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Egunkariei begirada txo bat gainetik eman, 

bere lanak berrikusi argitaratu aurretik, 

hitz guru tzatuak bete tzen denbora apur 

bat pasatu…
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B
enito Larrakoe txearen azken urteak 

bakarrik bizi izan nituen haren on-

doan. Ibilbide luze eta oparo baten 

ondoren, Oñatiko agustindarren komen-

tuan iragan zuen urte mordoa, Argenti-

nako Saltan bere bizi tzaren onena eman 

eta gero. Gogoan dut oraindik hil aurreko 

egunetan ere jatorduetara ekar tzen genue-

la, jarleku gurpildunean eserita, beste lagu-

nokin konparti tzera eta goza tzera.

Gero, egon lekuan, beti berean, bero-

gailuaren ondoan behar zenerako, bere pi-

pari etengabe tira eta tira. Hura garbi tzen 

ere lagundu behar izaten genion tarteka. 

Benito  
Larrakoetxea 
agirrezaBaLa

(1894-1990)

Herriaren nortasunaren bila
hizkuntzaren bidetik

Oñatiko agustino laterandarren komentua eta eliza
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alorreko ohitura eta usadioak, Zeanuri be-

raren geografia berezia, Gorbeiaren azpiko 

babesa eta hizkun tza saileko ku tsadurarik 

gabeko egoera izan zituen sarritan min-

tzagai eta idazgai. Bere herriko eta, bide-

nabar, Arratia osoko hizkun tza bikaina 

zela pen tsa tzen zuen, ez zuela hu tsunerik, 

gabeziarik. 

Bertan sortu zi tzaion zapaldutako hizkun tza 

horrekiko maitasuna. Han txe herri batek 

izan behar zuen duintasun eta nortasuna-

ren norabideak. Han txe euskara garbi eta 

dotorearen oinarriak, garaiko joera purista 

eta hi tz berriak sor tzearena. Hauek guztiak 

izan zituen bere lanaren arda tz eta tresna. 

Oso gaztetandik Agustindar Laterandarren 

komentuan sartu eta, apaiz bidean egin 

beharreko ikasketak Al tsasun eta Oñatin 

burutuz, Gasteizen ordenatu zen 1917an. 

Gasteizen bertan, Koldo Eleizalde mate-

Horrela ikusi eta bizi izan nituen Aita Be-

nitoren azken urteak. Benitorenak edo Be-

ditarenak, halaxe sina tzen bai tzituen bere 

idazlanak. Azkenean ikusi ahal izan zuen 

bere ame tsa beteta: W. Shakespeare euska-

raz irakurri eta eskaini ahal izatea.

Aita Benito Larrakoe txeak bere buruan eta 

biho tzean beti arakatu zuen Euskal Herria-

ren egoera, eta haren alde zerbait egin be-

harra zeukala iruditu zi tzaion. Hasi gazta-

roan eta bere bizi tza osoan zehar helburu 

hori aurrera eramaten asper gabe saiatu 

zen. Eta bera hil zenetik urteak pasatu di-

renean, ikuspegi osoagoa dugu bere lan eta 

ahaleginei buruz.

zeanuriko Baserritik 
apaizgintzara eta 

euskaLgintzara 
Bizkaian, Arratia bailarako Zeanuri he-

rrian jaio zen Larrakoe txea 1894ko ekai-

naren 23an, Undurraga auzoko Al txagu txi 

baserrian, eta Oñatin Laterandar Kanoni-

goen komentuan hil zen 1990eko uztaila-

ren 10ean, 96 urte zituela. Bere lanerako 

ezinbesteko iturri oparoa bilakatu zi tzaion 

jaioterria: bertako bizimodua, nekazari tza 

Zeanuriko parrokia
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bat. Euskararen mundua arakatua zuen. 

Baita Iparraldeko euskalkiak ere. Horrela, 

horiek denak beharko zituen Shakespeare-

ren an tzerki lan guztiak euskara tzeko.

Aldi batez bere ordenako estudianteei 

iraka tsi ondoren, 1928an aldaketa garran-

tzi tsua iri tsi zi tzaion Aita Benitori: Oñatiko 

uniber tsitate zaharrean bigarren mailako 

institutua jarri zenean, 25 urtean eraikun-

tza historiko hartan herriko mutiko gehie-

nei lehen mailako eskolak ematen ari zi-

tzaizkien fraide maristek alde egin zuten. 

Premiazko egoera hura bideratu guran, 

Oñatiko udalak hi tzarmen bat sinatu zuen 

agustindarrekin eta, horren ondorioz, 

agustino laterandar ba tzuk herri-eskolaren 

matika-irakasle eta euskal tzale ospe tsua 

ezagutu zuen eta zien tzia-arloko gai ba tzuk 

hari esker ikasi zituen. Berehalaxe ekin zion 

Aita Benitok irakaskun tza-bideari.

Herria  
euskaLduntzen

Bizkaitik Oñatiratutako Arratiako semeak 

Euskal Herri euskalduna zuen ame ts, eus-

karaz balia tzen zena bere zeregin guztietan 

eta beste hizkun tzen eskain tzei, hi tzen mai-

leguei begira egon gabe. Bere ama-hizkun-

tzaren muinari eta berez bere baitan zeu-

kan garbitasunari, hil arteraino begiratu 

zion. Nekez hartuko zuen erdarazko hi tz 

Benito Larrakoe
txea apaiz berri, 

24 urterekin

Benito Larrakoe txea erdian, bere guraso  
eta nebaarreben artean, 1918 inguruan
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labaiteko «bigarren maila» bete tzen zuen. 

Dena den, neguko gauak luzeak zirela eta, 

horiek aprobe txa tzen zituzten hainbat he-

rritarren alfabeta tze-lanerako, Aita Bizente 

Meabebasterre txea lagun zuela. Zeregin 

hauetan Aita Benitok bedera tzi urtez jar-

dun zuen, eta bazen halako sintonia berezia 

herriaren eta irakasleen artean, egiten zihar-

duten lana bikaina zelako herritarren ustez.

1936ko irailaren 20an, ordurako gerra zibi-

la lehertua egon arren, eskolak normaltasun 

osoz ari ziren lanean. Irailaren 21ean eskola 

ematea eten zen Oñatin errekete eta falan-

gistak sartu zirelako. Handik zenbait egu-

netara, berriro ere ateak ireki tzeko erabakia 

jakinarazi zen, baina zuzendari tzatik Aita 

Larrakoe txea ken tzeko aginduaz. Horrek, 

ordea, indar frankistak iri tsi ziren egun be-

kargu egin ziren 1928 eta 1936 bitartean, 

beste irakasle sekular ba tzuekin batera.

