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Haurtzaroa, gerra,
kontzientzia-hartzea
Gerrak mozturiko
haurtzaroa
Xabier López de Gereño Arrarte zuen izena, baina Xabier Gereño modura ezagutu
genuen gehienok. Aita, Lorenzo López de
Gereño Larrabe, Plentzian jaioa izanagatik,
arabar familiakoa zuen; ama, Ines Arrarte
Martinez, bilbotarra zen jatorriz, familia erdaldunekoa. Amaren familia, baina, ondo
zebilen diruz; hori zela-eta, inudea hartu
zuen bi ume gazteenak hazteko. Inude hori
Idiazabalgoa zenez, Xabierren amak euskara ikasi zuen berarekin, eta baita gero bere
seme-alabei pasatu ere. López de Gereño

Arrartetarrenean, beraz, elebidunak izan ziren haurtzarotik: aitarekin gaztelaniaz egiten
zuten, ez baitzekien euskararik; amak, aldiz,
euskaraz egiten zien.

Xabier Gereño
hiru urte zituela
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Xabier jaio zen garaian ez zen erraza Bilboko
kaleetan euskara entzutea

Gure gizonari gagozkiola, 1924an jaio zen

ko meza-liburuak lortu zituen eta haiekin

Bilbon. Bizkaiko hiriburua handia zen

joaten ziren mezatara; liburu haiek irakurri

ordurako: 100.000 bizilagunetik gora zi-

eta irakurri, Xabier gaztea berez joan zen

tuen eta mugimendu garrantzitsua zegoen

euskal joskera eta ortografia barneratzen.

bertan, itsasontziak Areatzaraino sartzen

Hori bai, etxean baino ez zen euskaraz min

ziren eta industria ere bete-betean ari zen;

tzo, etxetik at ez zeukalako norekin jardun.

XIX. mendean industrializazioaren lehen
oldearekin periferiara baztertutako euskara, berriz, are zokoratuago zegoen hirian
Gereñoren ume eta gazte denboretan. Berak esana da azoketan-eta entzun ohi zela
batik bat; izan ere, horrelakoetan Bilbo
herrietatik etorritako jendez bete ohi zen
eta hiriko euskaldunak ere haiengana hurreratu ohi ziren, eta euskaraz egiten zuten
elkarren artean. Gainerakoan, kalean-eta
ez zen euskararik batere entzuten.
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Gereñotarrenean inoiz ez ziren falta izan euskarazko liburuak

Aita zein ama abertzaleak ziren. Aita, berbarako, Begoñako batzokiko presidente ere
izan zen. Bizkaiko Aurrezki Kutxan egiten
zuen lan, egoitzen ikuskatzaile modura;
1936ko uztailean oporretan zegoen Araban, emaztearekin eta bost seme-alabekin
lehengusuengana joanda. Bilbora bueltatu
ahal izan zutenerako hiria frankisten menpe
zegoen. Jende mordoa espetxeratu zuten,
aita ere bai tartean. Gero, lanetik bota zuten. Kanarietara joan behar izan zuen etxean

Xabierren aitak, dena dela, liburu-denda

ukatzen zioten lanaren bila, eta familia osoa

batzuetan erdi-ezkutuan zeuden euskaraz

eroan zuen berarekin, birritan gainera: lehe-

Gurasoak seme-alabekin. Xabier seme nagusiena da

ikastetxean aritzen zen irakasle, kontabilitatea eta ingelesa irakasten. Ikastetxe hartan
Gerra amaitu ondoren, aita beharretik bota zuten eta
familiarekin Kanarietara joan behar izan zuen lan bila

egin zituen ikasketak, hain justu, Xabierrek
berak ere. Aitak bezala, merkataritza-peritu

nengo bidaia sei hilabetekoa izan zen; bigarren egonaldi bat ere egin zuten, hiru urte eta
erdikoa. CIA izeneko inportazio-esportazio
enpresa batek hantxe zabaldu zuen egoitza
bat eta haraxe bidali zuten aita, zuzendari
modura (aldi hartan, gainera, II. Mundu Gerra betean, ingelesen aldeko espioi-lana egin
zuen eta bertan zeuden itsaspeko alemanen
datuak pasatu zizkien).

izateko ikasi zuen, bost urte guztira. Justu
hura amaitutakoan, Kanarietako bigarren
egonaldia hasi zuten López de Gereñotarrek. Merkataritza-maisutzari ekin zion han
Xabierrek. Gero, Bilbora itzuli zirenean,
merkataritza-intendente bihurtzeko ikasketak egin zituen (gaur egungo ekonomia
ikasketen pareko). Urte horietan, gainera,
frantsesa, ingelesa eta alemana ikasi zituen.
Hizkuntza horien ezagutza oso ondo etorri

Bilbora itzuli zirenean, aitak jesuitenean to-

zitzaion gerora, munduko hainbat bazterre-

patu zuen beharra, El Mensajero del Cora-

tako lagunekin harremanetan jarri eta bere

zón de Jesús aldizkariaren bulegoko ardura-

filatelia zaletasuna garatzeko: egin kontu

dun modura; haatik, hura ez zen egun osoko

Bilboko seilu-bildumarik handienetakoa

lanaldia, eta berau osatzeko Eskolapioen

zeukala.
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Chapas finas enpresatik

presan baizik (holdingekoa hori ere). Ku

euskal kulturgintzara

txa-laguntzaile modura sartu zen hor eta

Ikasketak amaituta, reválida egin eta hurrengo egunean hasi zen kontulari moduan

Manuel Landaluze bilbotar txistularia ere

tuen lan-urterik gehienak (36 orotara). La

Chapas Finasen ari zen beharrean. Hark

holding horrek enpresak zeuzkan han-hemenka. Zentrala Dendarikalen zegoen,
Bilboko Zazpi Kaleetan. Inportazio-kon-
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zuen La Aeronáuticarako jauzia.

