia aipatu ondoren ez dago beste erremediorik lan politikoa aipatzea baino . Jarraitzen duzu politikoa izaten? Horretaz
mintzatzea nahi ez baduzu utzi egingo dugu .
Ez, ez, aurrera . Ez, orain ez naiz politikoa . Politikatik aparte bizi
naiz . Jarraitzen dut politika, baina egunkari eta telebista bidez . Botoa ematen dut, baina besterik ez . Hori gauza inportantea da eta jarraitu egin behar da, baina orain ez nago politikan sartuta .

• Lizarrako Ituna dela eta, kulturari buruz zuk egindako hausnarketa bat ekarri nahi dizut gogora :

"Uste dut posible izango zela nazionalista ez direnekin akordio
batera heltzea, edozeinen esku baitago akordioa, betiere pttnttt komtm bat bilatzen sain tu ezkero ; eta pun tu horrek erdian egon behar
du, baina ez aurreko iii-te-pila baten izan genuen zentralismo zentzuan, ez eta independentzian ere, autonotnian baizik [. . .] Gobe mu
honek Kultttra sustatttko duelakoak, galdera bat planteatzen dit:
Kultura maiuskulaz? Guztientzat? Zeren Kulturak, horrela niertuta, ez dauka identitate-zigilurik, ez ettskaldun ez eta kongotar
zigiiurik " . Zer nahi duzu esan horrekin?
Ba kultura, Kultura dela hemen eta edonon .

• Eta ez duzu uste, Herri bakoitzak bere hizkuntza eta kultura
propioak bizi eta zaindu behar dituela?
Bai, hori egia da, baina neurri baten . Nik badakizu zer ikusten dudan, batzuen aldetik -eta ez nire aldetik- euskara eta euskal kultura asko politizatu direla . Hizkuntzak zer dira? Komunikatzeko
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tresnak . Normalak . Baina politikoek ikur bihurtu dute, politika
egiteko ikur bezala erabili dute eta horrela izorratu dute euskara .
Komunikatzeko tresna bat izatetik, euskara, arma politiko baten
moduan erabiltzea lortu dute . "Hau gure aberriaren hizkuntza
da" esaten dute, eta ez da egia, euskara, erabili nahi duten guztiena da.
• Eta ez duzu uste, beste alderdi batzuek ere arma moduan erabiltzen dutela, baina kontra egiteko?
Ez dago zergatik . Nik ez dut uste beste alderdiak euskararen kontra
daudenik.
• Orduan, zelan ikusten duzu zuk, euskara eta euskal kultura-

