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Dutari, Azpilkueta Dutari arrazakoa, be-

raz Xabierreko San Fran tsesen amaren 

eta Doktor Navarroren leinukoa. Beste 

elizgizon famaturik ere bazuen emanik 

Baztango e txe horrek, hala nola Dague-

rre larresoroarrarekin Iruñeko seminarioa 

sortu zuen Hirigoyen Dutari apezpikua, 

Kalahorrako apezpiku izan ziren Luis de 

Ozta eta Hirigoyen bai eta honen anaia, 

Thomas Hirigoyen Manilako apezpikua, 

eta oraino Elizako txea Durangokoa. 

Bost haur izan zituzten: Jeanne (1807), Pie-

rre (1808), gure Juan Martin (1810), Sen-

jan (1812) eta Joaxine azken alaba (1815).

Martin (horrela deituko dugu, berak beti 

horrela izenpetu baitu) 1833an apeztu zen, 
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JUAN
MARTIN
HIRIBARREN

(1810-1866)

HAINBAT  
BIZI TZA-ZER TZELADA

Juan Martin Hiribarren Azkaingo Alda-

garai-E txeberrian etorri zen mundu ho-

netara, 1810eko maia tzean: 10ean berak 

dioenaz; 8an sor tze ageriaren arabera; 10a 

ote liteke bere bataio eguna? Urte horren-

tzat ez da bataio ageririk Azkainen. Aita 

Dominize dei tzen da, Joanes eta Juana Du-

tariren semea. Ama, aldiz, Dominika Saint 

Martin, Getaria Haxareneko Pierre i tsas 

kapitainaren eta Marie E txeberriren alaba. 

1806an ezkonduak ziren Azkainen. 

Aldagarai-E txeberria, Martin Hiribarre-

nen e txondoa, aipatua da jadanik 1610ean. 

1768an Joanesekin ezkondu zen Joana 

Euskal idazle
lapurtarra
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kolegioko apeza ere lagundu zuen. Hu-

rrengo urtean hil zen azaroaren 26an: ta-

bernakleko ateko zerrapoa konpon tzean 

erhi bat zauriturik, tetanosa bildu zuen. 

Biharamunean egin zizkioten ehorzketak 

Baionako katedralean, biharamunagoan 

Azkainen lurpera tzen zutela.

Espainiako Vigeran sortutako Joachim 

Bernardin Rivière Azkaingo erretoreak 

bataiatu zukeen, 36 urte lehenago Domi-

nize, aita, egina zuen hark berak.

Iraul tza garaian, 1792an, apezek lekuak 

hustu behar izan zituztelarik, ez omen zen 

urrun joan Azkaingo erretorea: bataioak 

ekainaren 1ean. Urruñara joan zen bikario 

uztailaren 18an, Bardozerat 1834an, uztai-

laren 25ean. Hor bereko erretore izendatu 

zuten 1839an, urtarrilaren 12an. Diabe-

teak serioski hartua, ahuldua eta 1865ean 

kargua u tzi zuen. Gazterik higatu zen, 55 

urtetan: horregatik ote du luma xorro txa 

medikuen tzat? Medikuez eta sendagaiez 

di txo andana bat bildu baitu, hona bi, jas-

ta di tzazuen: 

Mediku gutiago, gai tza bakanago.

Edo: 

Medikuen ondotik zenbait eri senda tzen, 
medikurik gabe ere hori gerta tzen. 

Ohorezko kalonje izendatu zuen apez-

pikuak 1865ean, apirilaren 10ean, pre-

sondegiko lana bere gain ematen ziola. 

Bestalde, iduriz, San Bernateko fraideen 

Azkaingo eliza honetan izan zen bataiatua eta hemen eman  
zuen lehen meza

Martin Azpilkueta, doktor Navarroren hilobia 
Erroman, Portugesen elizan
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Robespierrek hartu zuelarik Parisen, eta 

Terrore garaia hasi zelarik. Gehienak mu-

gaz bestaldera joan ziren. Zenbait urtez, 

meza, bataio, ezkon tza eta ehorzketarik 

gabe egon ziren gure elizak. Bataioak es-

kapaka egiten ziren, ixilean, giristino zen-

baiten e txeetan, apez bat ager tzen zelarik, 

eta apeza hor zegoela zekitenen tzat.  

egiten zituen gordezka. Napoleonen estatu 

kolpetik landa bazterrak baretu zirelarik, 

berehala hasi zen berriz agerian, Azkainen 

1804an eta hor egon zen 1811ra arte. 

FRAN TZIAKO IRAUL TZA 
GARAIKO GORABEHERAK

Garai la tzak izan ziren XVIII. mendeko 

azken urteak eta XIX.eko hastapenekoak: 

Fran tziako iraul tza eta Napoleonen ger-

lak. Argi tzen dute gure idazleak zergatik 

dituen geroago gai ba tzuk tratatu eta tra-

tatu, egin dituen bezala. Iraul tza ain tzin 

Azkaingo bikario egona zen Salbat Mon-

hok ber tsotan erraten digunaz baziren 

iraul tzaren aldeko eta aurkakoak herrian:

Zorigai tz herri huni

Zeren ain tzin gidari

I tsu gidari, i tsuak

Izan diren hautatuak.

Eta aldekoetaz:

Gizon zuhurrak ere 

Herri huntan badire. 

Laster bazterrak mindu ziren. Apezek le-

kuak hustu behar izan zituzten, boterea 

Aitamen ezkon tza agiria

Ezkerretarik, sorte txea, errea izanik berraikia Martin sortu aurretik
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Louis XV. erregeri lepoa moztu ziotela-

rik, Espainiak gerla deklaratu zion Fran-

tziari: 100.000 soldadu eman zituzten he-

men fran tsesek mugaren zain, iparralde 

ttiki honetan, kasik bizilagun bezainbat. 

Horien denen eta beren zaldien haztea, 

armadako garraioak, gure gain! Gogorki 

joa izan zen, besteak beste, Hiribarrenen 

familia. Hona aita hil zi tzaiolarik ida tzi zi-

tuen ber tsoak:

Fran tziako aferak nahasi zirenian 

Ihesari eman zen denbora minenian. 