Udal eskola horretako arduradun nagu-

si Aita Larrakoe txea izan zen hasieratik. 

Hartarako gaitasun ofizialaren agiria atera 

behar izan zuen Iruñeko Irakasle-eskolan. 

Eta agiria eskuetan zuela i tzuli zen bere 

lanera. Deigarriena, agian, zera da: Primo 

de Rivera diktadorearen garaietan hartu-

tako erabaki hori ez zela II. Errepublikaren 

sasoian aldatu, irakasleok elizgizonak izan 

arren; bai, ordea, militar ma txinatuak Oña-

tin sartu bezain laster.

Hiru mailaz eta gainera «komer tzio» sail 

bereziaz osa tzen zen eskola hau. Lagun-

tzaile gisa beste agustindar ba tzuk izan 

zituen: besteak beste, Aita Fran tzisko 

Madina oñatiarra, musikagile ospe tsua, 

Aita Fernando Urkia nafarra, Lateranda-

rren Abate jenerala izango zena, Aita Al-

fonso Urkidi euskal idazlea, Aita Bizente 

Meabebasterre txea bizkaitarra eta abar. 

Ohiko eskola hauetaz aparte, «gau-eskolak» 

ere antolatu zituen Larrakoe txeak. Jakina 

denez, baserrietako lanak ziren garai haietan 

e txeetan agin tzen zutenak eta eskolak no-

Oñatiko udal eskolako irakasleak ikasleen artean 1930 inguruan. 
Ezkerretik eskuinera: Juan Elortondo, Fernando Urkia, Karlos 

Arrizabalaga, Bedita Larrakoe txea eta Fran tzisko Madina
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Testu-liburuaren beharra orduan inork ez 

zuen zalan tzan ipin tzen. Ba, bere eskuz oso 

 txukun ida tzita gorde da gaurdaino, guk 

Geografia eta Historia deituko geniokeen 

 txosten bat, honelako xehetasunak dakar-

tzana: Oñatiren kokapena, inguruko beste 

udalerriak, herriko lur eta harkai tzen izae-

ra, kalitatea, bertako mendirik nagusienak, 

uren norabideak, errekasto desberdinen 

nondik norakoak; komunikabideak, or-

duko trena, auzo desberdinen izenak eta 

bakoi tzaren deskribapena; ikaste txeak, 

parrokia desberdinak, eta abar.

Bide batez, herria zerez bizi den, elikadu-

rak, sor tzen dituen ekoizpenak, saskigin-

tza, aterkiak, burdingin tza orokorra, aiz-

korak, nekazari tza tresnak, azken batez, 

rean alde egin zuen Oñatitik Bizkaia aldera, 

komentuan geldituz gero, bazekielako bere 

burua arrisku oso larrian egongo zela. 

Beste per tsona ba tzuen ardurapean, es-

kola berriro zabaldu zen, baina hauei ere 

aber tzale ku tsua sumatu zietenez, laster 

ateak bertan behera i txi behar izan zituen, 

herriaren kaltetan. Garaiko zenbait herri-

tarren oroi tzapenetan garbi irauten dute 

orduko gorabeherek.

testu-LiBuruak  
sortzen

Ikastolen munduak eraku tsi digu zer-no-

lako nekeak izan ditugun, batez ere orain 

50 bat urte. Aurreneko, libururik ez eta 

liburuak behar. Eta batera, liburuak zer-

-nolako hizkun tzan argitaratu: norberaren 

euskalkian ala sortu berria eta bidera tzen 

ari zen euskara batuan. 

Ba, 1932. urtean, Aita Benitok, Felipe Jau-

soro eskola-maisu oñatiarraren eskariz, lan 

honi heldu zion eta Oñatiko Lutelestia ida-

tzi zuen, lehenengo mailetako ikasleen tzat. 

Hartara, hauek izango zuten esku artean 

bere herriari buruzko zehaztasun ugari. 

Oñatiko udal eskolako irakasleak ikasleen artean 1930 inguruan. 
Ezkerretik eskuinera: Juan Elortondo, Fernando Urkia, Karlos 

Arrizabalaga, Bedita Larrakoe txea eta Fran tzisko Madina

Oñatiko 
Lutelestia, 1932
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gerra aurrea  
eta euskara

Gerra aurrean euskal kulturaren piztuera 

nabarmena gertatu zen euskal alorrean eta 

Aita Larrakoe txeak ere bere ekarpena egin 

zuen bul tza tzaile horien artean. Azpimarra-

tutako Oñatiko udal eskola eta gau eskole-

tan egindakoetatik aparte, beste lan hauek 

ere osatu eta argitaratu zituen: «Gorbaie’ko 

gaztagin tzea» 1926an Donostian emandako 

hi tzaldia, 1928an Euskal Esnalea elkarteak 

beste lan txo ba tzuekin batera argitaratu zue-

na; eta «Agirrezabala’tar Toma talogin tzan 

 txapeldun», 1934. urtean Kirikiño saria jaso 

eta 1936an Yakin tza aldizkarian agertu zena.

Agirrezabala’tar Tomari Garoa eleberriko 

protagonistaren an tza har tzen diot: «azeri-

rik bizkorrena baino arinago, azeriak baino 

neke gu txiago, arnasestua zer dan ez dakia-

la, buruarekin orpoari ukutuko leuskioke, 

azurrik eztaukala dirudi».

Tokian toki izen bereziak erabil tzen ditu: 

«Lanbreabeko Errota, Aldaminpe», ta-

loaren kolorea, azala, gozotasuna, erre-

tzearen gorabeherak. Sua, su horren neu-

rria, erre tzen jar tzeko modua, eta ondoren 

Oñati herri bezala egitura tzen duten osa-

garri guztien berri ederki jaso zuen Aita 

Larrakoe txeak. Beraz, zeanuriztar hau, 

jaioterriko izaera ez ezik, Oñatik bere his-

toria eta bere nortasunean zituen zutabe 

eta balioak isla tzen ere saiatu zi tzaigun. 

Lan hau argitara tzeke dago.

