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Maria pilar
Lasarte
Zubitur
(1937)

Leitzako
harrobian harribitxi

H

ogeita hamabi urtez Euskaltzaindiko

taoismoaren biblia euskaratuta dauka eta

langilea izan da, Akademiak Do-

argitaratuta.

nostian izan dituen egoitza ezber-

dinetan. 1968an sartu zen, Arantzazuko
Biltzar erabakigarria egin zen urtean, eta
2000garrenean utzi zuen lanbide hori
aurrejubilazioarekin. Euskaltzaindiko
lehen langile emakumezkoa izan da.

Euskal Herria, euskara eta kristautasuna
uztartzen zituen Arami taldeko kide izan
zen 1960ko hamarkadan. Azken hogeita
hamar urteotan, erlijio ezberdinen arteko
elkarrizketa giroetan sartuta dabil bete-betean; antropologiatik abiatu eta budis

Euskaltzain urgazle ere bada, 1983tik, eta

moa, zen-filosofia eta taoismoa jorratu

Zortzi urte arteko ikastola hiztegia egiten

ditu, kristautasunari uko egin gabe; aitzi

parte hartu zuen 1970eko hamarkadan,

tik, elkarguneak bilatzen dituzten maisuen

Aingeru Irigarai, Karlos Santamaria, Joxe

eskutik. Sakontasun maila horiek bizi ditu

Migel Zumalabe eta Xalbador Garmen-

solaskidea kutsatzeko moduko alaitasun

diarekin batera. Lao Zi-ren Dao De Jing,

eta pozez.
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Izan da tabernari eta hoteleko neskame,

beste batzuentzat jakingarria eta baliaga-

paper fabrikako langile, ikasle berantiarra

rria izan daitekeela aipatutakoan bakarrik

halabeharrez; irakasle, txikiekin eta nagu-

eman du amore eta jarri da bizitza horre-

siekin... Ezagutu du bere herriko aldake-

tako zertzeladak kontatzera.

ta nekazaritzatik industriara, Elizaren eta
Francoren agintetik kontzientzia sozial
eta politikora. Leitzan bere txokoari eutsiz, Donostian darama bizitzaren erdia
baino gehiago.

2

Taberna eskola
Pilarika egunez jaio zen, 1937ko urriaren

Kosta egiten zaio Bidegileen sailean bere

12an, eta ezinbestean Zaragozako Ama Bir-

burua ikustea. Bere bizitzako esperientzia

jinaren izenaz bataiatu zuten. Jaio, Leitzako

Gurasoak, Maria Zubitur eta Martin Jose Lasarte

Izeba Clarita, Migel Mari, M. Pilar eta Jesus Mari
Lasarte, Leitzako festetan

Jaunartze egunean, izeba mojarekin –Elisa Lasarte– eta
Juanito, Jesus Mari eta Migel Mari anaiekin

Ama eta Jose Aizpuru, Migel Mari eta M. Pilar
Lasarte, Belen, Iñaki eta Pedro Jose Aizpuru

Batzokia izandakoan jaio zen, ordurako,

Ordurako familia Lasartenean bizi zen,

gerra betean, izena ez baina izaera galduta

Maria Pilarrek hilabeteak zituela pasatu

zeukan etxean.

baitziren Batzokitik hona. Lasartenea, etxe

Zazpi senidetan bigarrena, bost mutil eta
bi neska, ama batenak denak, baina bi aitarenak. Izan ere, Maria Pilarrek sei urte
zituela, aita, Martin Jose Lasarte hil egin
zen. Ameriketan ibilia, Montevideon, alabak gogoratzen du bere bibote handiekin. Diabetikoa zen eta biriketako gaitzak
eraman zuen artean sasoikoa zela. Maria
Zubitur lau seme-alabarekin geratu zen
alargun, eta gerora Jose Aizpuru nuarbe-

ezaguna zen Leitzan; taberna zeukaten, eta
ez nolanahikoa. Otorduak ematen zituzten,
apopiloak hartzen, gaseosa eta sifoi-fabrika
ere bazen, denda... «Emakume-lan handia»
zegoen etxe hartan, eta gainera amak eskuak
busti ezin, azalean zeukan gaitzarengatik.
Oroitzen da Maria Pilar nola, neska txikia
artean, aulkira igo eta ontziak garbitzen
aritzen zen. «Haurtzaro normalik ez nuen
izan» dio, arrangura arrastorik gabe.

tarrarekin ezkondu eta beste hiru seme-

Anaiek ikasketak egin zituzten. Zaharrenak

-alaba izan zituen.

Iruñeko seminarioan, bigarrenak pasiotarre
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Karlos Santamariaren artikuluak irakurtzen
zituzten. Neskatoak begiak eta belarriak er
ne zeuzkan.