Aita amak ziozten gathibo egorri, 

Fran tziarat norapeit, biho tz zilhagarri, 

Berak jo zuen urrun Madrilgo alderat, 

Gorthian gora zituen ahaiden arterat, 

Haren aita txia aipatu Duthary

Espainiako Gorthian lehen ai tzindari

Han aise zen ahanztia nundik zuen sor tzia.

Aita, beraz, Madrilera joan zen Gortean 

kargu handitan zeukan aita pontekoaren-

gana, nehork ez zezakeela susmatu, sor-

tzez fran tsesa zela. Nahiz ezin hobeki zen 

han, Azkainera i tzuli zen pen tsaturik ha-

ren beharra zeukatela e txean.  

Familiako beste ba tzuk hurbilago gelditu 

ziren. Pan txoa eta Peiok kantatu dituzten 

ber tsoetan E txalar aipu da ihes leku bezala:

E txalarren heldu-ta, oi gure lastima

Lurrean sartu zuken nork bere arima.

Nihork ez du leihorrik, ez norat arrima

Zenbat baikira bizi, hainber tze bitima! 

Koko bel tzak ez gaitu segur urrikari

Xixpaz eskain tzen dio fran tses gizonari

Euskaldunak bakarrik demagu janari

Ongi eginaz Jauna, zuk emozu sari 

Ongi etorri beraz e txalartarren aldetik, 

baina ez soldadu espainolen aldetik.  

1793an aitonamonak Landesetara depor-

tatuetarik izan ziren, gathibo berak idaz-

ten duen bezala. Eraman zituzten 200 bat 

azkaindarren izenak baitugu eta horietan 

hiru Hiribarren. Orotara 400 azkaindarrez 

goiti ziren deportatuak izan. Azkaindik Lu-

hosora bi milako bat zituzten eraman, gizon 

eta emazte, zahar eta gazte, baizik eta ez zi-

rela jende segurrak Errepublikaren tzat… 

haur ttipiak barne! Urte baten buruan 

e txera i tzuli zirelarik, soldadu fran tsesek 

denak lapurtuak zizkietela ikusi zuten. 

Bere aitamen ezkon tzarako «banak» (ezkondeiak). Oso bakan baizik ez dira euskaraz ida tziak
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Hogei bat urtez, Waterloo arte, beste he-

rri guziek bezala, Azkainek ere soldaduak 

eman behar izan zizkien Napoleonen ar-

madei. Baina hemen berean, gutienez, 

bazterrak lasaitu ziren. 

Baina Martin tipiak ere jastatuko zuen ihe-

si joatea zer zen. Fran tsesez ida tzi lerro ba-

tzutan irakur tzen dugu hiru urterekin ihesi 

joan zela Kazkoin Herri idorrera. Zergatik 

lehen ihesa eta deportazioen ondotik egun-

dainokotan bideetan 1813an? Mugaz bi al-

deetan soldaduak baziren ihaurri. Hegoal-

detik ingeles, portuges eta espainolak, Ipa-

rraldetik Napoleon enperadorearen fran- 

 tsesak. Honek, Joseph bere anaia emana 

zuen Espainiako errege. Bainan Welling-

ton mariskala buru, espainolek, beren 

aliatuekin, armada fran tsesa errau tsi zuten 

Gasteizen eta mugaz iparraldera bota. 

Ba tzuek ala besteek negua pasatu zuten 

tokiaren gainean, pausan bezala. Aldi bat 

gehiago armadaren eta bere zaldien ase-

tzea euskaldunen gain! Zauriaren gaineko 

pikoa, soldadu fran tsesek ohitura  txarrak 

hartuak zituzten Espainian: denak hai-

zu. Hemen berdin jarraiki zuten: neskak 

bor txatu, zaldiak arto landetan sartu, ar-

toa zelarik euskaldunen oinarrizko jana-

ria, e txeetako leiho-ateak hartu neguan 

bero tzeko eta abar. Hainbesteraino non, 

Lhuillier jeneralak kartela bat zabaldu 

bai tzuen bere soldaduei jakinarazteko 

e tsaien herrian ere ezin onartua zitekeela 

haien portaera. Prefetak gutun bat igorri 

zion Barne ministroari: «Herria larrutua 

da. Ez da zulotik atera tzen ahalko». 

Haur denboran, erreak ikusi zituen e txeak 

gogoan, Hiribarrenek idazten du Azkain-

-Urruña ber tsoetan:

Garbitu dira bada gerlek u tzi hau tsez. 

Izurrite berri horregatik zen ihesi joan 

Landesetara hiru urteko Martin tipiare-

Sortegunaz berak ida tzi paper txoa
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kin Hiribarren familia. Bai eta beste asko 

ere. Bidarteko Martin ber tsolariak kanta-

tu zuen ar txiboek konfirma tzen dutena:

Mila zor tzi ehun eta hamirugarrena

Eman zaukutenian Lapurdin ordena […] 

Ihes joitia zela gure hoberena […] 

Hemengo sarraskiak ez nahiz ikusi […]

Ba tzu haurrak besotan, ber tzeak ondotik 

Soldadoak gibelat zoa tzin erretretan

Gintuenak ken eta zoazin lorietan. 

Jende gogorrak dire gure tzat kaskoinak […]

Fran tziako armadaz gare penatuak

Eta Espainiakoaz arras finituak. 

Ez zuten beraz zenbait urte lehenago es-

painolen aldetik baino ongi etorri hobea 

izan kaskoinen herrian. 

Horra zer ziren E txeberriko supazter 

xokoko aipagaiak Martinen haur denboran, 

telebista, irrati eta kazetarik ez zelarik oraino. 

Gertakari horiek dute Martinen gogoa for-

matatu bere bizirako, ikusiko dugun bezala. 