ren aide hainbeste lan egin duzun horrek, euskara eta euskal kultura, eta hitz baten, euskara munduan mugitzen den guztia auziperatu eta zigortzea?
Ez dut ikusten hori . Ez naiz enteratzen . Ni hemen nago . Egunkarietatik jarraitzen dut politika baina gehiagorik ez. Hala ere, nik uste
dut hizkuntzak ez direla hartu behar obligazioz, zaletasunez baizik.
Zeren, nire ustez, obligazioz hartu ezkero, behartzen bada, arbuioa
sortzen da. Hori da nik daukadan esperientzia, zeren nik hemen,
egoitzan, bisita asko hartzen ditut, eta hor ikusten dut dagoen arazoa. Etxe honetan ia laurehun lagun bizi gara, batzuk euskaldunak
eta beste batzuk ez; batzuk abertzaleak eta besteak ez. Hasten dira
politikaz hitz egiten eta eztabaidak sortzen dira . Eta nik denei entzuten diet, denen iritziak entzuten ditut, ni ez naiz sartzen, baina
ikusten dut, hemen berton, abertzaleek hizkuntza, politika bezala
erabiltzen dutela besteei kontra egiteko . Eta ez dut ikusten ondo,
zeren badaude abertzaleak ez direnak eta batzuk gogor hasten direnean, besteek atzera egiten dute . Lehen denok joan ginen faxismoaren kontra, baina non dago orain faxismoa? Nik ez dut ikusten euskararen kontra inor dagoenik .
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• Orduan, nola ikusten duzu euskara eta euskal kulturaren etorkizuna?
Nik uste dut, euskara eta euskal kulturak aurrera egingo badute,
politikatik aparte utzi behar direla, bestela hizkuntza edo kultura alderdi politiko bati edo joera bati lotzen bazaio, alderdi politiko horren etorkizunari lotuta gelditzen da; horregatik utzi behar da hizkuntza eztabaida politikotik aparte, horrela, bere hidea egingo du,
zeren guztiok dakigu alderdi politikoak sortu, bizi eta hil egiten direla, pertsonak bezala, eta alderdi bati hizkuntza lotzen bazaio, hizkimtza hiltzeko arriskuan jartzen da. Uste dut, hizkuntzak neutroa
izan behar duela, nik hori pentsatzen dut . Euskararen aide lan egin
behar da, lehen egin dudanez, literatura lanekin, eta hor ez da sartzen politika, nik ez dut sartzen ez politikarik ez politkorik, bizitzaren arazoak bakarrik .
• Baina euskara irakaskuntzan sartuta dagoen ezkero, Madrilek
nahikoa mugatzen du beren legeekin . Eta, sarritan, hemengo gobernuaren heziketa-sistema oso txarra dela esan ere bai .
Ni ez nago mimdu horretan sartuta, eta ez daukat informazio nahikorik iritzi bat emateko . Oso gut,ci hurbiltzen nain Bilbora. Goizetan,
bi ordutan joaten naiz nire lehengo etxebizitzara, neure lanak egitera . Han aire semeetariko bat bizi da bere familiarekin, baina neure
gela daukat . Egunaren beste ordu guztiak hemen ematen ditut, neure gauzetan : abesbatzak eta solista bezala kantatzeko abestiak prestatzen -operetako ariak eta erromantzeak abesten ditut-, eta bideotekarako pelikulak grabatzen, biblioteka antolatzen, jendearekin solasean, eta abar. Ez daukat denborarik politikako gauzetarako, hor
kanpoan dauden saltsetan sartzeko .
• Beraz, politikari ihes egiteko bidea aurkitu duzu, ezta?
Ez, ez . Niretzat inportanteagoa da hemen egiten dudan lana . Gainera, lasaiago eta zoriontsuago sentitzen naiz hemengo jendeari la182

guntzen . Esan dizudan legez, hemen jendea urte asko bizi da. Niri
pianoan laguntzen zidan emakumea, oraintsu hil da, baina ehun urterekin . Bost edo sei hiltzen dira hilero, eta guztiak urte askorekin .
Hemen ondo bizi gara, zainduta gaude, fisikoki eta psikikoki . Laurogeita hamar urtetik gorakoak laurogei bat izango dira. Eta horiei
laguntza ematea oso gustukoa dut. Ez naiz sartu hemen saltsetatik
ihes egiteko, nire lana hemen garrantzitsuagoa delako baizik.
• Azken galdera . Zuk esana:
"Oso tristea da, azkeneko emaitza, etxean bakarrik gelditzea, oroitzapenez eta nostalgiaz inguratua, en-ore bat da . . . Iraganari adio
esan behar diogu ". Posible al da iraganari agur egitea?

Ni, emaztea hil eta laugarren egunean etorri nintzen egoitza honetan apuntatzera . Se¡ hilabetera deitu ninduten . Seme bi dauzkat, ezkonduta, familiarekin . Oso harreman ona daukat biekin
eta beren familiekin . Baina haiek euren bizimodua daukate, eta
nik neu bizitzeko beste era bat aurkitu behar nuen . Hamahiru urte daramatzat hemen . Zeharo eroso bizi naiz . Ikusiko duzu zernolako zerbitzuak ematen dizkiguten. Bukatu da? Ba egoitza ikustera eramango zaitut .
Eta eraman ninduen, "bost izarreko" egoitza erraldoia ikustera. Zerbitzuetatik aparte, etxe horretan ez dago ezeren faltarik :
kafetegia handi-handi bat saloi eta guzti ; solairu guztietan saloiak telebista ikusteko ; biblioteka eder bat, ia laurehun eserleku
dituen zinema-areto bat, ile-apaindegi dotorea, eta abar. Sukaldeko azken bazterreraino eraman ninduen Xabierrek . Eta nolako
atseginez tratatzen zuten guztiek, sukaldarietatik hasita, zaintzaile, arduradun eta, azken baten, ibilbide luze horretan aurkitu
ditugun guztiek adierazitako xera frogatu nuen . Ez zen itxurazkoa, benetakoa baizik . Argi dago, "kultura eta gizarte dinamizatzaile" hau, begi onez eta begirunez ikusia dagoela .
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LAURA MINTEGI