Nekazaritzatik
fabrikara
Leitza baserri-giroko herria zen artean.
Gizonezko gazteak basomutil joaten ziren
Frantziara, «eta inauterietan-eta juerga latzak egiteko gogoz itzultzen». Eta hartan,
Hamahiru urterekin utzi zuen eskola

Leitzan paper-fabrika bat jarriko zuten albistea iritsi zen. Iraultza herriko bizitzan.

tan, hirugarrenak Iruñeko salesianoetan...
Berak, ordea, hamahiru urte zituela, ahizpa
gazteena jaio zenean, mojen ikastetxea utzi
eta tabernan hasi behar izan zuen lanean.
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Horrela, Lasartenea taberna itxi zutenean,
hemeretzi urterekin, Maria Pilar Berrobiko
Uranga paper-fabrikan hasi zen lanean,
herriko beste asko bezala, ofizioa ikaste-

«Taberna beste eskola bat zen» dio. Sartu-

ko. Eguneko 23,75 pezeta irabazten zuten,

-irten handiko tokia, herriaren erdi-erdian,

hamar ordu lan eginda, eta jornal horrekin

autobusak gelditzen ziren lekuan... Beze-

ezin ziren apopilo jarri. Hortaz, egunero

roetatik gogoan ditu Jose Fermin Astibia

egin behar izaten zuten Leitzatik Berrobi-

—«Joxe botikarioa» herrian— eta Rafael

rako joan-etorria. Berastegiko Etxabetarren

Huarte albaitaria. Gauetan Radio Paris en-

autobusean ibiltzen ziren. «Goizean Leitza-

tzuten zuten, baita Maria Pilarrek ere, eta

tik Berastegira bidean errosarioa errezatuz

han Alberto Onaindiak, Aita Olaso izena-

joaten ginen. Gogoan dut nola Etxabe aitak,

rekin, egiten zituen hitzaldiak eztabaida gai

txofer zihoala, txapela erantzi egiten zuen

izaten ziren. La Voz de España egunkarian

errosarioa errezatu bitartean. Errezoaren

ondoren kantari segitzen genuen bidaia:
mejikanak, euskal kantak...»
Eszena kostunbrista horrek bazuen bere
ifrentzua: lantegian huelga egin zuten halako batean. Barreari eutsi ezinik gogoratzen du Maria Pilarrek orduko gertakizuna: «Baina ze inuzentzia! Lanean hasi berriak, lantokira iritsi eta guztiak kanpoan.
Huelga zen. Denak Tolosara manifestaziora. Leitzan langile kontzientziarik ez zen
artean eta festa kutsua hartu zuen egoera

Lasarteneako tabernan

hark. Tolosatik bueltan, bulegora igo ginen
Leitzara joateko autobusa jartzeko eskatzera! Egunero bezala. Erantzuna ezezkoa,
jakina! Orduan, autobuseko linean Berastegira joan eta handik oinez, juerga bizian,
ailegatu ginen Leitzara». Estropezuka, bazihoan eraikitzen kontzientzia soziala.
Leitzako paper-fabrika ireki zutenean, ha
ra aldatu ziren herriko langileak. Nagusiak
berberak ziren, katalanak, eta gerentea
Patxi Arrazola. Honek igande batean lan
egitea proposatu zuenean, neska langileak
erabat asaldatu ziren, apaizarekin hitz egitera eta guzti joan ziren, igande eta jai egunetan lan egitea pekatu baitzen, ordura
arte behintzat.

Taberna ixtean, fabrikarako bidea hartu zuen
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Hasieran papera pasatzen jardun zuen Maria Pilarrek, eta gero kontrol batean jarri
zuten. Hiru neska aritzen ziren horretan,
errelebo banatan. Emakumezko bakarra,
kontrolekoa izaten zen, gainerantzeko langileak gizonezkoak. «Hor probatu nuen
zeinen gogorra zen gauez lan egitea.» Azken hiru urteetan, bulegoan aritu zen.

Aberatsak holaxe egiten
Hirurogeiko hamarkadan gerra osteko in
dar-erlazio hura mugitzen hasi zen Leitzan
ere. Alde batetik bazeuden gerrako irabaz
leen arrastoak, familia ilustre karlista porrokatuak, edo Falangeko Sección Femeninak zeukan albergea, non zerbitzu soziala
zeritzana egiten zuten estatu guztitik etorritako neskek.
Bestalde, gizarteko mailak —ikasiak eta ez
ikasiak, langileak eta aberatsak— orain baino markatuagoak zeuden. Eta hor, Maria
Pilarrek, egiten du oharpen bat: «Dirudunak euskaltzaleak ziren eta horrek bazuen
eragina jende xehearengan».
Kasualitate hutsa izango da, baina urte haieAnaia, Juanito Lasarte, Aberatsak holaxe egiten antzezlana aurkezten
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tan Leitzan egin zuten antzezlanak izenburu

