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Haurtzaroa eta 
gaztaroa

Cayey-n, Puerto Ricon, jaio zen Jon 

Bilbao Azkarreta 1914ko urriaren 31n. 

Aitak, Juan Bilbaok, hamabi urte zituela 

Ge txo u tzi eta Indietara jo zuen 1870ean. 

Cayey-n urteak eman eta dirua egin 

ondoren, jaioterrira i tzuli zen hogeita 

hamahiru urte geroago, Osabene leinuko 

e txe zaharrera. Matilda Azkarreta 

mundakarrarekin ezkondu zen. Handik 

gu txira, Cayey-ra i tzuli zen bikotea eta 

bertan jaio zen Jon, seme bakarra, Juan 

Manuel izenez bataiatutakoa. Hamazazpi 

urte Puerto Ricon eman ondoren, Euskal 

Herrira i tzuli ziren hirurak eta bertan 

igaro zuen Jonek gaztaroa.

Euskaldun berezi baten 
joan-etorri harrigarriak

Cayey (Puerto Rico) 
gaur egun
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nando de los Ríos edota Julio Caro Baroja 

izan zituen irakasle, besteak beste. Erre-

publikako hezkun tza ministroa izango zen 

De los Ríos-ek euskal gaietan murgil tzeko 

ahol kua eman zion Jon gazteari: «uniber-

tsala izan nahi baduzu, murgildu zaitez zure 

herriaren gogoan». Halaber, Jose Maria La-

carrak Gregorio Balpardaren Historia crítica 

de Vizcaya y de sus fueros (1924) ikasarazi 

zion eta irakurketa honen bidez euskal fo-

ruen munduan barneratu zen Jon Bilbao.

1936ko gerra eta 
Bigarren Mundu 
gerraren Hasiera

Historia ikasten harrapatu zuen gerrak Jon 

Bilbao. 1936ko ekainaren 1ean joan zen 

Bilboko Garellano koartelera soldadu tza 

egitera eta 1936ko udazkenean Eusko Gu-

darostean dugu Jon soldadu, O txandioko 

borrokaldian boluntario gisa parte hartuz 

teniente zula tzaile graduarekin. Naziona-

lek Bilbo hartu eta hurrengo egunean ihes 

egin zuen erbestera Sagrada Familia izene-

ko  txalupan. Bi hilabete geroago, Bordele-

tik abiatu zen Karibeko Guadalupe irlara 

Bilboko jesuiten eskolan eta Martínez Ro-

sas institutuan burutu zuen ba txilergoa eta 

1932an jaso zuen Valladolideko uniber-

tsitateko Bachiller en Ciencias titulua. 

Madrilera joan zen uniber tsitate mailako 

ikasketak egitera. Universidad Central de 

Madrideko ikasle-egoi tzan bizi izan zen 

1932 eta 1936 artean. Erdi Aroko historian 

espezializatua, titulua lor tzeko hizkun tza 

eskakizunak zirela bide, latina eta arabiera 

ikasi zituen. Manuel García Morente, Xa-

vier Zubiri, José Ortega y Gasset, Claudio 

Sánchez Albornoz, Julián Besteiro, Fer-

Fernando de los Ríos eta Xavier Zubiri irakasleak
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eusko Jaurlaritzarekin 
lankidetzan

Ordurako hasia zen Jon erbesteko Eusko 

Jaurlari tzarekin kolabora tzen eta, 1939ko 

maia tzean graduatu zenean han egon zen 

Manuel Sota, ho ts, Jaurlari tzako New Yor-

keko ordezkari tzako idazkaria. 1939ko 

apirilean Dionisio Bidaurrazaga euskal 

filipinarra Boisera joan zen emaztearekin 

eta bikoteari lagundu nahi zionari bidaia 

eraman zuen i tsason tzian eta, hortik, Puer-

to Ricora 1937ko irailean. Beste hainbat er-

besteratuk bezala, ez zituen hamar urtetan 

bere guraso eta lagunak ikusiko.

Puerto Ricoko Uniber tsitatean nahi izan 

zuen ikasi eta bertan Maria Zambrano 

irakasle erbesteratua ezagutu zuen. Har-

varden ikasteko beka ere eskatu zuen, bai-

na, zailtasunak han eta hemen, azkenik, 

New Yorkeko Columbia Uniber tsitatean 

sartu zen, Federico de Onis irakaslearen 

zuzendari tzapean. Columbian lortu zuen 

Jon Bilbaok diplomatura (Bachelor of Ar ts 

degree) Lope García de Salazar XV. men-

deko euskal historialariaren inguruko tesi-

narekin. Historiako kur tsoez gaiz, Tomás 

Navarrok eskainitako fonetika eta fonolo-

gia ikastaroak ere hartu zituen. Euskal zi-

bilizazioaren zenbait aspektu eta arlo ikas-

teko aukera izan zuen Jon Bilbaok Colum-

bian, historiaurrea, etnologia, antropologia 

fisikoa eta hizkun tzalari tza nagusiki. Hain 

gai ezberdinak lan tzeak bibliografia zabala 

eska tzen zuen eta zerrenda bibliografikoak 

buru tzen hasi zen. New Yorkeko liburute-

gi publikoetan ordu ugari eman zituen lan 

honetan.

New Yorkeko Columbia uniber tsitateko liburutegia



4

bai tzuten. 1939an bertan antolatu ahal izan 

zuen Jon Bilbaok ar tzainen jaialdia Boisen, 

Francoren presondegietan ziren euskal 

emakumeei mantak eta bestelako ezinbes-

teko gauzak erosteko fun tsak bil tzearren.