Linda White-ren :
Emakumeen Hitzak Euskaraz:
Basque Women Writers of the Twentieth Century,
University of Nevada-Reno, 1996

Emakumezkoen presentziaren bila euskal literaturan
Linda White-ren doktorego-tesia ezagutu genuenean, gutariko asko harritu egin ginen. Harritu, tesi hark gure ezjakintasuna eta gure
gabeziak agerian uzten zituelako . Ezjakinak ginen gure historiai,
tesia irakurtzean konturatu baikinen urtetan sinistarazi zaigun leloa
(euskal literaturan emakume idazleak bakar batzuk izan direlakoa)
~J~ ,, 'Ja , ? ~,hPrlahl_d~a un_1QJna, akerra (eta maltzurra), dela
erakutsi zigulako . Bestetik, gure gabeziaz ohartu ginen, genero-azterketaz ezer gutxi genekielako, eta arlo horretan estatubatuarrek
-onerako edo txarrerako- esperientzia zabala zuten ordurako .
Linda White-ren tesia esaldi batek eragin zuen . Esaldi horren arabera ("there are only a handful of women writing") 1545etik 1980ra idatzi duten idazle guztietatik (261 beraren datuen arabera) 6 soilik izan
dira emakumeak, eta kritikari zein emakume idazleei galdetuz gero,
8 edo 10 izen bakarrik aipatzen dira denetara, horien artean aipatuenak hauexek izanik : Vicenta Mogel, Marijane Minaberry, Arantxa
Urretavizcaya, Laura Mintegi, Mariasun Landa, Amaia Lasa, Amaia
Iturbide, Tere Irastortza, Arantxa Iturbe eta Itxaro Borda .
Zenbaki-dantza maltzurra
Datu horrek harritu egin zuen White, liburudendetan begiratuz,
liburu-azoketan, han eta hemen arakatuz beste emakume-izen batzuk agertzen zitzaizkiolako, eta aipatutako hamar horien artean ez
zeudelako .
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Horrela bada, Mayi Pelot ezagutu zuen, eta geroago Henriette Aire, eta aldizkarietara joz ("Euskal-esnalea", "Aizu! ", "Habe "), emakume idazle gehiago agertu zitzaizkion begien aurrean . Emakume
horiei buruz galdezka hasi zenean, jaso ohi zuen erantzuna, "liburu
bakarra idatzi dute" izaten zen .
Beraz, parametro hori neurgailu hartuta ("liburu bakarra idatzi
dute "), euskal literatuaren historia jasotzen duten bost liburu hartu
(K . Mitxelena, L. Villasante, I. Sarasola, L .M. Mujika eta J. Kortazar)
eta bertan agertzen diren idazle guztiak galbahe horretatik pasarazi
zituen. Liburuotan agertzen diren gizonezko idazle horietariko askok, liburu bakarra zutela ikusi zuen . Areago, idazlan bakarra, sermoia, katekima (dotrina) edo poema izan zitekeen gainera .
Berehala sortu zitzaion galdera : batzuek eta besteak idazlan bakarreko autoreak izanik, zergatik sartu dira gizonezkoak eta ez dira sartu emakumezkoak?
Euskal Literatu aren Historia ofiziala arakatuz, Linda White-k
ikusi zuen liburuotan agertzen diren gizon batzuk ez dutela lan bat
bakarrik ere euskaraz argitaratu (Wilhelm von Humboldt edo Louis
Lucien Bonaparte). Nahikoa izan omen da baskologoa edo baskofiloa izatea bertan agertzeko . Bestalde, idazlanak gaztelaniaz argitaratu izan dituzten autore basko batzuk (M. Unamuno, P. Baroja) ez
dira agertzen historia-liburuetan . Zein da, bada irizpidea?
Linda White-k, orduan, euskal idazle emakumezkoak bilatzeari
ekin zion, eta baita aurkitu ere! 144 emakumek sortu dute euskaraz . Horietarik 23 ahozko sortzaileak izanak dira, bertsolariak edo
eresi-kantariak. Horiek albo batera utziz gero, oraindik ere 121
emakume idazle gelditzen dira (43 emakume gerra aurrekoak eta
78 gerra ostekoak) . 20 emakume itzultzaileak izanak dira, baina
itzultzaile izanagatik ez dira besterik gabe baztertu behar, lehen
aipatutako liburuetan, 261 idazletatik 33 itzultzaileak direlako eta
horietariko 21 itzultzaile hutsak gainera, beste lanik argitaratu gabekoak alegia.