hauxe zuen: Aberatsak holaxe egiten. Maria
Pilar zen taldearen arduraduna. Jendaurrera ateratzeko bezperetan, zinema-antzokiko
eszenategian teloirik ez zutela konturatu
ziren. Moldatu zituzten nolabait errezelak:
ohazal gorri batzuk hondoan, gainetik puska berdeak, eta osatzeko maindire zuriak.
Emanaldiaren ondoren, goardiazibilen bisita ustegabekoa izan zuten; errezelak debekatzera zetozen. Hurrengo saiorako, Aste
Santuko trapu moreak jarri behar izan zituzten oihaltzat.
Herrian giro euskaltzale eta abertzalea zabaldu zutenen artean, familia batzuk nabarmendu ziren: Huartetarrak, Joxe botikariarena, Larraztarrak eta Eskubitarrak. Hauek
aita medikua zuten, bilbotarra, Iruñean bizi
ziren eta udan Leitzara etortzen ziren, ama
bertakoa baitzuten, Larraztarra. Semeetako
bat, Joxe Mari Eskubi, gero ETAko kide
izan zena, mugitua zen oso. «Bilerak egiten

Lagunekin, Leitzako paper-fabrikako garaian

goardiazibilen kotxea sarreran. Joxe Mari
Eskubi atxilotuta zeukaten ordurako. Zerbaiten susmoa hartuta, multikopista beste
nonbait gordeta zegoen, baina haren bila zetozen goardiazibilak. Gordeta zegoen tokitik
ekarri eta entregatu genuen.» Afera beste ondoriorik gabe pasatu zen.

hasi ginen haiena zen Goiko Errotan eta

Handik urte batzutara, ordea, 1967an, ger-

multikopista bat ere lortu zen, baina lanean

tuagotik pairatu zuen atxiloketen kontua. Au

hasi baino lehen kendu ziguten. Ilunabar

rreko hartan eskutik zeraman mutikoa, Iña-

batean, Iñaki anaia eskutik neramala, hor

ki, peritajea ikasten zebilen Donostian. Ha-

ikusten dut Larraztarren okindegian, mul-

lako batean, zabaldu zen albistea, Legazpin

tikopista egon zen gelan argiak piztuta eta

jantzi-denda bat atrakatu zutela ETAkoek,
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eta tiroak izan zirela. Atrakoan parte hartu

dio, beti ere alderdi baikorra azpimarratuz.

zuten hiru lagunak sakabanatu egin ziren.

Anaiaren kartzelatzeak, Francoren diktadu

Iñaki zen haietako bat. Gabiriako pasiota

rak ezarritako salbuespen egoerak, jende as-

rren komentuan ezkutatu zen —bertan ikas-

koren desterru aldiak... euskal kontzientzia

ten egona zen—, baina laster atxilotu zuten.

areagotu egin zitzaion Maria Pilarri. «Zenbat

Epaiketa militarra egin zioten Loiolako kuar-

entzerrona egin genuen!»

telean, soldaduska garaian zegoelako. Eska-

Artzain Onaren katedralean izaten ziren

tu zizkioten hogeita lau urtetik, bederatzira

itxialdiak, asteburuetan. «Numeratuta joa-

zigortu zuten eta sei-zazpi urte pasatu zituen

ten ginen. Alegia, bakoitzak beste bi erama

kartzelan, Martutenen hasieran eta Ocañan

ten zituen, ezagunak, eta horrela, barrura

gero, tarteka Carabanchelera eramaten zute-

sartzen zen jende guztia kontrolatuta zego

la, peritajeko azterketak Madrilen egin ahal

en, infiltraturik gabe.» Diktadurapeko an-

izateko. «Asko ikasten duzu toki horietan»

tolaketa moduak.

Lagunekin, Leitzako paper-fabrikako garaian

Euskaltzindiaren
zaindari
1977an, Galizian, Asun Astobiza lagunarekin
(Cecilio Arangurenen argazkia)

Euskaltzale eta kristau
Baziren beste eszenario batzuk ere mugimenduan 60ko hamarkada hartan. Elizaren
baitan iraultzailea gertatu zen Pacem in terris, Juan XXIII.ak 1963an argitaratu zuen
entziklika. «Tolosan Pacem in terris-i buruz-eta hitzaldiak ematen zituzten, eta hara joa
ten ginen, taxia hartuta.» Leitzan Frantziskotarren Hirugarren Ordenan ere bazebilen Maria Pilar. Halako batean Zumarragan

rrek Tolosako hitzaldietatik ezagutzen zuena.
Hala sortu zuen Agirretxek Aramiak (Aran
tzazuko Amaren Misiolari Irugarrendarrak)
deitutakoen emakume taldea. Hor sartuko
zen laster Maria Pilar. Baina Zumarragako
egun hartatik, oroitzapen sotilagoa gordetzen du. «Bueltan, Berastegiko plazan musika jotzen ari ziren eta han amaitu genuen
eguna.» Dantzaren dantzaz, kristalezko koi
larea etenda geratu zen.