Gogoz ekin zion lanari Boisen eman zuen 

lehen urte hartan eta, Manuel Sotaren go-

mendioaren harira, Eusko Gudarostean 

izandako graduazioa erabili zuen Jon Bil-

baok Boisen, beraz, «Jon Bilbao koman-

dantea» sinatu zituen garai hartako zenbait 

idazki. Manuel Sotari 1940ko urtarrilaren 

3an bidali zion gutunean adierazi zuena-

ren ildoan, Boisera iri tsi bezain laster hasi 

zen bertako euskaldunen artean Jaurlari-

tzarekin kolabora tzeko gogoa zabaldu gu-

ran eta azkar baino lehen gehienak axola-

gabe ager tzen zirela ikusi ahal izan zuen. 

Gu txi ba tzuek, Zenon Izagirre edota To-

mas Ysursak bezala, errezeloa ere agertu 

zuten. Hala ere, euskal amerikar edota 

amerikar soilen artean ere lagun tza jaso 

zuen. Camille R. Power Boise Junior Co-

llegen gaztelera irakasle zenak oso gertutik 

kolaboratu zuen Jon Bilbaorekin. Berari 

eta Bidaurrazaga familiari esker antolatu 

ahal izan zuen Manuel Sotaren eta Anton 

ordain tzeko prest aurkeztu zen. Horrela 

sortu zen Estatu Batuetako mendebal-

dean Eusko Jaurlari tzako azpiordezkari-

tza osa tzeko ideia. Jon Bilbao Boiseko 

azpiordezkari tzako buru izendatu zuen 

Manuel Sotak eta Boisetik gertu dagoen 

Emmett izeneko herrian Tonny Villanue-

vak zuen hotelean kokatu zen. Telleriare-

kin batera,Villanueva dugu Jon Bilbaok 

Idahon izan zuen lagun tzailerik hurbi-

lena bai eta euskal azpiordezkari tzako 

kolabora tzaile nagusienetariko bat ere. Eta 

berehalaxe hasi zen tokiko politikariekin 

harremanetan jar tzen, zenbai tzuk euskal-

dunen artean botoak a tzemateko interesa 

Jon Bilbaok 1940ko hamarkadaren hasieran ereindako haziak 
Boiseko Euzkaldunak Inc. eusko e txea bezalako fruituak ekarri 

zituen handik urte ba tzuetara
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tzara bidalitako  txosten batean adierazi 

zuen bezala, hiru ziren Jon Bilbaoren hel-

buru nagusiak. Alde batetik, aldizkari bat 

argitara tzea, Boiseko Euzko Deya, Pariseko 

eta Buenos Aireseko Euzko Deyaren tanke-

rako agerkaria. Bestetik, azpiordezkari-

tzaren ekin tza Idahon eta Nevadan zabal-

tzea zuen Jon Bilbaok buruan. Horretarako 

tokian tokiko ba tzorde sistema bat garatu 

zuen, Eusko Alderdi Jel tzalearen egitura or-

Iralaren bisita 1939ko gabonetan. Eusko 

Jaurlari tzako ordezkarien bidaiak eragi-

na izan zuen euskal gizartean eta zenbait 

errezelo eta aurreiri tzi gaindi tzen lagundu 

zuen. Era berean, oihar tzuna izan zuen to-

kiko pren tsan, eta William Borah lehen al-

diz Gernikako auzia Estatu Batuetako kon-

gresura eraman zuenetik, euskal gatazkak 

Idahoko pren tsan isla izan zuen. Halaber, 

Jon Bilbaok eta Ramon Sotak hi tz egin zu-

ten Boisen antolatutako euskal ar tzainen 

urteko jaian.

1940ko urtarrilean New Yorkeko ordezkari-

tzari fun tsak eskatu zizkion Jonek, Boisen 

azpiordezkari tza sendo bat osatu ahal iza-

teko, bere aburuz, Boiseko euskal e txea 

izango zenaren lehen urra tsa bai tzen hura. 

Manuel Sotari ideia bikaina iruditu zi tzaion 

eta o tsailaren 24an jaso zuen Jon Bilbaok 

New Yorketik baiezkoa. Lehenengo urteko 

aurrekontua mila dolar izango zen. Proiek-

tuaren berri izan bezain azkar, Espainiako 

gobernuak Julio Anduiza kon tsul izenda-

tzeko gogoa aurkeztu zuen. 1940ko mar-

txoaren 11n ireki zituen azpiordezkari tzak 

ateak, Boiseko erdigunean kokatutako bu-

lego  txiki batean. New Yorkeko ordezkari-

Jon Bilbao
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ere aurkitu zuen Jon Bilbaok Boisen. Es-

tatu Batuetako mendebaldeko euskal ko-

munitateen inguruko ikerketari ekin zion 

eta Buenos Airesko Euzko Deya agerkarian 

argitara eman zuen artikulu bat. Hala ere, 

bertan behera geratu ziren proiektu hauek 

guztiak, 1940ko ekainean Arda tzeko inda-

rrek mendebaldeko Europa gainditu bai-

tzuten eta okupazioari lehendakariaren 

desagerpena jarraitu zi tzaiolako. Diru-itu-

rririk gabe, Boiseko azpiordezkari tza desa-

gertu egin zen, garai hartako beste hamaika 

proiektu bezalaxe.

Boiseko ateak i txita, University of Cali-

fornia Berkeleyra jo zuen. Han master-

-ikastaroak burutu zituen 1940 eta 1942 

bitartean. Gero, gaztelera irakasle gisa lan 

egin zuen Hego Carolinako Hizkun tzalari-

tza Institutuan (1942) eta Columbiako 

Uniber tsitatean (1942-1944). 1943an lortu 

zuen estatubatuar hiritartasuna eta pasa-

porte berrian «Jon» izenarekin inskribatu 

zuen bere burua.