ESKOLA KAXKARRAK 

Landesetarik i tzuli eta zenbait urteren 

buruan zerbaixka ikasi zukeen herriko es-

kolan. Zerbaixka erran dugu, berak idaz-

ten baitu hamalau urtetan jakingabekeriak 

itoa joan zela Baionako barnetegi batera: 

Espainiako karrikan, orai Le Guichot eta 

garai haietan San Leon deitu kolegioan du, 

berak dioenaz, zinez ikasi lau urtez. Jakin-

gabekeria hori gogorki sala tzen du fran-

tsesez ida tzitako gutun batean. Soulice es-

Hiribarrenek Bardozen izenpetutako zenbait bataio-agiri

Armadak egiten zituen basakeriak
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koletako ikuskariak zioen 1864an, Hiriba-

rren hil baino bi urte lehenago, eskoletako 

hiru haurretarik bik, ez bada lauetarik hi-

ruk, ez zekitela fran tsesez min tza tzen.  

Bel tzun tzeko bizkondea ibili bai tzen Haz-

parne aldeko eskoletan, konda tzen du nola 

galderak egin zizkien haurrei: liburu batek 

bezain zuzen ematen zuten eran tzuna. 

Gero galde berak euskaraz egin zituela-

rik, batek ez ahorik ideki tzen! Eran tzunak 

buruz ikasiak zituzten fran tsesez, ezer uler-

tu gabe, lehenago latinezko kantuak elizan 

kanta tzen ziren bezala. Azkaingo eskolan 

ere horrelako zerbait zitekeen. 

Fran tsesez moldaturiko ber tsoak baditu, 

oso gogorrak, garai haietako eskola sala-

tzeko. Eskolan iragan lau urteetarik hiruz 

fran tsesa musurika tzen edo lardaska tzen 

zuten ohartu ere gabe latinez min tzo ziren 

ala… Bihi batek ez zuen min tzaira hori 

zinez ikasten. Balio ote zuen urte horien 

gal tzea bizia Euskal Herrian eraman be-

har zelarik, galde tzen du?  

Martini ongi baliatu zi tzaizkion Baionako 

ikasketak zeren eta nornahik baino hobe-

ki menpera tzen zuen fran tsesa, erdal ida-

tzietan ageri den bezala: ber tso eta kan-

tikak baditu fran tsesez ere. 

Hortik seminario handirat joan eta apez 
ordenatua izan zen 1833ko ekainaren 
1ean, doi-doia 23 urte zituelarik, gazteegi 
normal ki apezteko. Urte labur bat Urruñan 
egon eta bikario igorri zuten Bardozera, 
Borda, hango erretore zaharraren lagun. 
Bost urteren buruan hor berean izendatuko 
zuten erretore 1865era arte. Higatua zela 
eta, apezpikuari galdetu zion karguaren 
uztea. Baionan izendatu zuten kalonje eta 
ondoko urtean hil zen. Bi urte ez bada, bere 
apez bizi guzia Bardozen eraman zuen. 

Eliza berria eta Salako jauregia. Kuru tze honen ai-
tzinean predikatu zuen Bardo zen Hiribarrenek
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B
errogei bat urte lehenago Azkaindik 

Bardozera bikario joana zen, gorago 

aipatu dugun Monho apez ber-

tsolaria Iraul tza hasieran. Bazterrak 

sutan ziren herri honetan: Errepublikak 

apezei manaturik konstituzioari zin 

egitea, Aita Sainduak debekatu zien. 

Bardozen, Delizalde erretorea eta Monho 

Elizako burulehenaren erranari jarraiki 

zi tzaizkion. Mentaberri bikarioak eta 

Tisso izeneko beste apez batek, aldiz, 

zin egin zuten. Herria bi partetan eman 

zen: zinegileen meza elizan zen, baina 

herritar gehiengo handia Sala jauregiko 

barne zabal batean bil tzen zen, beste 

bi apezen meza en tzuteko. Kristorenak 

bota zizkien Monhok zinegileei 5 ber tso 

sortetan, borti tzenak zirelarik Eskandala 

izigarria-ko 32 koplak. Hona bat: 

Eskandala izigarria!

Jaunaren hi tzaren plazan

Errebolta garbi-garbia

Predika tzen du elizan. 

Hemen ere apez eta elizkizunik gabe egon 

ziren 10 bat urtez. Azkaingo giro bera aur-

kituko du, beraz, Hiribarrenek Bardozen.  

2.500 bizilagun zeuzkan garai haietan Bar-

dozek, 42 kilometrotan barreiatuak. Apez 

lagun tzaleak izan ditu beti hango erreto-

reak: 8 orotara bat bestearen ondotik Hiri-

barrenek. Bazen egunak non pasa. Ez zuen 

apez lana bazterrera uzten: joan zelarik apez-

pikuak ida tzi gutuna goresmenez betea da.  

Bardozen

Bardo ze
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Ohartu behar da, halere, oso idekia zela: 

Agosti Xaho, ateo eta antiklerikala zelarik, 

Hiribarren bere adiskideetarik zeukan: Le 

Républicain de Vasconie Xahoren kazetan 

Egiten zuen lanaren lekuko hor dauzka-

gu bere eliza kantuak eta bereziki Maria-

ren letanietako inbokazio bakoi tzaz egin 

zuena. 49 titulu ematen bai tzaizkio Ama 

Birjinari letania horietan, 24rekin egin du 

kantu bat fran tsesez eta 10 euskaraz. Ez 

ditu letanien ordenan hartu, bainan bat 

hemen bestea hor, hirugarrena han. Bes-

te kantikarik ere badu. Bardozeko elizan 

kantatu ote dituzte horiek denak? 

IDAZLEA

Apeza izanez, ez da harri tzekorik ho-

rrenbeste ida tzi eta, bere sinesteaz ere 

ida tzi baldin badu. Hor daukagu 1858an 

plazaratu zuen Eskaraz egia liburua, hiru 

partetan, orotara 53 kapitulu, 160 orrial-

detan. Lehen partea gehienik Jainko Aitaz 

ari da, bigarrena Jesu Kristoz, eta hiruga-

rrena Izpiritu Sainduaz eta Elizaz. Lehen 

aldia daiteke gure literaturako historian, 

zerbait ida tzia dela beste sinesteetaz: Ju-

piter, Brahma, Budda, Konfuzius, Maho-

met, Zoroaster, Luther eta horrelakoetaz 

badu bedera kapitulu. Ez da hor gaurko 

ekumenismorik bilatu behar, bainan due-

la mende bat eta erdiko ikusmoldea. Bere 

sinestea ere garai haietakoa da.