egingo zen bilera baterako deialdia jaso

1964garren urtea zen. Urtebeteko eszeden-

zuten. Eta han jakin zuen euskaltzaletasuna

tzia hartua zuen lantegian eta Ikaztegietan

eta kristautasuna uztartu nahi zituen talde

Aramiek zeukaten Loperdiberri etxean jarri

bat eratzen ari zela. Aita Eugenio Agirretxe

zen bizitzen. Zortzi bat lagun ziren, Pakita

frantziskotarra zebilen horretan, sermolari

Arregi aresoarra buru. Biblian sakontzen

famatua Euskal Herri osoan eta Maria Pila

zuten, euskara jorratu —Martin Iturbe apai-
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Eszedentzia bukatzean, Maria Pilar ez
zen Leitzako paper-fabrikara itzuli. Horren ordez, Elgetara joan zen 1965-66
ikasturtean, mojek utzi berri zuten ikastetxe batera. Itxaro Lizarraga eta Lupe
Ibarbia, magisterioko tituludunak ziren
Aramien taldea

hango irakasleak, eta Maria Pilar txikienekin aritu zen. Larunbatetan Donostiara
joaten zen, Katalina Iruretarekin batera,
ordurako Zarauzko ikastolan zebilen Karmele Esnal andereñoarekin zerbait ikastera. Egoera horretan, ikasketekin jarraitu
behar zuela erabaki zuen Maria Pilarrek,
eta batxilerra egiten hasi zen, gero magisteritzarekin jarraitzeko asmotan. Izan ere,
ikaskideek ez bezala, ez zuen batxilerra
egiterik izan Leitzako mojen ikastetxean,
hamahiru urterekin utzi zuenean. Ordu-

Donibane Lohizuneko Stella Maris hotelean, lanean

rako a-s-d-f-g, makinaz idazten ikasia
zuen, baita kontabilitatea ere CCC posta
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za irakasle zutela— eta bizibidea ateratzeko

bidezko akademian. Fabrikan zebilela,

txaketak trikotatzen zituzten. Udan, Doni-

bulegoan lan egitea eskaini ziotenean,

bane Lohizunera joan ziren, diru gehixeago

idazteko makinan trebatzeko, Donostiatik

ateratzearren, hoteletan lan egitera. Stella

ekarri zuen alokatuta. «Etxean ezin zite-

Maris-en aritu zen Maria Pilar, sukaldeko la-

keen proposatu erostea.» Baina orain bes-

guntzaile: plantxan egin, sukaldean ontziak

te bide batetik eraman nahi zituen ikas-

garbitzen, janaria prestatzen... Goizuetako

ketak. «Idealista hutsak ginen», jaulkitzen

emakume bat zuten sukalde-buru.

zaio, garai eta giro haiek oroitzean.

D. Pedro Berrondorekin
Gipuzkoako Foru Aldundiko bulegoan
(Ambrosio Zaratainen argazkia)

ren hitzaldiak, Ez dok amairukoen bisita.
1967an Donostian jarri zen bizitzen, An-

«Jende askok zuen sarbidea etxe hartan»,

dereñoen Erresidentzian, Matia kaleko Vi-

dio Maria Pilarrek, bertan egiten ziren

lla Blancan. Aurretik Zabaleta kaleko 47an

bilerak-eta gogoan. Mugimendu handiko

eta Manterola kalean izan zituen egoitzak

lekua zela, alegia. Baina laster beste aukera

Erresidentziak, Pakita Arregi zuzendari

bat suertatu zitzaion Lasarteri.

zela. Hura gaixotu eta bere ordez, Maria
Pilar eta Katalina Irureta izan ziren arduradun, urtebetez. Izan ere, Erresidentzia
Aramiek zuzentzen zuten, eta sortzen ari

Euskaltzaindiko
etxekoandre

ziren ikastoletarako andereñoak gaitzea

1968a urte seinalatua izan zen alde askota-

zuen helburu. Ikasketa ofizialak Magiste-

tik. Euskararen esparruari dagokionez, urte

ritza Eskolan egiten zituzten, eta Erresi-

hartan egin zuen Euskaltzaindiak Arantza-

dentzian hortik aurrerako prestaketa eta

zuko Biltzarra, euskara batuari bidea zabal-

giroa eskaintzen zitzaien; don Jose Migel

du ziona. Bilera hori baino lehen, Euskara-

Barandiaranen edo Juan Mari Lekuona-

ren Akademiak erabaki zuen zeuzkan bu-
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legoei bizi berria ematea. Horrela, Bilboko
bulegorako Jose Luis Lizundia izendatu zuten eta Donostiarako Maria Pilar Lasarteri
egin zioten eskaintza, idazkari gisa aritzeko.
«Euskaltzaindia, Euskal Herri osoa besar
katzen zuen erakundea! Bost axola seguru
sozialak-eta!»
Patxi Altuna, Luis Villasante, Koldo Mitxelena eta abarrekin