1942tik New Yorkeko ordezkari tzarekin 

kolabora tzen zuelarik, 1944an lan egiteko 

aukera eman zion Jose Antonio Agirrek 

Jon Bilbaori eta han iragango zituen hiru 

ganikoaren ereduari jarraiki. Horrela sortu 

ziren zenbait erakunde, Emmettekoa beza-

la, Villanueva buru. Eta, hirugarren eta az-

ken helburu gisa, gazteria mobiliza tzea nahi 

zuen Jon Bilbaok. Gazteriaren parte har tzea 

suspertu nahian, euskal dan tza taldea sortu 

zuen Emmetten, arrakasta handiz. 

Eta ez ziren hauek Jon gazteak Boisen 

bul tzatu zituen ekin tza bakarrak. Estatu 

Batuetako ekialdeko kostaldera espai-

niar i tsason tzietan iri tsi eta ihes egin zu-

ten zenbait euskalduni Estatu Batuetako 

mendebaldean ar tzain gisa lana lor tzeko 

ekimenak ere burutu zituen Boisetik. Eta 

euskal azpiordezkari tzaren jardueraz gain, 

ikerketa bibliografikoa jarrai tzeko denbora 

Egun Boiseko kaleetan toki askotan ikus daitezke euskal aztarnak



7

Jaurlari tzaren jarrera ofiziala defenda tzea 

eta ezagutaraztea zuen aldizkariak helburu, 

bai eta 1936ko gerran Gernikako eta beste 

hamaika sarraskiren berri ematea ere . Izan 

ere, diktadura «katolikoen» aurrean kris-

tau demokraziaren defen tsa izan zen Eus-

ko Jaurlari tzaren nazioarteko politikako 

arda tz nagusienetarikoa 1937 eta 1955 bi-

tartean Ameriketan.

1942ko bukaera aldera Eusko Jaurlari tzako 

New Yorkeko kideak, besteak beste Luis 

Navascués eta Jon Bilbao, Hego Ameriketa-

rako Belgikako Bulegoko kanpo editore gisa 

hasi ziren lan egiten. Hego Ameriketarako 

Belgikako Bulegoko lehenengo eginkizuna 

Hego Ameriketan faszismoaren aurkako bo-

rrokari eustea zen. Horretarako bi aldizkari 

urte gehiago. Ikasketak buru tzen zituen 

bitartean, New Yorkeko ordezkari tzako 

Basques aldizkariko editore gisa lan egin 

zuen Anton Iralarekin eta Manuel Sotare-

kin batera. Arreta handiz ingelesez editatu-

tako aldizkari honen sei ale agertuko ziren 

1943ko mar txoaren eta 1944ko abuztuaren 

artean. Aldizkarian landu zituzten gaiak 

Bigarren Mundu Gudako testuinguruan 

Eusko Jaurlari tzak Ameriketan jorratutako 

ekin tza politikoaren ildokoak ziren, alegia, 

Francok Arda tzeko herrialdeekiko zuen 

gertutasun ideologiko eta estrategikoa 

eraku tsi eta, ere berean, espainiar gober-

nuak herrialde horien alde Hego Amerike-

tan bul tzatutako ekin tza diplomatikoa age-

rian u tzi. Gai nagusi hauekin batera, Eusko 

Euskal dan tzariak New Yorken, 1950eko hamarraldian Anton Irala, zutik ezkerretik lehena, Eusko Jaurlari tzako kide ba tzuekin 
1940ko hamarkadaren erdialdera New Yorken
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Hala ere, buru-belarri beste hamaika jar-

dunetan ari zelako, ez zuen doktore titulua 

lor tzeko behar beste astirik izan. 1945eko 

o tsailaren 10ean ezkondu zen Marta Sa-

legirekin Habanan. Jose Antonio Agirre 

dugu ezkon tzan aitabi txi. Bi seme-alaba 

izan zituen bikoteak, Amale 1948an eta Jon 

1953an, biak Habanan jaioak. Urte ba tzuk 

geroago, Martarekin banandu ondoren, bi-

garren aldiz ezkonduko zen Jon 1985ean 

Gayle Slavin estatubatuarrarekin Renon.

kaleratu zituen erakunde honek, La Revista 

Belga (1944) eta Ambos Mundos (1945-46). 

Ideologia totalitarioen eragina Latinoame-

rikako katolikoen artean kontraeraso tzea 

zen bi aldizkari hauen asmo nagusia. Bas-

ques aldizkariaren arrakasta zela eta, 1944tik 

aurrera Luis Navascués zuzendari eta Jon 

Bilbao zuzendariordea, Eusko Jaurlari tzako 

kideek hartu zuten Hego Ameriketan zabal-

duko zen La Revista Belga edizioaren ardu-

ra. Haiekin batera Jaume Miravitllesek, P. E. 

Rooyk eta Francis Goffart administra tzaileak 

ere lan egin zuten. La Revista Belga, Pro 

Deo erakundeak Hego Ameriketan bana-

tzen zuen kontrapropaganda instrumentua, 

hegoamerikar kristau demokraziaren hazia 

eta abiapuntua izango zen. Bigarren Mundu 

Gerra amai tzean Eusko Jaurlari tzako kideek 

aldizkariaren zuzendari tza u tzi zutenean, bi-

garren argitalpen proiektu berri bati ekin zio-

ten, ho ts, Ambos Mundos delako aldizkariari. 

Alor honetan egindako lanarengatik Cheva-

lier de l’Ordre de la Couronne Belge izendatu 

zuten Jon Bilbao 1945ean.

1944. urtean, masterreko ikasketak buka-

tu ondoren, doktore tza Columbia Uniber-

tsitatean buru tzeko eskaera onartu zioten. 

Jon Bilbao Gernikako arbolaren aurrean,  
1978 inguruan
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ra i tzul tzea erabaki zuen. Jon Bilbaoren 

lagun tzaz hasi zuen Jose Migel Barandiaran 

1946ko azaroan Ikuska (1946-1951) aldiz-

kariaren argitalpena, Iparraldean sortutako 

Gernika Institutuaren agerkaria alegia. 