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261 gizonezkoetatik, 119k material literario argia sortu zuten (fikziozko narratiba, poesia, antzerkia), hau da % 45ek . Emakumezkoen
datuei begiratuz gero, ordea, 121 emakumezkoetatik 71k egin zuten
lan literarioa, hau da, % 58,7k. Proportzioz, gehiago dira historialiburuetatik kanpo gelditu diren emakume idazleak, "idazle" izan
gabe liburuetan sartu diren gizonezkoak baino .
Emakume-begiekin begiratzen ikasi
Linda White-k begiak zabaldu zizkigun . Zenbatzen irakatsi ondoren, begiratzen irakatsi zigun . Orain gutxi arte (eta gaur egun ere nekez eta gaizki), ez dugu jakin literaturari emakume-begiradaz begiratzen . Kritika amerikarrak aspalditxo lantzen dituen dekonstrukzionismoa, kritika soziologikoa, psikoanalitikoa, feminista edo teoria psikosoziala, ezezagunak (edo ez-aplikatuak) izan dira gure kritikarien artean. Lan literarioa ikuspuntu linguistikotik aztertu da
gehien : euskalkia arakatu da, estilistika azpimarratu da, egilearen
eragin linguistikoak agerian jarri dira, baina ez dira inoiz (oraintsu
arte) Cixous-en edo Irigarayren lanak tresna metodologiko gisa ezarri, edo psikoan alisiak egindako ekarpenak kritikagintzan erabili .
White-ren hurrengo dema, beraz, emakume horiek egindako lanari begiratzea izan zen eta, horretarako, emakume idazleak hobeto
ezagutzeko, bost idazlerengana jo eta galdezka hasi zitzaien, euskal
emakume idazlearen profilari hurbildu nahian . Borda, Iturbe, Landa, Lasa eta Mintegirekin elkarrizketa luzeak burutu zituen, eta horien traskripzioak hartzen du tesiaren bigarren atal zabala .
Familia-giroa, rolaren barneratzea, hizkuntzarek iko harreman intimoa,
idazkeraren eta bizitzaren arteko erlazioa, sormenerako prozesua. . . Whitek jakin egin nahi zuen emakume horiek literaturarantz eraman zituen
bidea zein zen eta bide hori zein puntutaraino izan zen samurra ala aldapatsua . Jakin egin nahi zuen nola gainditu zituzten oztopoak, zerk bihurtu zituen euskal idazle. Azkenik, jakin egin nahi zuen nola nozitzen zuten
(nozitzekotan!) beren gardentasuna euskal letra maskulinizatuetan.
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Galderak plazaratze soilarekin errealitate bernia agerrarazi zien
emakume haiei (eta, orain, tesiaren akurle guztiei) . Galdera haiek
izan ziren, literatura, emamartiarren hizkuntza bezain exoterik
kume-begiekin begiratzen ohiturik ez zeudenentzat . Emakume izatea gune fundazionala zen White-rentzat, eta guretzat, ordea, elementu anekdotiko soila, ia hutsaren hurrengoa . Haren begiradaren
bidez ikasi genuen ustez garrantzibakoa zen zirkunstantziak (genero batekoa izateak), eragin zuzena eta handia zuela, bai idazlearen
proiekzio sozialean, bai eta beraren estatus literarioan ere . Areago.
Eragin zuzena zuen beraren idazlanetan, beraren produkzioan .
White-k erakutsi zigun emakumeek beren genero-kon dizioa enoratu nahi badute ere, horrek ez duela bermatzen trataera igoalitarioagorik berenganatzea gizonezkoen eremuan, literaturgintzaren eremuan hain zuzen.
Testuingurua azaltzetik zergatiak bilatzera
Linda White-k bere tesian testuingurua marraztu zuen, argazki
panoramíkoa eskaini zigun, baina egoera deskribatze soilak ez zuen
asebete. Hurrengo lanetan bide beretik ekin eta zergatiak bilatzeari
ekin zion . Hala bada, Ian monografiko batzuen bidez -nobela zehatzak aztertuz batzuetan edo Ian orokorragoen bidez-, White-k segitu egin zuen gurí begiak zabaltzen.
"Mission for the Millenium : Gendering and Engendering Basque Literature for the Next Thousand Years" lanean, esaterako, White-k esaten