Gipuzkoa plazan, Diputazioaren jauregi
ko ohorezko solairuan zeukan Euskaltza
indiak bulegoa, Elkano izeneko gela doto
rean. Han, don Pedro Berrondo apaiz
idazlea zegoen arduradun Maria Pilar sartu
zenean, baina don Manuel Lekuonak Euskaltzaindiko lehendakari izateari utzi zionean, alde egin zuen hark. Ondoren, Joxe
Mari Aranalde ibili zen pixka batean, eta
hurrena Xalbador Garmendia etorri zen.
Ez zuten aspertzeko betarik izaten. Francoren agintaldiko azken urteetan zirrikitu
bat zabaldu zen seme-alabei erregistroan
euskarazko izenak jarri ahal izateko. Horretarako Euskaltzaindiaren agiria behar
zen, izena egokia zela ziurtatuz. «A zer lanak ziurtagiriak egiten! Zenbat jende etor
tzen zen! Apto para designar varón/hem-

Deia egunkarian, Euskaltzaindiko
langile gisa aurkeztua
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bra, hori zen esaera. Agiriak nik prestatu
eta Xalbadorrek sinatzen zituen.»

Rudolf de Rijk euskaltzain holandarrarekin (Amsterdam, 1992)

Oier San Martin eta Maixa Goikoetxearekin,
Txurruka kaleko egoitzan (Juan San Martinen argazkia)

Euskararen alorrean beharrak eta eskaerak

tertzen iaioa, euskalkiak ondo ezagutu eta

ugariak ziren. Zortzi urte arteko ikastola

hizkuntzalaritzaren azken jakintzak jorra-

hiztegia izango zenari ekin zioten Euskal-

tzen dituztenak… Ni, zingurri gisa ibili

tzainditik. Aingeru Irigarai, Karlos Santa-

naiz hor, ttinbili-ttanbala.» Hamalau lagu-

maria, Joxe Migel Zumalabe eta Xalbador

nek osatzen dute batzordea, eta Maria Pilar

Garmendia ostegunero biltzen ziren, Maria

hor ibili da urtetan eta oraindik bileretara

Pilar alboan zutela, lan horretarako. «Kar-

joaten jarraitzen du.

los Santamariak hitz zerrendak osatzen zituen, sailka, eta hogeiren bat laguni bidal
tzen zitzaizkien iritzia eskatuz. Gero, haien

Toki-aldaketa

erantzunak jaso eta fitxatan ordenatzen

esanguratsuak

nituen. Niretzat oso interesgarria izan zen
lan hori.» 1973an argitaratu zen, bizpahiru
urtez lanean jardun eta gero.

Urte haietan, Euskaltzaindiaren hileroko
bilerak, euskaltzain osoenak, Donostiako
bulegoan egiten ziren, Diputazioko jaure-

Gramatika batzordea sortu zenean, 1981ean,

gian. Hamazazpi urtez hor eduki zuen bu-

horko idazkariorde izendatu zuten. «Eman

legoa Euskaltzaindiak, baina ez beti toki

dudana baino gehiago ikasi dut hor. Oso

berean. Lehenengo solairutik bigarrenera

jende jantzia dago, hizkuntzen egiturak az

aldatu zuten, Urolako trenbidearen bule-
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natu zuten, erdia ikertzaileentzat eta beste
erdia Euskaltzaindiarentzat. Azkenik, beste
toki-aldaketa bat izan zuen bulegoak, hirugarren solairuan bertan. Garai horretan
AEK-k ere hor zeukan egoitza, Euskaltzaindiaren babesean.
«Euskaltzaindiak jasan zituen toki-aldake
tak, zegoen giroaren adierazgarri dira», dio
Maria Pilarrek. «Bost bulego desberdin izan
genituen. Nik, nire burua, katuak katakumeak erabiltzen dituen moduan ikusten
nuen, toki batetik bestera trasteak eta libu
ruak garraiatzen.» Behin, atsekabe bat ere
izan zuten. «Bibliotekako solairura pasatzeko
ate nagusi bat zegoen eta bi idazpuru, ederki
adierazten zutenak barrengo edukia; batek
Biblioteca zioen eta besteak Euskaltzaindia,
marmolezkoak, Diputazioko ikurrarekin paretan oso gogor josiak. Egun batetik bestera,
Euskaltzaindikoa desagertu zen, kendu egin
zuten.»
Zenbat bilera eta ikastaro, Euskaltzaindiko 32 urteetan!