1937tik Hegoaldean Eusko Ikaskun tza 

erakundea arras bizigabetua zegoelarik, 

1947an ekin zion Barandiaranek Gernika-

Eusko-Jakin tza. Revista de Estudios Vascos 

aldizkariaren argitalpenari. Jon Bilbao-

ren lagun tzaz hasi zen Gernika Institutua 

Amerikako hainbat herrialdetan Eusko 

Jakin bilerak edo ba tzordeak antola tzen. 

Mexikokoa, Venezuelakoa eta Uruguaikoa 

ipar euskal Herriko 
egonaldia eta Beste

Mundu Gerra amaitu ondoren, Euskal 

Herrira i tzuli zen Manuel Sota 1946an, 

eta Miarri tzeko Sotatarren Etchepherdia 

egoi tzatik Iparraldean ziren beste hamaika 

erbesteraturekin batera kultur ekin tzak 

antola tzen hasi zen. Jose Migel Barandia-

ran eta Manuel In txaustirekin harrema-

netan, Sarara lan egitera etor tzeko deitu 

zuen Sotak Jon Bilbao eta, azken honek, 

erbestean hamar urte luzez egon ondoren, 

familiarekin batera 1947an Euskal Herri-

Gerra osteko ibilera  
gorabehera tsuak

Eusko-Jakintza aldizkaria
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fi txa bibliografikoak presta tzera. Zenbait 

erbesteraturen irudira diru premian, fa-

miliarekin Kubara i tzuli behar izan zuen 

1950ean. Bertan eman zituen familiak lau 

urte. Habanan ida tzi zuen egileak Vascos 

en Cuba: 1492-1511, Andres Irujok Bue-

nos Aireseko Ekin argitale txean 1958an 

publikatu zuen lana.

osatu zituzten 1947an bertan. 1948an So-

ciedad Internacional de Estudios Vascos 

izena hartu zuen Gernika Institutuak eta 

Miarri tzeko Eusko Ikaskun tza Bil tzarrean 

zein Euskal tzaleen Bil tzarrean parte har-

tzen du Jon Bilbaok. Barandiaran buru, 

Manuel In txausti, Telesforo Monzon, Ma-

nuel Sota, Joxe Mari Lasarte eta Jon Bil-

bao ditugu garai hartan erakunde berriaren 

ba tzorde nagusian. Haiekin batera, Piarres 

Lafitte, Jean Saint-Pierre, Louis Dassance, 

Domingo Epalza, René Lafon, Marc Lega-

sse eta beste hainbat lagun ere gogoz aritu 

ziren lanean. Saran argitara emango zituen 

Jon Bilbaok zenbait artikulu, hauen artean, 

«La cultura tradicional en la obra de Lope 

García Salazar» (Eusko-Jakin tza, 2/1948), 

«Pierre Loti y el País Vasco» (Gernika, 

11/1950) eta «Tres cartas de Unamuno so-

bre el habla de Bilbao y los ‘maketos’ de 

Vizcaya» (Boletín del Instituto Americano 

de Estudios Vascos, 4/1955, 21).

1949an, estatubatuar pasaporteari esker, 

Madrilera abiatu ahal izan zen Jon Bilbao, 

alde batetik Jaurlari tzarako lan ezkutuak 

egiten eta, bestetik, biblioteka nazionalean 

eta beste zenbait agiritegi eta liburutegitan 

Jose Migel Barandiaranen urte haietako  
egunkari per tsonala
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erresistentzia eta 
Bigarren erBestealdia,  

1954-1968

1954an Algortan finkatu zen familiarekin 

Jon Bilbao, Hegoaldean erresisten tzia 

susper tzeko. 1953 arte Eusko Jaurlari-

tzaren politika eta EAJren erresisten tziaren 

egitura 1936ko gerran borrokatu zutenen 

esku egon zen. 1953an AEBetako Eisen-

hower presidentearen gobernuak espainiar 

estatuari Nazio Batuen Erakundean sar-

tzeko ateak ireki zizkionean, agerian geratu 

zen estrategia politiko berri bati ekin behar 

ziola Jaurlari tzak. Garbi ikusi zen Franco-

ren erregimenak luze iraungo zuela eta be-

launaldi berriaren prestaketa ezinbestekoa 

zela. Horrexegatik, hasi zen EAJk Hegoal-

dean ezkutuko ikastaroak antola tzen. Juan 

Ajuriagerra eta Koldo Retolaza izan ziren 

kur tso hauen bul tza tzaile eta antola tzaile 

nagusienetakoen arteko bi eta Jon Bil-

baok ere parte hartu zuen. Zalan tzarik ez, 

EAJk antolatutako gazteen tzako ikastaro 

horiek oso garran tzi tsuak izan ziren 1954 

eta geroko euskal nazionalismo berriaren  

eraketan.
Juan Ajuriagerra eta Koldo Retolaza  

hamarkada ba tzuk geroago



12

instituzio zaharrak, euskal kultura eta etno-

logia, euskal artea eta literatura eta, noski, 

alderdiaren oinarri ideologikoak. Hala ere, 

Jon Bilbaoren aburuz ez zuten kur tso haue-

tan inoiz landu nola berreskuratuko zuen 

belaunaldi gazte honek 1937an galdutako 

askatasuna eta ama lurraren independen-

tzia. Eta horri eu tsi zioten gerora 1954an 

Ekin eta, 1958tik aurrera, ETA osatuko 

zuten gazteek.