Agosti Xaho (1811-1858) 

Eskaraz eguia liburua
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idazten zuen. Ez zuen Hiribarren izenpe-

tzen, bainan le Phileuskarien, iduri ez zue-

la gehiegi nahi nor zen jakin zezaten. Le 

Courrier eta Le Messager katolikoetan ere 

idazten bai tzuen, han Hiribarren izenpe-

tzen zuen edo J.M.H. 

Xahorekin izana zen Iruñeko bestetan 

1845ean, Iruñeko bestak (1.248 ber tso), 

egun horietaz ida tzi dituen ber tsoetan ikus-

ten den bezala. Horretarik ageri da zenbat 

ziren adiskide. Jendeak ere zenbat maite 

zuen zuberotarra erraten du kopla honetan. 

Ah! Ez dakik bada ote

Jendek zenbat hauten maite 

Jainkoa u tziz elizekin

Min tzo nahiz gizonekin. 

Azken bi ber tso hauek harrigarri ere badi-

ra garai haietako apez baten tzat.

Laborarien erdian bizi eta badaki haien 

berri hurbiletik. Haien biziaz, haien lanaz, 

haien arrangurez interesa tzen da. Ez du 

ustegabetarik ida tzi horrenbeste ber tso 

laborarien goraipa tzeko. 130 bat erran za-

har eta di txo baditu bestalde mundu ho-

rretaz, edo en tzunak edo berak asmatuak.

Ogi gabe biziak zer du balio

U tz bedi laboran tza guzien gaineko

Ez liteke lurrean behar erregerik

Laborariez gorago har tzeko biderik. 

Herrian ongi hartua zelako froga, Darricau 

Albinori tz auzapezak apeze txe berria egin 

zion. Eskerrak ematen dizkio herriaz ida tzi 

ber tso sorta batean. Aspaldiko ame tsa zen 
Kalastran ikusten da lehenagoko  

Elizondoa etxea hilerrien ondoan zegoela

Horrelako goldeekin ari ziren goraipatu dituen nekazariak
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e txe hori. 1810ean izan zuten Napoleon 

enperadorearen lehen baimena, 1840an 

Louis Philippe erregearena. Azkenean 

Elizondoa e txea erosi zuten hil-herriei da-

txikola, eta osoki berriturik 1851n estrei-

natu. Parisera joan behar izan zuten ho-

rretarako baimena erdiesteko. 31 urteren 

buruan. Ez zen bakarrik Parisko baimena-

ren faltaz. Herria pobretu zen, hemen ere 

izanak bai tziren gerlak, 1795 eta 1813an. 

1834an oraino, auzapezak Parisera idaz-

ten zuen «aldi bat gehiago» berak erraten 

duen bezala, gerla garaietan armadaren tzat 

bardoztarrek eman arto, belar eta beste, 

pagatuak izan zitezen. Azkainen bezala, bi 

aldiz jasan zuten armada fran tsesa. Zulotik 

atera tzeko urteak behar izan ziren. 

Apeze txe berriaz ida tzi ber tsoetan auza-

pezari gomenda tzen dio elizarekin gauza 

bera egin dezan. 1869-1870ean izanen zen 

elizaren aldi, Hiribarren hil ondoan. Le-

henagoko elizatik geldi tzen dira sar tzeko 

atea eta hegoaldeko murruan bi zirritu. 

Barnean, prediku alkiaren parean zegoen 

kuru tze handia eta solairuen azpiko bi 

harroinak, ur benedikatu on tzia inguruan 

daukatela iparraldeko eliza askotan beza-

la. Hiru solairu lerro baziren oraiko bien 

tokian. Hil-herriak elizaren inguruan zi-

ren. 1842an izan zuen Hiribarrenek ezkila 

berria benedika tzeko a tsegina.

Herri Besta kantua ida tzi baitu, pen tsa tzeko 

da Bardozekoak gogoan egin duela. Erraten 

digu lehen eguna izaten ohi da Elizako. Ser-

moia herritar apez batek eginik patroinaren 

ohoretan, egun guzian sakramendu saindua 

aldare gainean dagoela. Biharamunean kan-

tu, dan tza eta irrin tzi, xirribikaren soinuan, 

bazkari-afari eder e txeetan gomitekin. Hiru-

Bardozen eraiki zioten apeze txea

Elizondoa lehenagoko e txetik hartu zuten harri hau
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garren egunean pilota partida. Zor tzi pilota-

rirekin, laxoan ari tzen bai tziren. Beste ber-

tso ba tzutan aipa tzen ditu ttunttun,  txirola, 

danborra, gal tza zuriak eta xingolak.

E txe bat erre bai tzen 1845ean, hainbes-

te zituen lagundu non ohorezko diploma 

bat igorri bai tzion Paristik barne minis-

troak. Beste behin ere izan zuen sari bera 

hiru emazte ito tzen ikusirik i tsasoan, bat 

salbatu bai tzuen. Nago ez ote zion enpe-

radoreak berak beharri xilorat erran bere 

ministroari diploma hori igor ziezaion. 

Nahiz herri ttipiko erretore xoila baizik ez 

izan, Napoleon III.ak ezagu tzen bai tzuen. 

Eskola aldetik, Azkainen Martin haurra ze-

larik bezain gibela ginen Bardozen 40 urte 

geroago. Mapan ikusten den bezala, gizone-

tan erdiek baino gehiagok ez zekiten idaz-

ten. Bardozeri doakionez, 1847an 5 eta 14 

urteko haurretan laurehun bat batere ez zen 

eskolan ibil tzen. Neskak oraino gibelago. 

Horregatik ote zuen ber tsotan ida tzi, hi tz 

laxoz baino askoz ere gehiago. Ber tsozko ida-

tziak dira normalak Hiribarrenen tzat. Euskal-

dunek kanta tzen zuten, bainan ez irakur tzen. 