Hala ere, esker ona azaltzen du Maria Pila
rrek Euskaltzaindiaren bulegoa Diputazio-
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go ondora, eta gero handik hirugarrenera,

an izatea ahalbidetu zutenekiko. Baina badu

Milagros Bidegainek zuzentzen zuen Li-

oroitzapen mikatzagoa ere, Diputazioaren

burutegiko gela batera. Hain zuzen ere,

jauregiko giroaz: «Diputazioko sail desber-

ikertzaileentzako toki berezia bitan ba-

dinetako langileak biltzen ziren fotokopiak

ateratzeko gelan. Behin baino gehiagotan
entzun nuen han, “zu ez zara Diputazio
koa”. Barrengo jende batzuk ez zuten begi
onez ikusten euskal mundua. Ez denek, noski, zorionez. Nik beti erantzuten nien Euskaltzaindia 1918an Diputazioak sortutako

Euskaltzaindiko agur-bazkarian, Juan Mari Lekuona eskuinean

erakundea zela. Nire baitan nahiko eskubide neukala iruditzen zitzaidan».
Milagros Bidegain, Diputazioko Liburutegiko zuzendari eta euskaltzain urgazle
izan zenaren hil berri txostenean azaldu
zituen oroitzapen horiek Lasartek, eta
Euskaltzaindiaren osoko bilkuran aurkeztu 2009ko otsailaren 27an, Diputazioko
jauregian bertan.
Urteen buruan, aldaketak, bulegoko ardu-

Deustuko Unibertsitatean Filologia Hispanikoa ikasi zuen

radunen artean ere gertatu ziren. Xalbador
Garmendiak Egin egunkarira alde egin
zuenean, 1977an, Juan San Martinek hartu zuen Donostiako bulegoko ardura, eta
hura Ararteko izendatu zutenean, Juan Mari
Lekuonak ordezkatu zuen. Batzuk etorri

batu hori hazi, mamitu eta noranahiko bihurtu denera arte. Ordurako, Hernani ka
lean zeukan Euskaltzaindiak bulegoa, Txurruka kalean aldi batez egon eta gero.

eta besteak zihoazen bitartean, hogeita

1983an euskaltzain urgazle izendatu zuten,

hamabi urtez aritu zen Maria Pilar Eus-

beste hamazortzi lagunekin batera, horieta-

kaltzaindiko etxekoandretzan. Hain zuzen

tik lau emakumezkoak: Maria Pilar, Miren

ere euskara batuaren oinarriak jarri ziren

Azkarate, Ana Maria Etxaide eta Arantxa

eztabaida garai zalapartatsuetatik, euskara

Urretabizkaia. Handik hamar urtera, Eus-
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onak, bere eskuz idatzitako papera oparitu
zion, lau bertsorekin. Haien artean, Maria
Pilarren erretratua zirriborratzen duten bi
hauetxek:
Eginkorra, zerbitzala,
beti mirabe leiala;
gure hizkuntzaren biztualdia
munduan goza dezala.
Arrosa bezain dotore,
sentimenduetan noble,
Leitzako andere langileari
txaloak eta ohore.

Antonio Blay. 1978an ezagutu zuen,
eta eragin handia aitortzen dio

Lana eta ikasketak
«Nire ikasketa guztiak beti lanarekin uztartuz egin ditut.» Harrokeriarik ez zaio ageri,

kaltzaindiak bere langileekin egin ohi duen
bezala, lanean hogeita bost urte bete zituela-eta, domina eman zioten. Nafarroako
Diputazioan jaso zuen sari hori Lasartek.
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baina bai gauzak kostata lortu izanaren harrotasuna. 28 urterekin hasi zen batxilerra
ikasten, azkar batean. Lehen hiru mailak
urtebetean osatu, bosgarrena eta seigarrena zientzietatik egin, errebalida gainditu