Testugin tzarekin zerikusia zuten beste lan 

ba tzuk ere moldatu zituen urte haietan 

Zeanuriko semeak. Adibidez, Felix Gar-

cía Peñaren Patología vegetal liburukote 

ezaguna euskaratu zuen 1930 aldera (Lan-

dara landuben ga txak edonok aituteko eraz 

izenburuarekin), baina zori txarrez gerra-

-denboran galdu zen i tzulpen hori. Eta 

Gabriel Jauregi karmeldarraren Pisia eta 

Kimia testuliburuak ere zuzendu zituen 

euskararen aldetik. 

Gabriel 
Jauregiren 
Kimia,1936



7

nola ez zi tzaion bururatu zerbait poesia eran 

idaztea. Eta bere eran tzuna honako hau izan 

zen: «Ni belarri  txarrekoa nok; eta poesiak 

belarri ona bear yok». Hala ere «Talogin tza» 

lanean nahiko jarrera poetikoa erakusten 

du, Elor tzak konta tzen duen moduan. 

Talogin tzarena aztertu ondoren, orain 

«Gorbeiako gaztagin tzeari» egingo diogu 

gainbegiratu bat. Edozeinek esango luke 

Benito Larrakoe txea han, Gorbeia inguruko 

 txabola batean bizi zela. Bertan deskriba-

tzen zaigu  txabola hori plano eta guzti. Hor 

lotarako eremua, suarena, gaztagin tzarena. 

Hor dugu ar tzaina, hilabete luzetan kalera 

jai tsi gabe mendian bizi dena. Hor ar tzain 

esnea, egosi eta irakiten, taloa bertan sartu 

eta bigundu dadin.

«Ez akit asarratu», esaldiarekin hasten du 

bere lana, agintera eta hikakoa batuz, «or 

akust», «dakustanez», adi tz trinkoa sarri 

erabiliz, datiboa ere bai «akit bera», «nor 

augun» eta beste hainbat tokitako erabi-

lera. Seguruenez Benitok berak urteetan 

zehar landuak.

Talogin tzarekin batera, Gorbeiako 

gaztagin tzarenari buruzko lan ederra ida-

tzita u tzi zigun Larrakoe txeak.

«Gorbeiako gaztagin tzea» idazlana 

talogin tzarena baino luzeagoa da. Gar-

bi ikusten da gure protagonista, nahiz eta 

seminarioan bizi eta bere jaiote txera joa-

teko aukera gehiegirik ez izan, ondo bai-

no hobeto barneratu zituela bere jaiote txe 

nahiz e txe ingurukoen joerak, lanak eta 

trebeziak. Nekazari tza arloa eta abel tzain-

tzarena batez ere. Eta bere irudipean da-

rama euskaldunaren eredua, garbia, osoa, 

inolako ku tsadurarik gabekoa. Horrelakoa 

da Larrakoe txearen Zeanuri, baserria eta 

mendia. Nahiz eta Jerardo Elor tzak konta-

tzen duen behin galdegin ziola Aita Benitori 

Larrakoe txearen talogin tzari buruzko lana, Yakin tza aldizkaria, 1936
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da luzea. Bere Zeanuriko euskara garbian, 

arloan gaur ezezagunak zaizkigun hainbat 

hi tz berezi esku artean dituela, hikako 

hizkun tza ederra benetan erabiliz. Taloa talo 

izango da beti. Baina Larrakoe txeak margo-

tzen duena berehala jateko modukoa dela 

esango nuke. Berak dioenez Jainkoak ez dio 

poesiagin tzarako trebetasunik eman. Baina 

narrazioan esan genezake gizon iaioa dela, 

egokia, artista. Egia esan, Larrakoe txearen 

prosa esangura tsua da, zuzena, bertan bizi 

izandakoa konta tzen duena, baserri eta 

Gorbeiako ar tzain tza inguruko giro hura. 

Esan genezake Aita Larrakoe txearen 

bizi tza hiru herri hauek markatu zutela: 

Zeanuri, Oñati eta Saltak. Zeanuri izan 

zitekeen bere Odolaren min tzoa, Xalbado-

rrenari kasu eginez; Oñati garapena, gizon 

arora hel tzea nahiz helburuak finka tzea; 

horren elikadura; ugaria, bai, baina po-

brea: taloa, esnea, gazta. Larrakoe txearen 

ar tzaina hiru horiekin elika tzen da eta ez 

du beste ezeren beharrik. Apur bat idea-

lismoz jan tzitako irudia deri tzot, utopikoa. 

Seguruenez, pozik hartuko zuen e txeko la-

pikoaren gozotik kalera jaistean.

Gorbeiako gaztagin tzan ez dago artean 

oraingo konturik, ez albaitariaren kontro-

lik, ez osasun alorreko azterketarik. Hori 

guztia ar tzainaren ardura da.

Hor deskriba tzen ditu asunak, lohia edo 

zikina esnetara joan ez dadin erabil tzeko. 

Hor gorosti adarrez egindako tresna be-

rezia esneari eragiteko. Hor mamia, hor 

ga tzura, azkenean emai tza ona sor dadin: 

Gorbeiako gazta gozoa. Gazta horrek be-

rez har tzen du kea  txabolan, hori propio 

eman beharrik izan gabe. Larrakoe txeak 

Urbia ere ondo ezagu tzen zuen eta dioenez 

Urbian ar tzainek badute toki berezia 

gaztak ke ku tsuz janzteko.

narratzaiLe Bikaina

Ez zioten, ez, Kirikiño saria meriturik gabe 

eman. Horretarako aurkeztu zuen lana ez 

Gorbaie’ko gaztagin tzea, Donostia, 1928
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beste baserri batera aldatu beharra izan 

zutela. Saltatik i tzuli eta Oñatin bizi tzen 

jarri zenean, urtero uda garaian edota bes-

te zereginen bat zegoenean, Zeanurira era-

maten genuen autoz. Oraingoan Zuloaga 

baserrira, Uribe auzoan kokatuta dagoene-

ra. Han pasa tzen zituen egun ba tzuk, bere 

betiko ame tsen kokalekuan iloba Juana-

txo eta inguruko senideekin. Han zeuden 

sukalde inguruan ogia egiteko beharrezko 

zirenak. Oramahaia orez betea, gainean es-

talki ba tzuk egosteko tenperatura manten-

tzeko edo. Baserriko mar txaz arduratuta, 

Juana txo pozik zen udaberri eta uda ona-

ren ondoren artoak eta babarrunak bere 

emai tza ona emateko zeudenean. Zuloaga 

baserriak gaur ere bizirik dirau. 

eta Salta idazle mardularen fruitu oparoa, 

Shakespeareren i tzulpena buru tzean. 