Mezua pasa tzea segurago zen ber tsoen bidez. 

Gutik dute luma har tzen goldearen tzat

Hain tzurra arnega tzen liburu baten tzat. 

Baina ez da dudarik eskolan sinesten zue-

la, bestenaz ez zituen Bardozera etorrara-

ziko Uztari tzeko serora bel tzak 1854an, 

eskola baten ideki tzeko. Eskola publikoe-

tako ikuskariaren arabera, seroren esko-

lak ziren hoberenak.  

Pilota goraipatu du. Laxoan ari tzen ziren

Analfabetismoaren mugak Iparraldearenak dira: bel tzez 
diren herrietan erdiek baino gehiagok ez dakite idazten
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Ikusi dugu Iruñean izan zela. Egin du 

beste bidaiarik ere. Izan da Parisen 

1852an han bizi zen koinata baten e txean. 

Zaldi-karrosetan, Baionako tren-gelto-

kia 1855ekoa baizik ez izanez. Ekainean 

ida tzi lau orrialde ber tsoren bidez ema-

ten digu hango berri. Hemere tzigarren 

mende erdian jada sentitu zuen han kon-

tsumismoaren deia.

Ez duzu hamar pausu sekulan eginen

Non ez duzun gaindia gauza nahienen

Zapata, gal tzerdia, atorra, buruko

Kapa, maïpolisa, mokanes, lepoko

Begia gauza batek dueneko uki

Ber tze batek aldetik argi tzen hobeki

[…] Sal tzeko mar txandiza non nahi metaka. 

Beharrena, janari ona, falta:

Bainan halere nihork ez jakin egiten

Hoinber tze gauzarekin salda xorta baten

[…] Gauza guziak dire gosturik gabekuak.

Zerk eraman zuen harat ez du erraten, 

bainan Eliza ospakizun handia zela ez da 

dudarik:

Hamabor tz ehun apez xuriz beztituak

Harmadaren erdian ziren plazatuak

Apezpikua franko lau kardinalekin

Lerrotan sartu ziren semenariuekin. 

Mar txoaren 14an izan zen Jubilau urtea-

ren ideki tzearen karietara ote zen joan?

Olerki hau Urruñan sariztatua izan dela  
idazten du berak

Ai tzineko elizako atea
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Euskal tzalea

Harriet bere garaikidea

E
uskaraz maitemindua, gai tz berak 

hartutako besteak ere bazituen 

adiskideetan: Goie txe, Harriet, Xaho 

eta bereziki biblia euskarara i tzul tzeko, 

bizi tzera Bardozera etorri zen Duvoisin 

kapitaina. Kuadrilla hori izan zen, duela 

zenbait dozena urte, euskara batuaren alde 

borrokatu zirenen ai tzindaria, Hiribarren 

buru. Batuari buruzko lehen urra tsak egin 

zituzten ortografia aldetik: «ç», «q», «v» 

eta «y» baztertu zituzten «z», «k», «b» 

eta «j» har tzeko. Kontra izan zuten, nahiz 

gure alfabetoak ez zuen ezer ikustekorik ez 

fedea, ez politikarekin, nor ba eta nor ez, 

François Lacroix Aveyrondik etorritako 

apezpikua. Aitortu behar da, euskara 

zinez ikasi duen apezpiku bakarra izan 

dela Baionan. Apezpikua kontra eta honen 

kortea ere, beraz. 

Batasunari buruz euskal akademia ba-

ten sor tzea bururatu zi tzaion. Lau izen 

proposa tzen baititu kideen tzat, horietarik 

bat hain zuzen eskual tzaina. Probin tzia 

bakoizetik 12 behar ziren. Bilkurak egi-

nen ziren probin tziaka urtean 3 aldiz eta 

denen bil tzar nagusia urtean behin. Arau-

dietan azpimarratua da ez dela politikarik 

aipatuko… gobernuek gaizki hartuko zi-

tuztelako beldurrez  

Ortografia baino lehenago da idazle 

baten tzat hiztegia. Gaur egun hautua 

badugu; XIX. mendearen erdian ez zen 

hainbeste aukera. Bat egin zuen. Esko-
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Euskararen alfabeto batua

Hiztegiarentzat, Abbadiari eskatu zion dirua

lako haurren 70 kuaderno beteak dira, 

inprima tzeko prest. Teknikoki ongi egi-

na. Mamiari doakionaz, aldiz,… Arana 

Goirik bezala hi tz berriak asmatu ditu 

oso errexki. Bai eta etimologia fantesistak. 

Hala nola Urruña «ur-egina»-tik dator. 

Larrun, «larre-urrun»-etik, Azkain «has-

gain»-etik (igoeraren hastapena), eta abar.

Nahiko zukeen publikatu. Antoine 

d’Abbadie eta Lucien Bonaparte prin-

tzearen bidez lagun tza zerbaiten er-

diestera saiatu zen. Debaldetan. Pierre 

Lhandek eta Piarres Lafittek baliatu dute 

1926an plazaratu zuten Dictionnaire bas-

que-français hiztegi abera tsean. 

Zertan baliatu du bere euskara? Badira berak 

plazaratu dituen liburuak. Lehena 1845ekoa 

Iruñeko bestak (1.248 lerrotako ber tsoak) 

L’Ariel  Xahoren kazetan agertuko da.

BARDOZEKO  
LITERATURA-ESKOLA 

Literaturaren Bardozeko eskola bat aipatu 

behar ote genuke? Ezin uka giro bat izan zela 

herri horretan. Beraz, Hiribarren hor bizi 

izan da 1834tik 1865erat. Honen aurretik, 

Salbat Monho. Bardozen du egin Bibliaren 

i tzulpena Duvoisin kapitainak (1859-1865). 
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Duvoisinek i tzuli zuen Biblia

Bardozekoa ere, 1853an, Urruñako Euskal 

Jokoetan En tzunik espantutan ber tsoekin 

24 urterekin lehen saria irabazi zuen B. 

Zelhabe. Montebideorat joaileak zen gaia. 