2000garren urteko abenduaren 1ean, Aia

eta batxilergo nagusia burutu zuen. «Az-

ko Izeta sagardotegira bildu ziren Euskal

ken bi urte hauek nahiko luzeak gertatu

tzaindiko lankideak, Maria Pilarren agur-

zitzaizkidan. Anaia kartzelan, ikasteko giro

-bazkaria ospatzeko. Han, Juan Mari Leku

kaxkarra eta institutuan librez aurkeztu

beharra azterketetara, ikasturte osoa egun
pare batean jokatuz.» Magisteritza hasteko
asmotan zegoenean, beste aukera bat egokitu zitzaion: unibertsitatera sartzeko 25
urtetik gorakoentzako azterketa gainditu
eta Donostiako EUTGn sartu zen, jesuiten ikastetxean, lehengo Románicasen ordez sortu berri zuten Filologia Hispanikoa
egiteko. Arratsaldez joaten zen klasera. 40
urterekin lizentziatu zen.
Ikasketa ia denak Euskaltzaindian lanean
ari zela hasi eta bukatu zituen, baina bitarte
horretan irakasle ere aritu zen. Diputazioan, bertako langileei ematen zizkien euskarako klaseak. Lizentziatu eta gero, 1979-80
ikasturtean Magisteritza Eskolan aritu zen,
hor ere euskarako klaseak ematen.
«Titulua lortu eta gero, pixka bat erlatibizatu egiten duzu.» Hori dio gailurra menderatu eta gero datorren aldartearekin. Ze,
titulua erlatibizatu bai, baina ikasteko gogoa ez zitzaion han ahitu. Harrez geroztik,
ikastaldiak han eta hemen, irakurketak, eztabaidak, azterketak bakarka eta taldean...
etengabe jarraitzen du gizakiak dituen
sakoneko kezka, galdera eta gaien inguruan
miatzen.

Gernikan, tai-xi egiten eta kantuan, 1985ean
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Sakontasuna
egunerokoan
Kosmosaren irudikapena:
«mandala bat da»

Erlijioen elkarrizketa

hartzea komeni zitzaidan. Hala, Alacan-

1978an Antonio Blay katalana ezagutu

kurtso bat egitera.» Ondoren Eskozian

zuen. «Antropologiatik abiatuta, ezagutza

ere egon zen, monasterioa eraikitzen ari

erlijiosoa lantzen du, baina ez tradizio ba-

ziren gune budista batean, hilabetez.

tean finkatuta. Pertsonaren maila guztiak
sakontzen ditu, fisikoa, sikikoa eta espirituala. Espiritualitatean sartu baino lehen,
alderdi sikologikoa konpondu beharra
dago. Zenbat ni daramatzagun barruan
eta ni horiek nola bateratu. Autoerrealizazioa deitzen diona.»
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tera joan nintzen, budismo tibetarreko

Hurrena, zen-ari heldu zion. «Japoniako
budismo kutsutik, kristau kutsura. Hemen hiru maisu ezagutu ditut: Hugo E.
Lasalle, jesuita alemana —Hiroshiman
bonba bota zutenean, Arruperekin batera han zegoena—, Willigis Jäger beneditar alemana eta Ana Mª Schlüter kata-

Hortik aurrera, eta bi urtez yoga egiten

lana. Hirurekin egin izan ditut seshinak

ibili eta gero, budismoaren mundura hur-

behin baino gehiagotan.» Seshinak zer

bildu zen. «1980an istripu bat izan nuen,

diren? «Ba zortzi eguneko saioak, maisu

besoan burni bat jarri zidaten eta eguzkia

berarekin. Jartzen da taldea sala batean,

bakoitza bere alfonbra eta kuxinarekin,
paretari begira. Goizeko zazpi t´erdietan
hasi, adibidez eta hogeita bost minutuz, geldi geldi, arnasean arreta jarrita.
Gong-a jotzen dutenean, paseotxo bat,
mantxo mantxo, eta berriro eseri.» Horrela, eserialdiak eta paseoak tartekatuz,
otorduak eta eskulana, maisuaren hitzal-

Txinan Peter Yang-ekin, 1996an. Hango egunkari batean ere atera zen
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diak goizean eta gauean... baina zortzi
egunetan hitzik egin gabe. «Hori dena
barneratzeko, zure baitan sartzeko. Ni
tontoari zaplastekoa emateko. Kontzeptuetatik kanpora atera behar da eta isiltasuna horretarako da.»
Taoismoarekin lehen harremana 1984an
izan zuen, Gipuzkoako Hernialden, Nafarroako Lizasoko komunitatetik etorritako
jendearekin. «Hemen ezagutu nuen Peter
Yang, eta ondorengo urteetan kurtso asko
egin ditut berarekin. Adibidez, 1996an,
Txinan. Medikua eta apaiza da eta tai-xi
zen kristaua deitzen zaiona zuzentzen du,
taoismoa eta kristautasuna nolabait uztartu nahian.»
Joxe Arregi frantziskotarrak, bide horietan
zebilela jakinik, Lao Zi txinatarraren Dao
De Jing, taoismoaren biblia euskaratzea eskatu zion. «Sekulako lana, zoratzeko modukoa.
Askotan eskatu izan zidan Peter Yangek euskarazko itzulpena egiteko, baina ez zitzaidan
bidezkoa iruditzen, txineraz jakin gabe eta
taoismoa gehiago aztertu gabe, lan horretan
sartzea. Baina Joxe Arregik deitu zidanean
baiezkoa eman nion eta hitza ezin jan gero.
Txineratik gaztelaniara zuzenean itzulitako
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Dao De Jing, taoismoaren biblia, euskaraz