Talogin tzari buruzko lanari esker Kiriki-

ño saria ematen diotenean, han ageri zai-

gu Benito, haur koxkorra, bere osabari 

 txabolako bizitoki apal eta bide batez goxo 

zen hartan barruko gela edo bizigune  txiki, 

xume baina garbiak banan-banan erakus-

ten, esne jaistea eta ondorengo beste pau-

soak zehaztasunez ematen, gazta eder eta 

gozoa gauzatu arte. 

Baserriko  
oroitzapenak

Jakina da Aita Larrakoe txearen jaiote txea, 

Al txagu txi baserria, 1950eko hamarkadan 

Undurragako urtegipean geratu zelako, 

Hiru Larrakoe txea erlijioso, ezkerretik eskuinera: 
Benito (laterandarra), Hipolito eta Maurizio 

(karmeldarrak) anaiak

Zuloaga 
baserria, 
Zeanurin
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heldu behar izan zioten kanporako bidea-

ri. Oñatiko udalak bizilagun berriak hartu 

zituen eta Aita Benito eta besteek zalapar-

taka ihes egin behar izan zuten. Aurrenik 

Zeanurira, bere  txoko maitera jo tzen du 

Benitok. Handik gu txira erbesterako bidea 

hartu zuen.

erBesteko zauriak eta 
gozagarri apaLak

A tzerriak batez ere zauriak ekarri zituen 

edozein aldetatik begiratuta ere. Familia 

u tzi beharra, Oñatiko agustindarren ko-

G
orago aipatu denez, 1936ko uztailean 

gerra zibila irten zenean, Larrakoe txea 

eta bere irakaslekideak Oñatiko herri-

-eskoletan zor tzi urtetan burututako lan 

ederra eten beharrean aurkitu ziren. Ikas-

turte berria hastear zegoenean, irailaren 

21ean, sartu ziren herrian ma txinatutako 

militarrak. Udaleko agintari berriek ezin 

zuten jasan aurreko urteetan nagusi tzen 

ari zen giro euskal tzalea. Hartu zuten le-

henengotariko erabakien artean Larrakoe-

txea eta beste eskola-maisu ba tzuk euren 

karguetatik ken tzea izan zen. Aita Benito 

eta Felipe Jausoro alde eginak ziren 21ean 

bertan, eta beste zenbait irakaslek ere laster 

Gerratea eta gerra ondokoak
Benito Larrakoetxea Argentinan izan 

zeneko agiria (1952)
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bertako komunitate agustindar batera joa-

na zelako 1928ko udan. Horrela, berriro ere 

bere ingeleraz baliatu beharra izan zuen, 

haur erbesteratu haiei bere lagun tza eskain-

tzen zien bitartean. Ez zuen luzaroegi iraun 

Ingalaterran eta bere nagusiek Hego Ame-

rikako agustino laterandarren e txeak sendo-

tzera bidali zuten. Uruguaira aurreneko eta 

Argentinara ondoren. Hor Salta izan zuen 

bizilekua luzaroan, bertako ikaste txean es-

kolak eman eta, ahal zuen neurrian, han ere 

euskara lan tzen jardun zuelarik.

munitatea, eta nola ez, herri-eskola, berea 

bezala senti tzen zuen eskola u tzi behar; 

euskararen presen tzia irakaskun tzan jaio 

berritan bertan behera ikusi zuen gure pro-

tagonistak. 1937ko maia tzaren 21ean, La 

Habana i tsason tzian Santur tzitik atera eta 

Southampton-erako bidea hartu zuen Ro-

yal Navyren on tzi batek babesturik. Bertan 

lau mila haur euskaldun erbesteratuak zi-

hoazen eta beraiekin batera Aita Larrakoe-

txea eta beste arduradun ba tzuk.

Aita Benitok lehendik ere ezagu tzen zuen 

Erresuma Batua, hango hizkun tza ikastera 

Euskadiko Jaurlari tzak 1937ko maia tzean Benitori eskuratutako «igarobidea» (pasaportea),  
haurrei lagunduz, Ingalaterrara joan zedin
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peareren lan guztiak euskara tzea bururatu 

zi tzaion. Eta lan horri a txikita urteak eta 

urteak eman zituen, beti ere tarteka, beste 

eginbeharrak bete ondoren.

garaiko  
aHotsak Bizirik

1928-1936 bitartean, Aita Larrakoe txea 

herriko eskolan hartu zuen parte. Bai Agus-

tindarren komentuaren aldameneko gela 

ba tzuetan eta baita Santa Marinan ere. Ez 

zegoen garai haietan toki apropos gehiegi 

aukera tzeko. Oñatiko zenbait herritarrek oso 

gogoan dute ume edo mutiko garaiko esko-

la haiek, oso giro onean emanak eta euskal 

Beste garai batean Oñatin egindakoa, orain 

Saltako Belgrano ikaste txean gauzatuko 

du, fisika, gizarte-zien tziak eta ingelesa 

iraka tsiz. Horrela, eta kontuan izanik Eus-

kal Herrira i tzul tzea debekatua zeukala, 

Aita Larrakoe txeak behin-behingoz e tsi 

zuen: hango lurralde ederrean luzaro bizi 

beharko zuen. Hala ere bere burua Euskal 

Herrian zeukan. Hemengo berriak tarteka 

jaso tzen zituenean, bere gazte denbore-

tako asmo aber tzale eta euskal tzaleak lur 

jota zeudela kontura tzen zen. Edonola ere, 

bere esku zegoenari heldu zion eta Shakes-

Benito Larrakoe txea Ingalaterran 1939an,  
bere ohiko piparekin

Saltako (Argentina) laterandarren komunitatea 19441945 aldera. 
Larrakoe txea beheko lerroan 3.a eskuinetik, Fernando Urkia 

priorraren ondoan
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zituen, inork behartu aurretik eta berriro 

ez i tzul tzeko agiririk izenpetu gabe. Ondo-

ren beste irakasle ba tzuek eraku tsi zuten 

euskal zaletasuna izan zela arrazoi bakarra. 

Alde egin behar eta, gainera, agiria sinatu 

sekula ez zirela bueltatuko. 