Jon Bilbao a txilotu egin zuen Bilbon poli-

ziak 1958an. Amerikar pasaporteari esker 

Jon Bilbaoren esanetan, ikastaro hauek 

zirela-eta, azken aldiz 1951n egon zene-

tik, guztiz aldatuta aurkitu zuen Euskal 

Herria 1954an. Belaunaldi berri batekin 

topo egin zuen, erbesteko Jaurlari tzaren 

nazioarteko zein Eusko Alderdi Jel tzaleko 

barneko taktika politikoak larriki zalan-

tzan jar tzen zituena. Belaunaldi berri ho-

nen zenbait kide EAJk eta Euzko Gazte-

dik Hegoaldean antolatutako prestakun tza 

ikastaroetan ikasiak ziren. Ikastaro hauetan 

irakasleek gai asko lan tzen zituzten, hala 

nola, Euskal Herriaren historia, foruak, 

Washingtoneko kongresuko liburutegia
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ez zuten espe txeratu, baina 1960an «per-

sona non grata» izendatu eta Hegoaldetik 

kanporatu zuten. Ge txon familia u tzita, 

Miarri tzera jo zuen bizi tzera, baina urte 

baten buruan, Fran tziako poliziak ere Ipa-

rraldetik alde egiteko agindua eman zion. 

Beraz, 1960ko abenduaren 8an Estatu Ba-

tuetara bueltatu zen eta Washingtonen pa-

satu zuen urtea, kongresuko liburutegian 

bere ikerketarako fi txa bibliografikoak 

bete tzen. 1961ean Miarri tzera i tzuli zen 

eta, Eusko Jaurlari tzarekin kolabora tzen 

zuen heinean, lau urte luzez Europako 

hainbat herrialdetako liburutegietan iker-

tzen jarraitu zuen, Alemanian, Austrian, 

Britainia Handian eta Fran tzian, besteak 

beste, apurka-apurka datu bibliografikoak 

bilduz eta bizi oso bateko ikerketa biblio-

grafikoa gu txika osatuz. 1964ko Munich-

eko «kontubernioan» parte hartu zuen eta, 

errepresalia gisa, emaztea eta seme-alabak 

estatutik kanporatu zituen Espainiako 

poliziak. Beraz, Estatu Batuetara jo behar 

izan zuen berriro; Georgetown Uniber-

tsitatean (Washington) gaztelera irakasten 

eman zuen ikasturte oso bat 1964 eta 1965 

bitartean eta, Annapolisko Naval Aca-

demy-n (Maryland) 1966 eta 1968 urteen 
Nevada estatuko Northheastern museoak euskal kulturari buruz 

antolatutako erakusketa

artean. Horrez gain, 1965 eta 1968 urtee-

tan zehar hasi zen hogeita hamar urte luzez 

osatutako material bibliografikoa argitara 

emateko presta tzen.
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1968an harremanetan Douglass eta, beti 

bezala, erronka berriari gogoz eman zion 

baie tza Jon Bilbaok.

1968an Renora lehen aldiz etorri zenean 

gorpuztear zegoen Renoko Euskal Progra-

ma, helburu tinkorik gabe eta, nagusiki, 

epe luzeko plangin tza faltan. Esperien tzia 

zabala zuen antolakun tza eta administra-

zio arloetan Jon Bilbaok. Gorago aipatu 

den bezala, Boiseko azpiordezkari tza, 

Sarako Gernika Institutua, New Yorkeko 

ordezkari tzako proiektu editorialak eta 

Hegoaldeko formazio kur tsoak antolatu 

zituen arrakasta handiz. Ondorioz, aspal-

renoko 
uniBertsitatearen 

inguruan 

William A. Douglass antropologo gazteak 

jarri zuen Nevada Uniber tsitateko Renoko 

Euskal Programa mar txan 1967an, Esta-

tu Batuetako mendebaldeko euskaldunen 

migrazioa aztertu nahian. Esperien tzia 

handirik gabe, programa finan tza tzeko 

diru-iturrien bila eman zuen lehen urtea 

Douglassek Renon. Halaber, euskal kul-

tura eta euskal historia irakasteko lankide 

baten beharrean, Jon Bilbaorekin jarri zen 

Euskal ikasketen  
munduan murgilduta

Jon Bilbao Renon  
1968 inguruan
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ko estekak sor tzearren. 1970 eta 1980ko tar-

tean bost uda-ikastaro eratu zituen Uztari-

tzen, Aran tzazun, Loiolan, Gasteizen eta 

Oñatin. Ehunka ikasle matrikulatu ziren 

Kaliforniako, Nevadako eta Idahoko eus-

kaldunen artean. Kur tsoak antola tzeko as-

paldi batean Boiseko azpiordezkari tzarekin 

kolaboratu zuen Camille Powerekin kon-

taktuan jarri zen Jon Bilbao. Hain izan ziren 

arrakasta tsuak kur tso horiek, non 1974an 

Idahoko uniber tsitateak negu-ikastaro bat 

antolatu bai tzuen eta, 1982 urtean, Neva-

dako eta Boiseko Uniber tsitateek euren 

programak bertan behera u tzi zituzten par-

tzuergo bat elkarrekin era tzeko asmoarekin. 

Gaur egun, University Studies Abroad Con-

sortium (USAC) izena du par tzuergoak, eta 

Estatu Batuetako ikasle eta irakasleak truka-

dian u tzitako hainbat proiektu kultural 

eta editorial berreskura tzeko aukera ikus-

ten zuen Jon Bilbaok. William Douglass, 

berriz, akademikoa eta pragmatikoagoa, 

arreta tsu eta zuhur azal tzen zen Jonen hel-

buru, egitasmo eta burubideen aurrean. 

Zen tzu horretan Douglassek eta Bilbaok 

Renoko Euskal Programaren inguruan 

zituzten ikuspegiak osagarriak bilakatu zi-

ren. William Douglassen hi tzetan, «a tzera 

begira, lehen urte haietan Renoko Euskal 

Programa bi gidari zituen ko txe baten an-

tzekoa zen, Jonek beti azeleragailuan oina 

eta nik beti balaztan».