hiru testu hartuta egin nuen. Hiruren artean
desberdintasunak ugari dira. Kontuan izanik orain dela 2.500 urte idatzia dela, bestelako kultura batean, ez da harritzekoa. Biak
batzeko, taoismoa eta kristautasuna, asko
jakin behar da eta esperientzia handia izan.
Ni ez naiz inongo maistra, baina gauza horiek sakontzeak merezi du.»
Dao De Jing Joxe Arregik zuzentzen duen
«Erlijioen Jakinduria» sailean argitaratu zen,
2008an, Korana eta Budaren hitzarekin batera.
Willigis Jägerekin, Karmele Egillor eta M. Pilar,
zientzia eta mistikari buruzko ikastaro batean
(Kanariak, 2002)

Mexikon, 2008an, tai-xi egiten
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«Oraina bizi»
Hori da oinarrizko lezioetako bat, oraina
bizi. Eta horrekin bat, eguna hasten du
Maria Pilarrek goizean tai-xia eginez eta jarraian isiltasun aldi bat. Arratsalde batzuetan seminariora joaten da, isiltasun saioa
elkarrekin egiten duen talde batera. Isiltasuna eta irakurketak. Aurretik, teologia
ikastaroak egin zituen seminarioan. Fisika
kuantikoa ere interesatzen zaio, makrokosmoa eta mikrokosmoa sakontzeko.
Aramien taldearekin bilerak egiten jarraitzen du, lagun gisa, ez taldekide moduan,
«nahiz eta horko batzuek horrela ikusi».
Hor ere irakurketak eta eztabaidak ardatz. Sakoneko bilaketan etengabe, baina
inguruko errealitate sozial eta politikoari
adi, konpromisoa ahaztu gabe. Bere burua
«anarkista samar» ikusten du, dena den,
talde bakar bati atxikitzen ez zaiona.
Eskulana ere gogokoa du, zinez. Leitzan,
baratza dauka etxeko terrazan, eta hor
lantzen ditu porruak, tomateak, kalabazak, pepinoak, lekak... «Lur lana ez da beBidaiari nekaezina. Donejakue bidean, Carrión de
los Condesen (1991) eta Saharan (2004)
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har hainbat baloratu, garrantzirik ez balu
bezala. Lurra maitatu egin behar da.»

Etxea, berak egindako eskulanez betea dauka
«Oraina bizi». Hori du oinarrizko lezioetako bat

barrea eragiten dio deitzaileari, mutu ez geEtxeak, Donostiakoa eta Leitzakoa, landa-

ratzeko gonbitean: «bota bertsoa!» entzuten

rez eta berak gantxiloz egindako laborez

da, Leitzako doinua eta gatza galdu ez dituen

atonduta dauzka, errezelak, oihalak, dene-

ahotsean.

tarik ateratzen baitu. Berrikitan patchworka
egiten hasi da, eta hor osatu du ohebururako oihal handi bat, erdian izar erraldoi
bat duela, zirkulu baten barruan. Kosmosaren irudikapena. «Mandala bat da.»

Izan ere, berari bertsoak hitzetik hortzera ateratzen zaizkio, eta idatzi egiten ditu.
Idatzi eta kantatu, familiako ospakizunetan
adibidez, edo lagunartean. Batzuetan albisteren batek iradokitzen dio gaia, sarritan

Kantatzea gustatzen zaio «Leitzan kanta-

Herri honetako gatazkari buruzkoek. Bes-

ri onak izan dira», eta ahoko armonika ere

te batzuetan azken hogeita hamar urteotan

jotzen du. Telefonoko erantzungailuan, irri-

darabilen erlijioen azterketako bide horrek
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ematen dio aitzakia. Adibidez, «Nor gara?»
izenburupeko bertso hauetan.
Maitasunaren indarra dugu
Lore polit usain gozoa
Mina kenduz ta uxatuz dabilen
Bihotzaren lagun osoa.
Ni handi bat daukagu barruan
Maitasunez betetakoa
Erne egon ta kasu eginez
Hugo E. Lassalle eta Ana Mª Schlüter seshin batean (Bilbo, 1986)

Bizi-poza benetakoa.
Ni handiaren Jainkotasuna
Egin behar dugu ikertu
Bera baita altxorrik onena
Hauxe ikasi eta ulertu.
Honetarako bidea dugu
Ni txikia ken ta uxatu.
Nagusi zela uste baitzuen
Hori egin behar zaio ukatu.
Jainko erreinua dago barruan
Hau egin behar dugu mamitu
Egiaren argia ezin uka
Berez eginen da haunditu.

Kantatzea eta bertsoak idaztea ditu afizio. Ilobekin kantuan, 1981ean
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(1990, bilera baterako prestatua)

Maria Pilar
Lasarte
Zubitur
1937