1954an i tzuli zen Aita Benito Ameriketatik 

lehenbizikoz. Donatok eta beste lagunek 

halako omenaldia egin nahi izan zioten, 

bazkari eta guzti. Bazkaria egin bai, egin 

zuten, baina Aita Benito ez zen joan ospa-

kizun horretara, gerrak sortutako zauriak 

erabat sendatu gabe zeudelako. Orduan 

berriro Saltara joan zen eta hurrengo ur-

tean Shakespeare euskara tzeari ekin zion. 

aita Larrakoetxearen 
Hizkuntza 

Aita Larrakoe txearen hizkun tzan bi atal 

bereiziko nituzke: hizkun tza min tzatua eta 

hizkun tza ida tzia. 

Min tza tzean, nire inguruan bizi zenean, 

Zeanuriko hizkun tza peto-petoa hi tz egi-

ten zuen eta hika. Hizkun tza abera tsa zen 

berea. Beti zeukan zerbait guri, orduko 

zaletasuna ere eskain tzen zutena, nahiz eta 

irakaskun tza testuak erdarazkoak izan.

Orduko bi ikasle ohiekin harremanetan 

jarri naiz: Donato Biain eta Juan Zelaia-

rekin. Eskola haiek bere helburua bete 

zuten, bai egunez eta baita gauez ere ema-

ten zirelako. Zenbait sektoretan oraindik 

irakaskun tza ez zegoen hain baloratua, be-

reziki nekazari tza alorreko gizarte batean 

ez zelako horren behar handirik ikusten. 

Baina industria alorrean sar tzen ari zen he-

rri batek prestakun tza behar eta hor aurki-

tu zuten apur bat burua jaso tzeko oinarria. 

Tamalez, indar frankistak sar tzear zirenean, 

aurreneko Aita Larrakoe txeak hankak jaso 

Donato Biain, Benito Larrakoe txearen ikasle ohia
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Bere ahotik honako beste hau ere en tzun 

nion, gu euskara lan tzen ari ginen batean. 

Axular zen aztergai eta, zirudienez, Aita 

Larrakoe txea ez zen Axular gehiegi aipa-

tu zale. Horrela, Gero Axularren lana zela 

eta, hauxe eran tzun zigun: «Bai, zuen tzat 

Axularren kira tsa bada ere, usain ona du». 

Horrela adierazi nahi zigun gure literatu-

ragile ospe tsuaren lanak erdal ku tsu han-

diegia zeukala, hi tzetan ez ezik, joskeran, 

haren ustez, latinari erabat lotua zegoelako.

Urte luzez Argentinako Saltan bizi eta la-

nean jardun ondoren, azkenean, Francoren 

diktadura amai tzear zegoela, berriz herrira-

tzeko baimena jaso zuenean, Oñatira i tzuli 

zen. Ordurako Shakespeareren lana euska-

ratua zeukan. Baina hemen bertako garaiko 

mugimenduen berri jaso tzen zuen ahal zuen 

guztietan. Adibidez, orduan jaio berri zen 

euskara batuaren kontra azaldu zen behin eta 

berriz erdara gehiegi sar tzen zelako, berak 

gerra aurretik erabili eta eredu tzat hartutako 

paradigmak aldatuta ikusten zituelako; hi tz 

batez, ez zituen a tsegin Mi txelena eta Euskal-

tzaindiko beste zenbaiten portaera. 

Une hartan Azkueren hiztegia har tzen ge-

nuen guztien artean onena bezala. Ba, Aita 

gazteoi, erakusteko edo bere kasuan, 

zuzen tzeko. «Hori ez dok holan esaten, 

beste honela baino.» «Hori ez dok El Ga-

llo, Oilarra baino», Bizkaiko bideguru tze 

ezagunaz ari ginela. Eta guk, geure alde-

tik bere esanei eragozpenen bat ezar tzen 

genionean, adibidez, «Ba halako tokitan 

modu honetan erabil tzen dute hi tz hau». 

Benitoren eran tzuna hauxe izaten zen: «Ba 

guk, ez». Inolako zalan tzarik egin gabe, 

beti ziurtasun handia ipiniz bere baieztape-

netan, nolabait adierazi nahian berak, bere 

amarengandik, eta bere herrian jasotakoa 

zela euskararik jatorrena. 

Bost bizkaitar ezagun Zeanurin 1980an, B. Larrakoe txearen omenaldikoan. 
Ezkerretik eskuinera: Santi Onaindia, karmeldar idazle oparoa; Sabin In
txaurraga, Zeanuriko alkatea eta Jaurlari tzako sailburua; Bedita Larrakoe
txea; Alberto Onaindia, Aita Olaso famatua; eta Martin Olazar abadea, 

euskal tzale suharra
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hainbat gehigarri, berak bere Zeanuri mai-

tean jasotako eta gordetako hi tz eta esaldiak. 

Eta garbi dago hi tzen erabateko «birjinta-

suna» nahi zuela, edozein tokitan eraku tsi 

ahal izateko berak amaren bularretik jaso 

zuen hizkun tza hori gauza zela edozein gai 

erabili eta lan tzeko eta ez zuela beste inoren 

lagun tzarik behar. Ezta latinarena ere. Hori 

bai, nire iri tziz, grekoa, berak «eladera» dei-

tzen ziona, hori onar tzen zuen. 

Bere hizkun tza ida tzia, berriz, hor dago 

edonork ikusi eta aztertu nahi badu. Berak 

erakusten du ondoen gure euskal tzalearen 

errealitate gordina. 

euskaLgintzan  
Hasi Berri ginenen maisu

Hirurogeiko hamarkadan, apur bat lehena-

go ere bai, erlijiosoen seminarioetan halako 

euskararen berpiztea sortu zen, gerra on-

dorengo urteetan euskara erabat isilik eta 

zigorturik egon zelako herrialde guztietan. 

Aita Larrakoe txeak, Ingalaterrara ihesi eta 

Argentinara bere Ordenako nagusien esa-

netara joan zenean, u tzitako euskal giroa 

isil eta mutu zegoen. Baina gauzak aldatuaz 

Benitok hainbat osagarri ere ezarri zizkion, 

bertan, gaurdaino gure liburutegian ikusi dai-

tekeen bezala. Halako baten esan zidan: «Hi, 

goazen Elgetara, herri horren geografia ber-

tatik ikustea nahi yoat eta». Ba, Elgetara joan 

eta hauxe esan zidan: «Benetan, Elgeta dok 

hau». Haren tzat «elgak» lur sail luzexkak 

ziren, belarra nahiz beste edozer lan tzeko. 