Per tsonalitate kontrajarri hauen produktu 

mami tsua gauzatu zen gerora. Jon Bilbaok 

aurkeztutako zenbait proiektu abian jarri 

zuten eta, horietako ba tzuk iraunkorrak eta 

arrakasta tsuak gertatu ziren. Horien artean 

bat EAJko erresisten tziako kur tsoen irudira 

euskal amerikar gazteen tzako udako ikas-

taroak Euskal Herrian antola tzea izan zen. 

Kur tsoen helburua euskal amerikar ikasleak 

Euskal Herrira eraman eta bertan euskal 

hizkun tza, historia eta kultura ezagutaraztea 

zen, hortik aurrera Estatu Batuetako euskal 

gizartea eta Euskal Herriko gizartearen arte-

Bestearen artean, William Douglass, ezkerrean zutik, Jon Bilbao, erdian 
zutik, Robert Laxalt, eskuinean eserita, Renoko uniber tsitatean 1969an
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teko baina, lehen pausoak ematen lagun-

tzeko gai izango zirelakoan, bat etorri ziren 

azkenean Jon eta Bill. 1972an Nevadako 

Uniber tsitatean batu ziren lehen aldiz eus-

kal amerikar euskal e txe eta erakunde ez-

berdinetako ordezkariak eta 1973an osatu 

zen North American Basque Organizations 

(NABO). «Zirelako gara eta garelako izan-

go dira» lelopean, hogei erakundetik gora 

bil tzen ditu egun bere baitan NABOk 

«elkarte-bazkideei lagun tzea, elkarteek el-

karri lagun diezaioten» komunean duten 

helburu nagusia erdiesteko, alegia, euskal-

tasuna Estatu Batuetan manten tzea.

Jon Bilbaok Renoko Euskal Programaren 

baitan bul tzatu zituen ekimenen artean, 

tzeko arloan erakunderik nagusienetarikoa 

dugu, Carmelo Urzaren zuzendari tzapean.

North American Basque Organizations 

(NABO) erakundea ere Jon Bilbaoren 

ekimena izan zen jatorriz. William Dougla-

ssekin batera Hego Ameriketan herrialde 

ezberdinetako euskal gizarteen inguruko 

informazioa araka tzen egon zenean, Fe-

deración de Entidades Vasco-Argentinas 

(FEVA) erakundearen berri izan zuen Jon 

Bilbaok. Renora i tzul tzean, Estatu Batue-

tan an tzeko erakunde bat sor tzearen alde 

agertu zen Jon, berriz ere William Dou-

glassen ikuspegi errealistagoarekin talka 

eginik. Douglassen ustez, Renoko Euskal 

Programa  txikiegia zen proiektu horri eki-

Euskal Programak 1970ean Uztari tzen antolatutako udako ikastaroko irakasle eta ikasleak
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kari zaharrak, gutunak eta bestelako eskui-

zkribuak, agendak, argazkiak, grabazioak eta 

hainbat memorabilia. 1968an 3.000 liburu zi-

tuen Renoko Euskal Liburutegiak; hamabi 

urte geroago, 1980an Jon Bilbao erretiratu 

zenean, 25.000 aletik gora. Urte oro 1.800 

liburu baino gehiago erosi eta katalogatu zi-

tuen Jon Bilbaok, bost liburu eguneko bataz 

bestekoz.

Carmelo Urzak esandakoaren harira, 

1969an hasi ziren Douglass eta Bilbao 

euskaldunen presen tzia Estatu Batuetako 

mendebaldean zehar iker tzen. Douglass 

antropologoa eta Bilbao historiagilea iza-

nik, azterketa sozio-historikoa nahi zuten 

Basque Collection deri tzona dugu nagu-

sienetarikoa. Renoko Euskal Liburutegia 

(REL) Euskal Herritik kanpora dagoen 

euskal gaietan espezializatutako bibliote-

karik zabalena da. Neurri handi batean Jon 

Bilbao bibliografoaren urtetako etengabeko 

ahaleginaren emai tza dugu REL. Gerra os-

tean hasi zen bilduma osa tzen, Iparraldean, 

Barandiaranekin lan egiten ari zela, ezagutu 

zuen Philippe Veyrinen 750 aleko liburute-

gi pribatua erostean. Geroxeago Nevadako 

Uniber tsitateko Liburutegiak atal berezi bat 

osatu zuen, Basque Collection izenarekin. 

Euskal liburutegiko liburuzain eta zuzenda-

ri izendatu zuen Nevadako Uniber tsitateak 

Jon Bilbao 1972an. Lehen helburua ahal be-

zain beste liburu a txiki tzea zen. Horretarako, 

bibliografoz eta liburuzainez osatutako sare 

zabala antolatu zuen Jonek, liburu-denden, 

agenteen eta erakundeen bidez erosketak eta 

trukeak bul tza tzeko asmoz. Inprimatutako 

eta inprimatu gabeko liburuak, liburukiak eta 

idazkiak eta bilduma pribatuak erosi zituen 

Ipar eta Hego Ameriketan zein Europan. 

Erosi ezin izan zituen idazkiak mikrofilma-

tzen saiatu zen. Azkenik, euskal agiritegia ere 

osa tzen hasi zen, nagusiki argitaratu gabeko 

materialarekin, ho ts, dokumentuak, aldiz-

Jon Bilbao Renon liburu artean
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New World Robert Laxalt euskal jatorriko 

idazleak sortutako University of Neva-

da Press-ek 1975ean argitara emandako 

lana dugu. Egun Estatu Batuetako men-

debaldeko euskal gizartearen azterketarik 

mami tsuenetariko bat jarrai tzen du izaten, 

ezinbestekoa gai hau jorra tzen duen inon-

go ikerlariaren tzat.