Hiribarrenek ere igorri zituen bereak, bai 

eta E txahunek ere. Hau haserre gorrian 

sartu zen saria ez irabazirik eta Bi ber tseten 

egitez kantua ida tzi zuen mendekioz. 

1978an Gernika kantari taldeak Etorkizuna-

ren bila RCAko diskoan grabatu zuen honen 

beste kantu bat, gai beraz: Nahi nuen kantatu. 

1854an Dussaut «bardoztarrak» eraman 

zuen lehen saria Laboraria tituluarekin. 

Hau ere Gernika taldeak kantatua.  

Erroman istudiante zen Jean Gorostarsu 

bikario ohiak bi aldiz parte hartu zuen 

lehiaketa horretan: 1858an eskuratu zuen 

bigarren saria, geroztik famatua den Orhi-

ko xoria kantuarekin. 

Urte berean etorria Bardozerat, bi ber tso-

-sorta igorri zituen Duvoisinek eta gustu 

harturik beste 3 aldiz parte hartu. 

Hiribarrenek 14 aldiz parte hartu zuen oro-

tara koplarien gudu horietan. Berak ida tzi 

du 1856an sariztatua izan zela Urruñan, 

Azpeitiko neska txak-en airean ida tzia zuen 

Urrun bitez gaxtoak eta hurbil onak kan-

tuak. Urte horretan aurkeztuak izan ziren 

15 kanturen zerrendan, hau ez da ager tzen 

eta irabazle bakarra izan zen Jean Baptiste 

Larralde Herriko bestak kantuarekin. Urte 

berean beste hiru kantu aurkeztu zituen 

Hiribarrenek, bainan saririk ez zuten izan. 

Hiru aldiz izan zuen aipamena, baina be-

hin ere ez lehen edo bigarrenik.  

Lafittek baitio olerkari baino gehiago ber-

tsogile zela eta teknika ongi menpera tzen 
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Eskaltzainen elkarteko araudiak

zuela; egia izan daiteke. Beste idazleek  

hi tz laxotan idazten duten bezain natural-

ki, denak ber tsotan ematen zituen Martin 

Hiribarrenek. 

EUSKALTASUNAZ HARRO

Bere euskaltasunaz harro zen Martin. 

Euskal tzaindia elkartean egina zuen zazpi 

probin tzien batasuna. Bere ber tsoetan as-

kotan aipa tzen ditu euskaldunak eta beren 

historia, mugarik ez bali tz bezala. Nahi luke 

euskaldun bakoi tzak izan dezan harrota-

sun horren hazteko bazka. Sendi zuen gure 

populua desager tzeko arriskuan zegoela 

(orduko tzat!) eta galde tzen du ez ote dugun 

zainduak izatea merezi Ninibeko herexek 

edo aztarnek bezainbat. Harrotasun hori 

hazteko zuen historia hunki behin baino ge-

hiagotan, bainan bereziki 1853an plazaratu 

eta «Klasikoak» sailean berrargitaratu den 

Eskaldunak liburuan. Liburu horren bidez 

nahi izan du euskaldunek jakin genezan his-

torian barna norbait izan garela eta historia 

markatu duten gizonak eman ditugula bes-

te edozein populuk bezala.

Balentria ber tzenak urrun hedatuak,

Eskaldun bertuteak nihon aipatuak. 

Eskaldunak liburua
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Roland arabeek zituztela garaitu baitio, eta 
ez euskaldunek. Hain zuzen, liburu honetan 
sartu du Rolanden Kantua euskaldun baten 
ikuspuntutik. Blanka erregina eta Joanes La-
brit Nafarroakoak ere aipa tzen ditu. 

Berrogeita hamar bat gipuzkoar famaturen 
zerrenda ematen digu gehiagoko argitasunik 
gabe eta gauza guti Arabaz eta Bizkaiaz. La-
purdik, aldiz, liburuaren erdia hurbil bete-
tzen du. Heren bat etnograkoa da gaurko 
euskaldunenzat: aipa tzen ditu garai haietako 
pilota joko, zezen laster, irakasle, kargudun, 
apez eta gaur egun desagertua den arraza 
bat, eskribak dei tzen dituenak: gorago erran 
bezala, jendeak ez zekien idazten eta bazi-
ren, besten tzat idazteaz bizi zirenak.  

Historiaren tzat zeukan interesaren lekuko, 
publikatu ez zuen pastoralen moldeko an-
tzerki bat, 891an, eskaldunen gerla. Eus-
kaldun giristino eta mahometarren arteko 
gerla baten kondaira. Nafarroako historian 
famatuak izan diren errege eta jaun txoak 
aipa tzen ditu: Abarka, Albret, Bel tzun tze, 
Urtubia, E txauz. Mahometarren aldetik, al-
diz, Aderram, Hazan, Amru… Pastoral ho-
nen bi ber tsio badira, beste kantu askoren-
tzat gerta tzen den bezala.

Historio hori euskaraz ezagut zezaten nahi 

zuen.

Liburu on guzia fran tsesez egina,

Soseko liburu bat gabe Eskalduna!

Liburu horretaz aparte non ikasiko zuten ge-
hienek erromatar eta bisigodoak ibiliak zire-
la hemen gaindi edo Novempopulania (Ga-
rona ibai hegoaldea) euskaldun izana zela? 
Ez dakit garai haietako eskoletan La Chan-
son de Roland ikasten zuten, Karlomaño eta 

Larrun gainean eraiki obeliskoa

N
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E
ugenia Montijo bere andrearekin 

oporrak Biarri tzen pasa tzen zituen 

Napoleon III.ak Hotel du Palais 

ederrean. Hari zor dio hiriak bere fama 

turistikoa. Hiribarrenek hurbiletik ikusi 

du eta harekin min tzatu da. Obelisko 

bat eraiki bai tzioten Larrun gainean, 

Enperatrizaren lehen bidaia baten on-

dotik, gai tzeko besta egin zieten biei 

ondoko urtean. Enperatriza mandoz igan 

zen kakoletetan.  