digu ikasi beharko genukeela ikusezina dena ikusgarri egiten . "To
gender" ("gender"- genero- hitzarekin hitz-jokoa eginez) eta "to engender" esanahi berekoak dira jatorrian: existentziara erakarri, agerian jarri, ekoiztu, sortu, umatu. . . Emakume idazleek beren historian
eta beren kanonetan sartu behar dutela dio, eta hori da (hori dute),
hair zuzen, hurrengo milurterako xedea . Zeren, Linda White-k dioenez, idazlanak argitaratuak izateak ez baitu ikusgarritasuna (visibility) bermatzen .
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Euskal emakume idazleek bi aldiz pairatzen dute gutxiengotasunaren sindromea, "euskal" eta "emakume" direlako, eta gutxiengoa
izatea larrutik ordaintzen da: "according to Kafka, mediocrity cannot be
avoided in a minority literatura . It conies with the territory, so to speak,
because the number of literate persons in a minority tongue is miniscule" .

Alde horretatik eta, bide batez, interesgarria da gogoratzea 1994an
Kathleen McNemey eta Cristina Enriquez de Salamancak argitaratu zuten Doubles minorities of Spain (MLA, New York), non 20 euskal
idazleren berri ematen den .
Bere buruaz trufa eginez, White-k diosku nola bultzatu zuen lagun batek gauza hauek guztiak salatzera, zeren, nahiz eta egia mingarria esan, nahiz eta kritika mingotsa egin, etsairik ez zuela eragingo, emakume izanik inork ez baitzion irakurriko .
Batzuk bai irakurri dugu Linda White-ren lana, interes handiz irakurri ere . Eta berarengandik ikasi dugu "emaktune batek alzots benetakoa garatu behar du(ela), irakurleak ahots narratibo horrekin identifikatuta
senti daitezen, boina inoiz ez du autoritate nahikorik lortu behar, irakurleek garrantzizko zerbait esateko duenik pentsa dezaten" .
Hori esateko Muriel Schiulz-ek 1984an argitaratuko lanean (Minority zoriters : The Struggle for authenticity and authority) oinarritzen da:

idazlearen ahotsari benetakotasuna falta bazaio, irakurleak uxatu
egingo du, lanak ez baitu balio esperientzia unibertsala adierazteko .
Eta autoritatea falta bazaio, irakurlea ere uxatu egingo du, hutsala
edo ertzekoa delako ustean .
Kontua da -eta hori dugu emakume idazleen tragedia- emakume
batek beraren ahots benetakoa garatzea lortzen duenean ere, ez dela
kontsideratzen esperientzia unibertsala adierazteko balio duenik,
baizik eta emakumezkoen esperientzia adierazteko "bakarrik" hartzen dela . Zeren, "kanon unibertsala" maskulinoa baita, esperientzia konpartituak (guztioi baliagarri zaizkigunak) esperientzia "ezsexuatuak" dira, (hau da, gizonezkoek adierazten dituztenak) eta,
ondorioz, emakumezkoen esperientzia (esperientzia emea, sexua193

tua antonomasiaz) ez da "unibertso komuneari" sartzen, beste unibertso bat osatzen du eta .
Linda White-k eta Joseba Gabilondok diotenez, euskal gizarte
maskulinizatuan ezinezkoa da emakume bat idazlerik onartuena
izatea, beraren lanek meritu nahikorik balute ere, ezarritako kanonetatik kanpo baitago . Emakume batek "ezin" du gizaki guztien
ordezkari moduan agertu . "Guztien" ordezkari gisa agertzeko, gizonezkoa behar du izan .
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MAITE GONZALEZ ESNAL