Jon Bilbaok egindako lanaren omenean 

argitara eman zuen Nevadako Uniber-

tsitateak 1977an Anglo-American Contri-

butions to Basque Studies: Essays in Honor 

of Jon Bilbao liburua. Urte horretan ber-

tan euskal emigrazioa Filipinak uharteetan 

burutu, garai hartan lankide tza berri-

tzailea alegia. Argentina, Brasil, Kolonbia, 

Mexiko, Peru, Txile, Uruguai eta Vene-

zuelan zehar ibili ziren 1969tik 1974ra 

informazio bila. Bost urteko azterketa-

ren emai tza Amerikanuak: Basques in the 

J. Bilbao eta W. Douglass Renoko Euskal Ikergunean, 
1976 aldera

Euskal ar tzainak 
Idahon. Euskaldunak 
diasporan izan zen J. 

Bilbaoren ikerketen gai 
nagusienetakoa, batez ere 

W. Duglassekin batera 
ida tzitako Amerikanuak 
liburuan mamitu zuena
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vernors of California» azken hau, Andres 

Irujok gazteleraturik, Buenos Airesen argi-

tara emango zuen «Los Gobernadores Vas-

cos de California» izenburupean egile nafa-

rrak; «First Basque Studies Summer Session 

Abroad»; «The Basque Library Collection». 

William Douglassekin batera, «Basque Ma-

riners in the North Atlantic» (Basque Stu-

dies Program Newsletter 9/1973, pp. 4-5); 

«Consul for the United States for the port 

of Bilbao»; «The Evolution of Modern Bas-

que Costume»; eta, azkenik, «Commentary 

on Papers on the Role of Women in French 

Basque Culture». 

iker tzeko diru-lagun tza jaso zuen. Mani-

lako eta uharteetako beste zenbait ar txibo 

araka tzeko aukera izan zuen eta ikerketa 

honen emai tza zenbait artikulutan argitara 

eman zen, hala nola «Basques in the Phi-

lippine Islands» (Basque Studies Program 

Newsletter, 20/1979). Filipinetan egindako 

lanaren emai tza argitaratu gabe u tzi zuen 

Compendio de biografías de inmigrantes 

vascos en las Filipinas en la primera mitad 

del siglo XX dugu. Arlo horretan jarraituko 

zuen lan egiten Jon Bilbaok 1992ko urria 

arte, Renoko IV. Bil tzar Onomastikoaren 

baitan Mikel Gorro txategirekin eta José M. 

Fernández Anakaberekin batera, «Reper-

torios onomásticos vasco-filipinos» aurkez-

tu zuenean.

Bestetik, Renora 1969an heldu zenean, 

Boisen, New Yorken edota Saran egin zuen 

bezala, Basque Studies Program Newsletter 

izenburuko aldizkaria osatu zuen. Bertan 

eta Andres Irujok Buenos Airesen argitara-

tzen zuen Boletín del Instituto Americano de 

Estudios Vascos aldizkarian ani tz lan ager-

tuko zituen Jon Bilbaok 1969tik 1977ra. 

Hauen artean, «The Basque Library of the 

University of Nevada»; «The Basque Go-

Robert eta Paul Laxalt anaiak, zuberotar jatorriko 
estatubatuarrak. Robert idazle gisa nabarmendu zen, 
sarritan euskal gaiak erabiliz; Paul, Ronald Reagan 
presidentearen adiskide mina, politikari ospe tsua 

izan zen
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alegia. Bilketa bibliografiko honen lehen 

urra tsak Bilbaok 1944an eman zituelarik, 

AEBetako Kongresuko Liburutegiak Biga-

rren Mundu Gerra baino lehen erabil tzen 

zuen deskripzio bibliografikoaren sistema 

baliatu zuen lehen fi txak egiteko. Hala ere, 

erabil tzaileek eta lagunek egindako eskabi-

deei jarraiki, hobekun tzak egin zituen oina-

rrizko sisteman. Bestalde, informatikaren 

garapenarekin, ordenagailuetarako deskri-

bapen normalizatuak presta tzen hasi zen 

lanaren azken fase batean, laurogeigarren 

hamarkadako azken urteetan.

«eusko BiBliograpHia»,  
lan erraldoia 

Baina euskal kulturari eta euskarari berari 

Jon Bilbaok egin zion ekarpenik garran tzi-

tsuena bibliografia-alorrekoa dugu, zalan-

tzarik gabe. 1970eko udan, Donostiako 

Jose eta Bernardo Estornes Lasaren Auña-

mendi argitale txeak Jon Bilbaoren Eusko 

Bibliographia bikainaren lehenengo alea 

kaleratu zuen. Hemen nahiz a tzerrian ida-

tzitako Euskal Herriari buruzko edozein gai 

edota aipamen dakarren liburu, liburuxka, 

artikulu edo bestelako argitalpenen fi txa 

bibliografiko zeha tzen zerrenda dator lan 

erraldoi horretan. Euskal Herri osoari da-

gokionez, euskaraz zein erdara desberdine-

tan historian zehar sortutako bibliografia, 

Auñamendi argitale txeak 
1970ean kaleratutako Eusko 
Bibliographia lanaren lehen 

liburukia

Renoko liburutegian 
1972an
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Oso harreman estua izan 

zuen liburuzainekin nos-

ki. Jon Bilbaoren esa-

netan, liburuzainek eta 

bibliografoek produktu 

ezberdinak ekoizteko le-

hengai bera erabili ohi 

zuten. Behin eta berriro 

errepikatu zuen bezala, 

Eusko Bibliographia ez zen 

katalogo bibliografiko bat, 

liburuzainek erabil zezake-

ten informazio-tresna bat 

baizik, alegia, «bibliografoa 

zama pila tzen duen armadorea da eta, li-

buruzaina zama i tsason tzira tzen, sailka-

tzen eta portura tzen duen kapitaina 

da». Metodologiari dagokionez, oso 

zorro tza zen Jon Bilbao. Kalitatezko 

argibideak eman ahal izateko, lan-tal-

deak osatu zituen jasotako informa-

zioa behin eta berriro filtratuz, edi-

tatuz eta errepasatuz, behar bezain 

beste zuzenketa egin arren.