Hasi ziren Larrun mendiaren ohoretan 

egin kantuarekin, gero enperadore jaun-

-andereen ohoretan eginekin eta ondotik 

ikusgarriekin: apegoak pausaturik arrano 

eta saiak hurbilarazi zituzten, garai haie-

tan hegazti horietarik bai tzen aini tz. Besta 

bururatu zuten Ihizelaiko ordokian egin-

dako luzeko pilota partidarekin. Kantuak 

Hiribarrenek moldatu zituen, aireak Ze-

lhabek, menturaz Euskal Jokoetan parte 

hartu zuen bardoztar hark. Hiribarrenek 

berak paper handia jokatu zuela erakus-

ten du zenbait aste lehenago prefetak 

ida tzi zion gutunak, egunaren programa 

zein zen zuzen eska tzeko bai eta kantuen 

testuak beren i tzulpenekin ere, enperado-

reari eman behar bai tzizkion.  

Enperadoreak semea izan zuelarik ber-

tsoak eskaini zizkion.  

Hirugarren inperio bat begi onez ikusiko 

zukeen napoleontiarren esku, semearen 

Napoleon III.a Eugenia emaztea eta 
Pio semea

Napoleonzalea
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sor tzea goraipa tzeko ida tzi kantuan erra-

ten duen bezala. 

Napoleon Pio Fran tziako premua […]

Menderen buruan, zuen premu jauna

Ikus azue begiz, tronurat igana.

Gizon bera, nolaz izan zitekeen errepu-

blikazale eta napoleonzale? Lehena, han-

dia, zeukan gustukoena. Ber tso sorta bat 

baino gehiago ida tzi du hartaz. Bere lan 

nagusia oraino liburu gisa publika tzekoa, 

Napoleon lehena da. Interneten sartua da 

orai «Armiarma» sailean. 

Hogei urtez Europa osoa gerlan sartu 

zuen gizon hori apez batek goraipa tzea 

apur bat harrigarri zaigu egungo egunean, 

Jesusen Berri Ona bakearen mezuarekin 

hasten delarik. Hemen da ager tzen bere 

lehen urteak markatu zituzten gertaka-

rien ondorioa. Errana dugu zer pairatu 

zuen Azkainek bai eta Hiribarren fami-

liak Fran tziako Iraul tzarengatik. Aipatua 

ditugu Azkainen eta Bardozen bikario  

egon Monhok ida tzi ber tsoak. Oroi tzapen 

horiei bizi berri bat emateko, Bardozen 

bikario izan zuen Gorostarsu, honen ai-

tonari lepoa moztua bai tzioten 1794an, 

Ezpeletako epaile zelarik. 

Iraul tza, deportazio, Espainiaren kon-

trako lehen gerla, apezen kanpora tze, eli-

zen heste eta gaineratikoak gelditu egin 

ziren, Napoleonek eskutan hartu zuelarik 

Fran tzia. Aska tzaile bezala agertu zen. 

Egia da urteak eta urteak gerlan pasatu 

zituela, baina han, urrun, beste nonbait, 

Italia, Alemania, Prusian, Errusian. Ez 

hemen. Hemere tzigarren mende ondarre-

ko urte lazgarri haietarik landa, askatasun 

eta bakearen gizona bezala ikusten zuten.  

Ez zen arra ts guziez, han nonbaiteko be-

rri ematen zuen telebistarik, ez Bardozen, 

ez Azkainen. Hemengo berriak ziren aipu 

familia supazterrean bildua zelarik. He-

mengo nahigabeak zebil tzan ba tzuen eta 

besteen ahomihitan. Azkainen eta Bar-

dozen ikusiak. Oroi tzapen onak u tziak 

Soult, Napoleon I.aren mariskala, Askaingo etxe honetan 
egon zen 1813an, armada frantsesa Espainiatik ihesi zoalarik
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zituen hemen Napoleonek. Enperadorea 

aipu zen aska tzaile bezala. 1813an biga-

rren aldiko tz gerla izan genuelarik, ez zen 

Napoleonik ikusi hemen, bainan Soult 

haren mariskala egon zen e txea ezagu-

tzen dute oraino Azkainen bi menderen 

buruan. Horrela sendi tzen zuen Martin 

Hiribarrenek ere. 

Hiribarrenek Elizaren aska tzaile tzat zeu-

kalako froga hor daukagu, Bertrand jene-

ralaren pasartea. Honek Napoleoni behin 

erranik Jesus ez zela Jainko bainan gizon 

handi, enperadorea bezala, Eskaraz egia 

liburuan zor tzi orrialde bete tzen ditu Je-

susen alde Napoleonen ahoan ematen 

duen «predikuak», Napoleonen sinestea 

Jesu Kristo baitan deitu kapitulu osoa.  

Napoleon III.a, Napoleon I.aren segida 

bezala ikusiko du, bien konpainian dago-

elarik euskarari horrelako lagun tza ekarri 

zion Bonaparte prin tzea. 

Bizkitartean, 1848an Bigarren Errepu-

blika sortu zelarik, ikusi behar da nolako 

min tzaldia egin zuen Errepublikaren alde, 

Barkozeko elizan, errepublikako bandera, 

urdin-zuri-gorria, benedikatu eta!

Sortu da libertatea, al txa lapurtarrak 

Gure historiazaleak oroitarazten du li-

bertatearen alde punpean zutitu direla 

kantabriarrak (garai bateko euskaldunak, 

orduko ustean) azken 40 mende hauetan, 

ala erromatar, ala bisigodo, ala arabeen 

kontra. Libertatea zein eder den, horra 

gure aitonen errepika zaharra. Aupa li-

bertatea! Askatasuna, Berdintasuna eta 

Anaitasuna, errepublikaren lema, horra 

hiru bertuteak. Ez dugu errepublikaren 

beldurrik izan behar. Boterea populuare-

na da:

Bardo zeko sute batetan ekarri lagun tzarengatik  
izan zuen «diploma»
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Errege da populua

Al txa dezake burua

Hanbat mendez lehertua

Ager bedi zutitua

[…] Populuak nahi badu

Indar handiak baditu. 

Ez da gehiago ez gillotina, ez anarkiarik. 