Azkueren hiztegian eranskin hori ipinita 

dauka. Eta honekin batera beste hainbat.

On tzat har tzen zuen Azkueren lana. Bai-

na gustura eran tsiko zizkion hainbat eta 

R. M. Azkueren hiztegiari Beditak 1970eko 
hamarkadan egindako oharrak eta iruzkinak
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bertatik idazten zizkigun bere lan txoak. Ho-

rietan ere bere burua maisu tzat hartuz, eta 

arrazoiz, gu ume moko besterik ez baikinen. 

Esan beharrik ere ez dago Aita Larrakoe-

txeak, han, Saltako bere urrutiko bizile-

kuan pozik jaso zuela erlijiosoen seminario 

desberdinetan eta baita elizbarrutietan ere 

sortu berria zen euskararekiko zaletasuna. 

Hala ere, berak ez zuen baikortasunez ikus-

ten giro berriaren norabidea. Aran tzazun 

1968an egindako bileran eta, hamar urte 

beranduago, 1978an Bergaran gauza tzen 

ari zen euskara batuaren inguruan hartu-

tako akordioek ez zioten poz handiegirik 

eman. Alderan tziz, bide okerra zela iruditu 

zi tzaion. Bizkaiko euskara nahiko albora-

tua geratu zelako eta hizki alferrikakoa, 

bazterrak nahasteko bakarrik balio zuena, 

sartu zutelako: «ha txea», noski. 

Aita Larrakoe txea, urte haietan, Argenti-

natik etorri berria zen, eta agian bere tzat 

beranduegi zen bere buruan zituen eske-

mak alda tzeko edo gu txienean, aire eta 

asmo berrietara egoki tzeko. Esan ere egi-

ten genion nola delako «H» hori, adibidez 

Iparraldean ida tzi ez ezik, ahoska tzen zu-

tela, halako aspirazio berezia egiten zutela, 

joan ziren, eta nahiz eta beldurra oraindik 

ere nagusi izan, «haize frexko» apur bat 

sar tzen hasi zen hainbat seminariotan. 

Horrela, besteak beste, apaizgai gazteek 

kon tzien tzia hartu genuen euskara denen 

beharrean zegoela eta guk ere geure ahale-

gina egin behar genuela. Garai hartakoak 

dira Jakin, gaurdaino bizirik dirauena, Ar-

nas, Laiaketan, Erein, Jesusen Bio tzaren 

deia, Ezibide eta beste aldizkari ba tzuk. 

Aita Larrakoe txeari dagokionez, Erein la-

terandar gazteon aldizkari txoan egin zuen 

bere ekarpena. Orduan Saltan bizi zen eta 

Oñatiko laterandarrek 1960ko hamarkadan  
kalera tzen zuten Erein euskarazko aldizkariaren 

zenbaki bat
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rainokoa den. «Aita Urkidik asmatu ote 

zuen» zioen Larrakoe txeak.

•	 «Ber	tzeo’tar	Gon	tzal».	Lan	honetan	ere	

XII-XIII. mendeetako idazle honen kon-

tuak aipa tzen ditu, Errioxako hainbat 

izenen euskal jatorria azpimarratuz eta 

Urkidiren teoriari kasu eginez, Ber- tze-o 

hi tz berorren esanahia azal tzen du: «Hai-

tzaren aldameneko lautada txoa».

Beraz, hauexek Erein aldizkari txoaren 

orrietan egin zizkigun ekarpen labu-

rrak, baina momentuan, gure ustez, balio  

handikoak.

Larrakoe txearen inguruan bere ikuspe-

gi erdi ilun ba tzuk gogoratu baditut ere, 

berak orduko bere lan erraldoiarekin go-

gor jarrai tzen zuen, Shakespeareren obrak 

euskara tzearekin, alegia, eta adibide beza-

la aipa tzen zigun nola R. Olabidek Biblia 

osoa euskaratu zuen, N. Ormae txea Orixek 

Agustin deunaren Aitorkizunak, J. Zaite-

gik Sofoklesen an tzerki-lanak eta abar. Be-

reak ditugu hi tz hauek: «Ez begiratu arri 

 txokorrik eta aran tzarik. Yaso begiak eta 

ikusi mendi gallurrean diz diz egiten dauen 

eguzki zorakorra».

eta erabaki hori bidezkoa zela nolabaiteko 

hizkun tza batasuna lor tzeko. Baina Aita 

Benitoren tzat, beste askoren tzat bezala, 

gehiegikoa zen arau berria. 

Bide batez, bere azken urteetako euskal 

idazleek euskara mordoiloegia erabil tzen 

zutela sala tzen zuen, eta bere ezadostasuna 

erakusten zuen batez ere garaiko euskal-

tzainen aurka. 

Gure Erein aldizkari xume haren tzat Ar-

gentinatik lan txo ba tzuk bidali zituen:

•	 «Euskaraz	ondo	idazten	ikasi	dagigun».	

Lan honetan «ala», «naiz» eta «edo»ri 

buruz idazten du. Hauetako bakoi tza 

noiz eta nola erabili behar diren eraku-

tsiz eta aka tsak zein tzuk izan daitez-

keen, adibide eta guzti. Hemen ere bere 

Arratiako hizkun tzaren eragina modu 

nabarmenean erakusten du.

•	 «Albon	tsa	Urkidi», bere adiskide eta 

komunitate lagunaren hiletaren berri 

emanez, beste bat. Urkidik euskal to-

ponimia-lanetan ziharduen, hiztegi bat 

presta tzen. Alor irristakor honetan jen-

de ugari aritu da, bere teorien arrakasta 

gaur ere inork jakin ez dakiela zenbate-
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Benito Larrakoe txea Saltako Belgrano ikaste txean 
egon zen garaiko hainbat argazki
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Larrakoe txea lehenbizikoz Ingalaterrara joan zeneko agiria, 1928. 
Gerradenboran ere erabili zuen

har zen batez ere uniber tsitateari begira. 

Horrenbestez, Platon, Sofokles, Horazio, 

Virgilio eta abar euskaratu beharra zegoen.

Dinamika horretan, Benito Larrakoe txeak 

Shakespeare hautatu zuen bere lanerako 

helburu tzat. Bere anaia Hipolitok (kar-

meldarra) beste alor bati heldu zion, Bide-

gileak sorta honetan argitara eman denez. 