Eusko Bibliograhia lan erraldoiaren 
lehen faseko lagin parea
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Nevada, Reno» (Revista Internacional de 

Estudios Vascos, 1987).

1992. urtearen amaieran, Washingtongo 

kongresuko liburutegia jarri zen Jon Bil-

baorekin harremanetan Eusko Bibliogra-

phia Elkarteak estatubatuar liburutegiaren 

euskal gaietarako erakunde aholkulari gisa 

lan egin zezan.

Proiektu bibliografikoaren lehenengo fasea, 

400.000 sarrerarekin, hamar urteko epean 

argitaratuko zen hamar aletan banaturik 

(Eusko Bibliographia, Auñamendi, Donos-

tia, 10 ale, 1970-1981). Guztira ale bakoi-

tzeko 10.000 kopia saldu ziren, 100.000 

liburu guztira. 1983. urtean Arabako Foru 

Aldundiko Kultura Kon tseiluak Eusko Bi-

bliographiako 1981eko urtekaria argitaratu 

zuen (Anuario de Bibliografía 1981). 1984an 

1976 eta 1980 bitarteko euskal ekoizpen bi-

bliografikoa bere baitan har tzen zuen hiru 

liburukietako bilduma argitara eman zuen 

Euskal Herriko Uniber tsitateak (Eusko Bi-

bliographia, 1976-1980). Lanari bultzada bat 

ematearren, Eusko Bibliographia Elkartea 

osatu zuen Jon Bilbaok 1986an eta hamar 

urte geroago 1981 eta 1985 bitarteko ekoiz-

pen bibliografikoaren fi txak argitara eman 

zituen ale bakar batean (Eusko Bibliographia 

1981-1985, 1996). Jon Bilbaoren euskal 

ekoizpen bibliografikoaren inguruko azter-

lana 1987an argitara emandako hiru artiku-

lurekin amaitu zen, «Bibliografía del libro 

vasco» (X. Congreso de Estudios Vascos, 

1987), «Bibliografía» (I. Congreso General 

de Historia de Navarra, 1987) eta, azkenik, 

«La Biblioteca vasca de la Universidad de 

Euskal Herriko Uniber tsitateko argitalpen zerbi
tzuak 1985ean plazaratutako Eusko Bibliographiaren 

bigarren faseko lehen liburukia
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1985ean bigarren aldiz ezkondu zen Gayle 

Slavin estatubatuarrarekin Renon. Bedera-

tzi urte geroago, 1994ko mar txoaren 30ean 

izan zuen Jon Bilbaok lehen odol-isuria 

Gasteizen lanean ari zela. Gorlizko erie-

txean zegoelarik bigarren odol-isuriak jota 

hil zen Jon Bilbao 1994ko maia tzaren 23an, 

hirurogeita hemere tzi urte zituela.

Jon Bilbao Azkarreta, «nazioarteko eus-

kal semea», uniber tsala eta tokikoa izan 

zen aldi berean. Nortasun oso bereziko 

«Bibliografoen prin tzea» deitu zion Jus-

to Garatek Jon Bilbaori euskal produkzio 

bibliografikoaren inguruan garatutako 

lanarengatik.

azken urteak

1980an erretiroa har tzean irakasle eme-

ritu izendatu zuen Jon Bilbao Nevadako 

Uniber tsitateak 1981ean. Jarraitu zuen 

bi urtez Renon lan egiten, alegia 1983an 

Eusko Bibliographiako 1981eko urtekaria 

prestaketa lanak burutu arte. Euskadira 

bueltatu zen orduan, Ge txora hain zuzen. 

Bertan bi erakunde berri osatu zituen, Ins-

tituto Bibliográfico de Estudios Vascos eta 

Instituto de Estudios de la Diáspora Vasca. 

Lehenengo bi urteetan aldundiek, Eusko 

Jaurlari tzak, Nevadako Uniber tsitateak, 

Euskal Herriko Uniber tsitateak zein Gas-

teizko Aurrezki Ku txak eskainitako diru-

-lagun tzari esker proiektuek aurrera egin 

zuten. Hala ere, Eusko Jaurlari tzako Kul-

tura Sailaren lagun tzak gu txitu zirenean, 

Nazioarteko Euskal Bibliografia Elkartea 

sortu zuen Jon Bilbaok.

Ge txoko e txean 1988 inguruan



24

Sociedad Bascongada de los Amigos del País 

elkarteko kide osoa 1981eko azaroaren 

20an eta, 1987ko ekainaren 17az geroztik 

ohorezko kide; Society for Basque Studies 

elkarteko Hall of Fame-eko kide 1988an, 

eta Euskal Herriko Uniber tsitateko honoris 

causa doktore 1995eko azaroaren 9an.

per tsona, irakasle, politiko eta bibliogra-

fo izan zen, hainbat eta hainbat egitasmo-

ren proiekturen bul tza tzaile nekaezina, 

bidaiari nekagai tza eta aber tzale handia. 

Euskal   tzain urgazle izendatu zuen Euskal-

tzaindiak 1973an; Nevadako Uniber-

tsitateko irakasle emeritua 1981ean; Real 

Jon Bilbao eta Goio Monreal, Euskal Herriko Uniber tsitateko lehen erretorea
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