Sebastian Salaberria:
Neronek tirako nizkin

Irudiak hitzetik begietara
Sebastian Salaberriaren Neronek tirako nizkin liburua, entzun egiten
diren 179 orrialdeak dira ; ahots gazi-gozo batek, irudiz gainezka,
indartsu eta aberats mintzo zaiguna .
Adin arrazoiengatik gerrako ibilera franko entzuteko parada izan
dugunok, beste ahots bat gehiago bezala har genezake Salaberriarena eta gertuko senide batena izan zitekeen ; J. A. Arrietaren Abuztuaren 15eko bazkalondoan bezala, kafe-kikara eskuan oroitzapenen
kanilari eragiten dion aita edo osabarena, adibidez . Beraz, iragana
sentipen gordinez kontatua aurkituko dugu liburu honetan, eta sentipenekin nahasita, baita errepikatzearen errepikatzez dagoeneko
higatu eta ezagunegiak zaizkigun baieztapen zenbait ere. Hala nola :
"Nafarrak Gipuzkoan sartu zirenekoak, eskapularioa zintzilik eraman arren .. . ; eta diz iplinarik gabeko gorriak. . .; eta anarkistak. . ., zer
esanik ez . Eta euskotarren zera . . . .
Sari-irabazle garai zailetan
Neronek tirako nizkin 1964an izan zen argitaratua, euskal literatura
ikusezin eta inondik ere albiste ez zen garaian . Eta halere, Agora
sacia irabazi zuen . Nonbait S . Salaberriak 27 urte behar izan zituen
adorea bildu, emozioen mataza askatu eta, Auspoa bildumako beste
harribitxi bat osatzera pasatu zen bi anaien istorio hunkigarri hau
idazteko . Kontaeraren subjektibotasuna tarteko izan arren, ezin esan
dokumentu zoragarria ez denik. Izan ere, S. Salaberriaren bertsolari-niak, bertsolari onak bezala, fikzioaren osinetik edanez, hegan
egin zuen istorioa kontatzean . Horri esker, dokumentu soil batek
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ezingo lukeen mailara eraman zuen bere testigantza . Badu kronikatik ere, irakurlearen gozamenerako esan behar da; kolorez eta usainez ondo atondutako kronika baita . Oiartzunen 1915ean jaio zenetik, gerrak elbarritua, Donostiako Oriamendi ur-deposituko zaindaritza lortu eta ezkondu arte deskribatzen duena .
Gerraren perbertsitatea familia barman
1936-39ko gerran, bi anaia Salaberriatarrek kontrako bandoetan
borrokatu zuten . Kaxiiniro, anaia zaharrena, euskotarrekin joan zen,
lerratze ideologiko sutstuik adierazten ez duten hitzekin aitortua
pasarte batean : "lagun batzuek esan zidatekeen euskotarrekin Joan bear
genduala Bilbora, eta alaxe Joan gifiun " . Atxikimendu epela izan arren,
ez dago dudarik bere hautua izan zela . Sebastian, betriz, erroldak
bidali zuen frontera : altxamendu-u tean hogeita bat urte zituelako
nazionalekin joan behar izan zuen . Gerora, bi anaiak lurreko frontean elkarri tiroka suertatuko ziren, elkarren berri izan gabe, eta Sebastianek oina galdttko .
Anaiaren hiltzaile suertatzeko arrisku-sentsazioak kirio bat bezala zeharkatzen du narrazioa, eta Iruñeko lehen tiroketatik irakurlea
bera ere harrapatzen du eta berarekin joango da Bitoria (Gasteiz),
Otxandio, Gorbeia eta Iurretako borrokaldietan zehar . Sua amaitzean, armak artean bero zeudela errepikatutako sekuentzia batek, irakurlea ikusle bil-iurtzen du: tiroketen ondoren, hildakoen artean
anaia Kaximiro ote dagoen kezkatuta, Sebastianek gorpuak bananbanan irauli, miatu, arakatu egingo ditu .
Hogeita seigarren kapituluan, Inuzeko Ospitalean bi anaien enkontrua gertatzen denean, gailurra jotzen du dramak . Sebastian
zauritua gertatu zen borrokan Kaxitnirok parte hartu zuen eta damu
da. Guztiarekin ere, irakurleak gerra nola bizi izan zuten ikus dezan,
eta zaila iruditu arren, gorrotoa ez zela ez bataren eta ez bestearen
bihotzean pausatu, ondoko pasartea irakturi behar da. Gerra gertatu egin zen, eta Salaberriatarrak han gertatu ziren . Ez dago ez Kain
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ez Abelik. Baliteke hogeita zazpi urte beranduago kontatua izatearen ondorio izatea hori. Denboraren ukendua . Kaximirok errudun
sentimendurik izan ote zuen jakiteko bere narrazioa beharko genuke, zeren ondoko pasarteak ez baitigu horrelakorik pentsatzeko
arrastorik ematen:
-Non zatn•itu iunten? Zein egunetan?
-Orduan hire oina horiek jo zituzten balak, neronek tireak izango dituk!
-Etzak negarrik egin, motel! Nik etzeukat iretzako eta inorentzako inkurriorik! Bazekiagu gorrotoagatik ez garela ibil i elkarren kontra!
-Neronek tireak izango dituk!
-Hau horrela etorri dek! Hart hola etorri dek eta hola artu behar! Zer egingo diagu
ba? Bizi gaituk behintzat oraindik, eta makina bat badituk betiko beren oinak hoztuta
gelditu direnak rnendi aide horietan .