Beti izan zuen Benitok hizkun tzak ikasteko 

joera. Ingelesa ikasten lehenbizi Bodmin-en 

egon zen, Kornuallesko muturrean, 1928ko 

uda osoan, ordenakide agustindarrek han 

zeukaten e txean. Gero 1937ko maia tzean, 

gerratean erbesteratuko haur euskaldu-

nei lagunduz, Ingalaterrako hegoaldean 

urte pare bat igaro zuen Wight uharteko 

Lanak Berez  
duen BaLioa

Hauxe dugu Benito Larrakoe txearen lan 

erraldoia. Zergatik sartu zen gure prota-

gonista buru-belarri lan hau egiten? Ba-

zen gerra aurreko urteetan halako euskal 

pizkunde-giro bat, Lore Jokoen eta beste 

ekimen ba tzuen inguruan sortua. Eragin 

zeha tza izan zuen, besteren artean, honako 

autore hauengan: Jokin Zaitegi, Gaiz ka 

Barandiaran, Santi Onaindia, Andima Ibi-

nagabeitia, eta Larrakoe txea anaiengan, 

Hipolito eta Benito, baita Orixe beraren-

gan ere. Hauen iri tziz, besteak beste, lite-

raturaren lan garran tzi tsuenak euskaraz 

irakur tzeko ahalegin berezi bat egin be-

Shakespeareren  
antzerki-lanen  
euskaratzea
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Talde horren buruetako bat Juan Jose Gar-

mendia Arzelus apaiz tolosarra zen, eta be-

rarekin bideratu zituen argitara tze-lanak. 

Moldiztegia Eset izenekoa zen eta Gasteiz-

ko seminarioan zegoen. Tarteka bertara 

joan beharra izaten zuen, inprenta-hu tsak 

ugariak bai tziren eta probak zehaztasunez 

begiratu beharrekoak. Gauzak horrela, oso 

gogoan dut, lan horretan ziharduela, bere 

betiko laguna, pipa, erre tzen zuen bitartean, 

algara batean barrezka hasten zela, irakur-

tzen zituenek grazia egiten ziotelako, noski. 

Oso a tsegina zuen egindako lana, eta neke 

handiak hartu bazituen haren i tzulpenean, 

azkenean pozik zegoen berarekin. 

Idazle britainiarraren teatro-lan guztien 

euskal ber tsioak 1974 eta 1977 bitartean 

kaleratu ziren, sei liburukitan, baina bost 

kanpamenduetan eta beste leku ba tzuetan, 

Argentinara joan aurretik. Egonaldi horiek 

oso egoki etorriko zi tzaizkion ingelesa hobe-

tzeko eta zenbait urte beranduago helduko 

zion i tzulpen-lanari behar bezala ekiteko.

itzuLpenaren  
nondik norakoak

Gorago aipatu denez, Argentinatik 1954an 

lehen aldiz Oñatira etorri eta berriro Ame-

riketara bueltatu zenean hartu zuen Aita 

Benitok W. Shakespeareren an tzerki-lanak 

euskara tzen hasteko erabaki irmoa. Jokin 

Zaitegik kudea tzen zuen Euzko-Gogoa kul-

tura-aldizkarian kaleratu ziren lehenbiziko 

hirurak: Macbeth (1957), Lear Errege (1958) 

eta Eka txa (1959). Saltako ikaste txeko lanei 

u tzi gabe, tinko jarraitu zion Larrako txeak 

bere xedeari, 1968ra orduko idazle ingele-

saren teatro-lan guztiak i tzuli arte.

Ondoren bigarren zatia gera tzen zi tzaion. 

Ez errazena: guztiak argitara tzea. Horre-

tarako 1972an Oñatiko agustindarren ko-

mentura i tzuli zen. Oraindik ere 18 urte 

pasatuko ziren 96rekin hil zen arte. Beraz, 

sasoiko zegoen garai horretan. Eta Karda-

beraz taldekoen eskutik lanean jarri zen. 

Macbeth tragediaren 
euskarazko i tzulpena 
Euzko-Gogoa 
aldizkarian, 1957
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erregeseme; Yuli Kaisar; Andoni ta Kelopa-

tere; edota Koriolan. Hogeita hamazazpi 

antzerki-lan guztira, 1.606 orrialdetan. 

adituentzako Hizkuntza

«Euskera yatorrez, al izan dodan lirainen, do-

toreen,  txairoen eta  txukunenez euskeraztu 

dot Shakespeare, irakurriago ta zoragarria-

go, a tsegingarriago egiten yakun Shakespea-

re», diosku Beditak moldatu zuela bere lan 

erraldoia. Egia esan, ez dut uste i tzulpen-lan 

honetan Aita Larrakoe txeak erabil tzen duen 

hizkun tza erraza denik irakur tzeko. Benitok 

sakonki ezagu tzen zuen euskara. Ez dakit 

zenbateraino irakurri ote zuen iparraldekoa. 

Baina bereziki berean, Arratiakoan, zen mai-

su. Eta garbi dago lokalismo ugari erabil tzen 

duela. Beraz, gu txienik, hizkun tzari osagarri 

ederra eskain tzen dio, euskara peto-petoa 

diren hi tzak erabiliz, asko berreskuratuz eta 

tarteka ba tzuk berak asmatuz ere bai, Sabino 

Aranak bere garaian sor tzeko teknikari jarrai-

tuta, nahiz eta gehiengo bati bere erabilera ia 

ezina egiten zaion. 

Ordurako Bizkaian egina zuten ahaleginen 

bat bertoko euskalki batu samarra molda-

tzeko. Baina, Benitok edo ez zuen horren 

aletan, 3.a eta 4.a tomo bakarrean argitara-

tu bai tzituzten. Eta zera ere aitortu behar 

da: Oñatin gerra aurreko herri-eskolan 

Benitoren ikasle izandako Juan Zelaia Le-

tamendi enpresa-gizon oñatiar eta euskal-

tzalearen diru-lagun tzari esker publikatu 

ahal izan zirela. Hona liburuon antolaketa:

1.- Komediak A (1974)

2.- Komediak B (1974)

3. eta 4.- Odol-an tzerkiak A (1976)

5.- Odol-an tzerkiak B (1976)

6.- Dramak (1977) 

Arestian adierazitako hiru obra famatuez 

gain, beste an tzezlan hilezkor asko eskura-

tu zigun i tzul tzaile arratiarrak liburu hauen 

bidez: besteak beste, Binixa’ko saleroslea; 

Basatia ezita; Erromi eta Yule txu; Otel, 

Binixa’ko mairua; Hamlet, Danemarkako 

W. Shakespeareren 
komedien Larrako

txearen euskarapena, 
Gasteiz, 1974
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Horietako batean, Oñatiko Kultur e txean, 

Xabier Mendiguren Bereziartuk hi tz egin 

zuen. Oso hi tzaldi borobila, esangura tsua 

eta gure protagonistaren lana eta lan ho-

rren eragina zehaztasunez eraku tsi zuena. 