Errepublikarrak lanaren adiskideak dira, 

ordenarenak, zuzentasunarenak, bertute 

guzienak, gizonaren duintasunarenak. Erle 

langilearen eztia jan nahi luketen liztorrak 

bota tzen dituzte. Zuek zarete errepublika-

rrak, errepublikarren bertuteak baitituzue, 

erraten die euskaldunei. Ez dute hi tzek egi-

ten errepublikarra bainan ekin tzek. Horra 

nola min tzatu zen oren laurden bat iraun 

zuen min tzaldi bero hartan.

Denok baditugu kontradikzioak, Hiri-

barrenek bereak. Beste puntu batean ere 

baditu. Napoleonzale ala errepublikazale, 

errotik fran tses ager tzen da. Baina errotik 

euskaldun. Lehenik euskaldun. Euskal 

Herriaren ohoretan egin kantu batean dio:

Ez da Fran tses, ez Español 

Kantu horretan ez du Zazpiak bat aipa-

tzen, Xahok eginen duen bezala, bainan 

gure sei probin tziak sar tzen ditu Euskal 

Herrian. Seiak bat ez ote zaio Zazpiak bat-i 

nagusi aber tzaleen ikuspuntutik?  

EMIGRAZIOA

Haren garaietakoa da ere Iparraldearen 

hustea, Ameriketarako emigrazioarekin: 80 

urtez, 163.000 bizi lagun zeuzkan herri ho-

nek 80.000 emigratu eman zituen ofizialki. 

Kontrabandan, pasaporterik gabe, Pasaian 

gaindi joan zirenak bestalde. 100.000z goiti 

orotara! Fran tzia osoko emigratuen erdiak 

hurbil hemengoak ziren. Zer odolustea! 

Zergatik? Horra beste ximiko bat Hiriba-

rrenen biho tz euskaldunaren tzat. 

Hauzilariak kantuaren
 esku ida tzia

Montebideoko 
 berriak liburua
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Egia da bizpahiru haur baino gehiago 

bazela familietan, baina egiazko arrazoia 

besterik zen. Hasieran erran bezala, Iraul-

tzako eta 1813ko gerlek Iparraldea larru-

tu zuten. Horra emigrazio horren lehen 

arrazoia. Ezin bizia.

Bigarrena, soldadugoak 7 urte irauten 

zuela eta gazteek ihes egiten ziotela. Hiri-

barrenen ahaide bat, Mixel, Aljerian sol-

dadu zelarik hil zen beheitikoaren ondo-

rioaz. Fran tzia osoko in tsumituen erdiak 

hurbil euskaldunak ziren!  

«Jaun tratulariak» ere izan ziren. Gaz-

teak joatera bul tza tzen zituzten eta joaten 

lagun tzen. Handik diru poxi batekin i tzuli 

zirenek buruak bero tzen zizkieten he-

mengoei eta aini tzek sinesten zuten Ame-

riketara joatea bezain segur aberastuko 

zirela. Aberasten ez zirenak, gehienak, ez 

bai tziren i tzul tzen! Ez bai tziren ikusten!  

Herriko arduradunak kezkati ziren, bai-

nan ez zuten ezer konkreturik egin gaz-

teak hemen geldi zitezen. Apezak ere 

bai kezkati, Hiribarren lekuko, Montebi-

deoko berriak, 1853an publikatu zuen 

ber tso liburuarekin. Familian hunkia iza-

na zen. Bernat Hiribarren, bere ahaide 

bat Mexikon hil zen 1860an, aberasturik 

hau, egia erran. 

Zer zen gure idazlearen ustez emigra-

zioaren arazoia? 

- Diru gosea: 

Aitez gorago naski dirua ematen. 

- Emigrazio horretarik ongi bizi ziren 

arartekoak: 

Sal ausarki e txeak hekin paga tzeko. 

Edo hau: 

Zuen tirria tzale, jaun tratulariak.  

Euskaldun gazteei sendi arazi nahi die 

Amerikak ez direla uste duten ame tsetako 

lurra. I tsasoko bidaia hori lehenik. 

Batean, on tziak honda tzen dituzten ekai-

tzak.

Izenpe tzen zuen moldeetarik bat
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Hobe da arto janez bizi otepean 

Ezen ez kausitu un tzi galpenetan.  

Bestean, kizkail tzen duen eguzkia. Mon-

tevideon berriz ez urrerik… ez lanik, bai-

na gerla. Neskek beren burua lehen jinari 

sal tzen diruan truke. Eta apezari min egi-

ten ziona: pagano bilaka tzen ziren. 

Eskalduna errotik zena giristino,

Montebidek egiten osoki pagano. 

Pagano ziren… apezik ez zelako tz. Haur 

bat bataia tzeko ehun kilometroz goiti 

egin behar zuten. Bataio erregistroetan 

ikusi ditugu han jaiotako haurrak aitamek 

denak batera bataia tzen honara i tzuli eta. 

Bizkitartean, aitortu behar da, apezak ba-

zirela ugari hemengo elizbarrutian. 

Janpierre Arbelbidek haien tzat sortu apez 

kongregazioa Baionako apezpikuak dese-

ginen zuen, Hiribarren hil eta zenbait ur-

teren buruan. Betarramistek zerbait egin 

zuten, bainan euskaldunez ber tzerik ere 

bazuten eta Lapi tz bati bere zuzendariak 

lepora tzen zion beti euskaldunak zituela 

gogoan. Belokeko beneditarrak ere zaldiz 

ibili dira Panpan barna beren anaiez arta 

har tzen: baina komentuko fraideak ziren, 

lehenik. 

Iduri tzen zaiku Bardozeko erretorearen 

lerrorik interesgarrienak ez direla ezagu-

tuak, hala nola laborariak eta euskaldunak 

goraipa tzeko ida tzi dituen kantuak. Anar-

tean interneti esker, «Armiarma»n aurki-

tuko dituzue Iruñeko bestak, Eskaldunak, 

Montebideoko berriak, Eskaraz egia eta 

Napoleon Lehena. Susan, aldiz, Abbadia-

ren lehiaketetarat igorri zituenak.

Hiribarren apez jaun tzitan
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