Tragediaren beztidura zuna
Badin.idi bizitzaren unerik latzenetan tragedia beztidura zuriz
mozorrotua azaltzen zaigula, bestela ezin da ulertu begi-bistakoaren
aurrean gizakiok zein erraz egin dezakegun ez-ikusiarena . Entzuna
nuen, eta Salaberriaren testigantzak baieztatzen du, zurrumurruei
jaramonik egin gabe 1936ko uztailaren 6an gipuzkoar asko San Ferminetara joan zirela, eta tiro-hotsak Takoneraraino iritsi arren, ez-entzuna edo ez-sinetsiarena egin zutela . Geure burua engainatuz, alaitasunaren azken ttanttak aliitu arte lasai bizi gaitezen izango da, halabeharrak, gutaz errukituta, tragedia mozorrotua plantatzen digulako gehienetan ; edo, indarrak biltzen joan gaitezen beztidura zuria
gorri bilakatuko denerako, tarte bat eskaintzen digulako . Nolanahi
ere, halabeharrak mozorro asko ditu, bain zuzen liburu hori irakurriz ikas dezakegu arnasaldia gutxien espero denean etor daitekeela. Salaberriak narratzen ditu tiroketa-aldien arteko tartetxo gogoangarri batzuk: ostiral santua, kasu, nola pasatu zuten fusilak behera begira jarrita ; nola Gorbeiako lubakiaren barruan lo egin ondoren
izan zuten aukera Dimako festetan, gizonak Bilboko frontera joanak
zirelako, emakumeak eta haurrak bakarrik gelditutako Diman, ufa199

ka eta zaku-lasterketetan ibiltzeko . Nola, metralla izan arren, mendian gelditzen ziren gorpu ezezagunak izan arren, hildakoen artean
maiz ezagunen baten izena aditu behar zen arren, biziak berak bilatzen zuen atseden nola hartu .
Mende-hasierako gizartea

Neronek tirnko nizkin liburuak industrial i7,azio aurreko gizarteaz
ere informazio baliotsua ematen digu: soldata dirutan nekez irabazten zen garai hartan, langileria nola bizi zen kontatzen du adibide
zehatz askoren bidez . Soldatarik eza. Morroien morrontza . Nagusimaizterren arteko harremanak . . ., orduko gizartearen koordenatuen
berri ematen baitigu oso modu atseginean, agian hogeita zazpi urte
pasatu ondoren idatzia izateagatik, fikzioak apur bat desitxuratuta .
Berdin dio . Lerro hauek idazten ari naizela, Sebastian Salaberria hil
dela jakin dut . Tamalez, ezingo dut irakurketak piztu zidan desioa
bete . Bestela, pozik joango nintzaiokeen istorio hau berriro entzutera . Eta seguru, here bertsolari-etorria lagun, apaindurak zertxobait
aldatuz, beste bertsio bat kontatuko zidakeela .
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Idazkuntza-Kontseiluaren eta egilearen arteko harremana, ahal dela, e-postaren
bidez burutuko da .
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