Larrakoe txea eta bere an tzeko beste ba tzuen 

lana goraipa tzeaz aparte, Zaitegi, Barandia-

ran, Orixerena besteak beste, Benitoren 

i tzulpenaz luze jardun zuen. Mendiguren 

ustez, lan hori beranduegi etorri zen. 

Uniber tsitateetan behar omen ziren kla-

sikoak. Klasikoak euskaraz eta horrelako 

lana egin gabe zegoen. Hala ere, Aita 

Larrakoe txeak bere lana hasi eta inprima-

tegitik atera zenerako urte asko pasatu zi-

berri Argentinan bizi zelako, edo jakin ba-

zekien ere, ez zion batasun horri jaramonik 

egin. Arratiako euskara erabili zuen eta sa-

rri askotan bera ere kontura tzen da edo-

nork ezingo duela hainbat hi tz bereganatu 

eta horren lagungarri berezia ere badaki 

eskain tzen hiztegi baten bidez. 

Larrakoe txeak testua euskara tzean ez da-

bil beste ba tzuk bezala, ideia jaso eta bere 

erara moldatu, ondoren nolabait bere esa-

nahia labur bilduz emateko. Ez. Larrakoe-

txeak testuari zuzenean begiratu eta hi tzez 

hi tz euskaraz ematen saia tzen da, autoreari 

inolako traiziorik egin gabe. Ez du, beraz, 

«traditore» izan nahi. 

oñatiko omenaLdia 
eta xaBier mendiguren 
Bereziarturen HitzaLdia

Bai Zeanurin, bere jaioterrian, eta baita Oña-

tin ere, bere adopzio herrian, Aita Larrakoe-

txeak omenaldiak jaso zituen 1980ko 

hamarkadan. Larrakoe txea Oñatin euskara-

rekin lotuta geratuko da, 1988an udal eus-

kaltegiari Benitoren izena jarri bai tzi tzaion. 

Merezitako omenaldiak, zalan tzarik gabe. 

Benito Zeanuriko omenaldikoan. Egun horretan 
honela zioen plaka bat eman zioten:  

«Larrakoe txea’tar Benito lekaide on, idazle ospe tsu 
eta euskaldun zin tzoari Zeanuriko erriak. 1980ko 

dagonillak 16»
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pausoak benetan  txalogarriak dira. Euskal-

tzaindiak lan hori eta bere bizi tzan zehar 

egindakoa, oro har, eskertu zion urgazleen 

eta ohorezko euskal tzainen artean ezarriz. 

Euskarak, aurreran tzean ere, izango ditu 

premiak ur sakon eta abera tsetan murgildu 

eta al txorrak topa tzeko. Larrakoe txearen 

lana da horietako pu tzu bat, eta esango 

nuke ia agortezina dela. Gaur gure gizarte 

egoera aldatuz doakigun neurrian, askok 

ez dakizkigu baserrietan erabil tzen diren 

tresnen izenak, eta ehuleen artekoena ere 

ez. Agian ezta olagin tzaren alorrekoak ere. 

Horren jabe egiteko museotara jo beharrean 

aurki tzen gara. Larrakoe txearen lana, bai 

lan propioetan eta bai i tzulpen erraldoi ho-

netan, iturri oparoa izan daiteke.

ren. Eta ez nolanahikoak. Izan ere, Euskal 

Herrian urte gu txitan hizkun tza alorrean 

iraul tza handia gertatu zelako eta gerra au-

rreko pen tsaera eta idazkera zaharkituak 

gerta tzen zirelako lan horrek argia ikusi 

zuen unean. Ezin ahaztuko dugu Larrakoe-

txearen euskara, abera tsa izanik ere, biz-

kaieraz, are gehiago, arratieraz emana dela. 

Beraz hor txe arazo bat, eta ez nolanahikoa.

Ikastolak sortuak ziren, euskal alorra indar-

tzen ari zen, ez zen lehengo jazarpenik euska-

rarekiko, eta aire berriek jo tzen zuten euskal 

kulturaren inguruan: euskal uniber tsitatea 

ame tsetan, euskara batua –Larrakoe txeak 

maite ez zuena–, ikasleek zerbait berehala 

eskuartean behar. Beraz, nolabait esateko, 

oraingoz behin tzat, inork gu txik erabil tzeko 

moduko lana. Beste askok bezala, Aita Be-

nitok «frankotiradore» baten an tzera joka-

tu zuen. Eta bere lanari beste ikuspegi ba-

tzuetatik eman behar zaio balioa. 

Larrakoetxearen 
Lanaren aLde

Gizon oso jan tzia zen. Lan asko egin, toki 

ugari arakatu, jende asko bisitatu eta elka-

rrizketatu zuena. Horrela, berak emandako 

Eli Galdos Oñatiko alkatea B. Larrakoe txea eta B. 
Meabe laterandarrekin, 1984
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amaitzeko

Epe eta lanaren hedaduraren mugetan ibili 

beharrak beti du egokitu eta neurtu beha-

rra. Aita Benitori buruzko zehaztasunez 

gain, hauxe esango nuke laburbilduz: gi-

zon buru tsua, argia, behin goldea eskuetan 

hartu eta a tzera sekula begiratu ez zuena, 

euskal tzale eta aber tzalea, E txepareren an-

tzera euskarari bere tornuia ematen saiatu 

zena eta bere ondarea u tzi diguna. Gizon 

miresgarria zen gure Bedita.

Hitanoa ere desagertuz doa gure ingu-

ruetatik. Gizakumeen artekoa, hor non-

bait. Emakumeena bereziki ia inork ez du 

erabil tzen. Eta Aita Larrakoe txeak bildu 

du hainbat eta hainbat adi tz-joko. Hauxe, 

beraz, Shakespeareren i tzulpenaren ingu-

ruan gogoratu zaidana eta bildu ahal izan 

dudana. 

W. Shakespeareren tragedien Larrako txearen 
euskarapena, Gasteiz, 1976

Zeanuriko udale txea
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