beharrean. La Aeronáutica SA-n eman ziAeronáutica holding bateko parte zen, eta

Gaztetan

gero ahaldun gisa ere ibili zen. Handik egin

akuilatuta, txistu-eskolei ekin zioten Gereñok (solfeoa eta pianoa ikasten ari zen
ordurako) eta beste lankide batzuek. Hor

tuetan aritzen ziren. Dena dela, Gereñok

adiskide-taldea sortu zen; mendira joaten

hasieran ez zuen han lan egin, Fernández

ziren, eta erromerietara... Horrela hasi zen

del Campo kalean zegoen Chapas Finas en-

euskal giroan murgiltzen.

Manuel Landaluze lankidearekin txistua
jotzen ikasi zuen. Horixe izan zen euskal
giroan sartzeko bidea

Giro horretara hurreratzea, baina, arrisku
tsua izan zitekeen garai hartan. Horren
erakusgarri dira, adibidez, Gereñok
Berrogeiko
hamarkadan gil
tzapean izan zuten
Gereño Bilboko
Larrinagako espe
txean bolada labur
batean, euskara-eskolak eman
nahi izateagatik

1948an espetxean emaniko hamabost egunak, zergatik eta Concha Jeneralaren kalean (Bilbon) euskara-akademia zabaltzen
saiatu zelako. Larrinagako kartzelara eroan
zuten orduan. Bilbon ez zegoen garai hartan euskara ikasteko ezelako lekurik; izan
ere, kale horretan hizkuntza-akademia bat
zegoela-eta, hura euskara irakasteko leku
aproposa izan zitekeela begitandu zitzaion.
Bertako nagusi falangistarekin berba egin
zuen, adiskidea baitzuen, eta hau esan zion:
«Hemengo gela batean euskarazko eskolak
ere eman ditzakezu. Zer deritzozu?». Ea
nork emango zituen bota zion hark, eta
Gereñok Xabier Peña aipatu zion, ezaguna
baitzuen ordurako. Peñarekin berba egiteko esan zion akademiako nagusiak. Elkartu
ziren hirurak eta bat etorri ziren asmoarekin. Gero, ordea, Gereño kartzelatu egin
zuten hori zela-eta; akademia, aldiz, errespetatu egin zuten.
Ez zen hura gilt zapean pasaturiko aldi
bakarra izan, hogei urteren buruan berriro kartzelatu baitzuten. Bi espetxeratzeen

artean, gainera, beste hainbat atxiloketa
ere izan ziren. Bilboko garai bateko polizia-etxe gehienak ondo baino hobeto ezagutu zituen, beraz. Xabierrek berak esana da
poliziak 200 izen inguruko zerrenda zeukala, pertsona susmagarrien zerrenda, eta
egun seinalatuen bezperetan (Aberri Eguna, Maiatzaren Lehena…) eroan egiten zituztela. 48 ordu inguru eduki ohi zituzten
barruan, egun seinalatuaren bezpera eta
eguna bera. Ez ei zen ez galdeketarik ez
antzekorik izaten. Hurrengo egunean aske
uzten zituzten. Berak, badaezpada, gertu
izaten zuen beti lastaira puzgarria etxean.
Etortzen zirenean, harrera-gelatik lastaira
hartu eta segi. Kontuak kontu, ez zuten
Xabier kikiltzerik lortu, buru-belarri jarraitu baitzuen kulturgile lanean.
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Kultur aktibismoari emana
Dantzari aldizkaria, Xabierrek sorturiko beste
proiektu asko bezala, bere poltsikotik
finantzatu zuen

Bakarka,
frankotiratzaile
modura
Euskal t xistularien elkartean murgildu
zen lehenbizi, eta baita elkarte horren aldizkarian ardurak hartu ere: aldizkariaren
egoitza hiriz aldatzen zuten bi urtean behin, eta egoitza Bilbori zegokionean, bera
izaten zen kazetaren arduradun. Apur
bat geroago Dantzari aldizkaria ere sortu
zuen, baina porrot egin zuen, ez zuelako
babesik aurkitu. Bere diruarekin bideratu
zuen, eta baita sos dezente galdu ere. Izan
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ere, ekintza guztietan bere diruaz molda
tzen baitzen. 1950eko hamarraldian jaialdi
asko antolatu zituen, eta ez bakarrik Hego
Euskal Herrian, baita mugaz bestaldean
ere: Biarrit zen, Donibane Lohizunen...
Frantsesez ondo mintzatzen zenez, erraz
zabaltzen zituen hango udaletako ateak.
Bera bakarrik ibili ohi zen antolaketa-lanetan (emazteak lagunduta batzuetan). Gisa
honetan azaldu zigun berak hautu hori:
«Kontua da inoiz ez dudala gustuko izan
elkarteetan parte hartzea; inoiz parte hartu
izan dut, bai, baina erdi-derrigorrean. Txistulari aldizkariak, berbarako, kudeaketa-

1950eko hamarkadan jaialdiak antolatzeari ekin
zion Euskal Herri osoan zehar. Gehienetan bakarka
aritzen zen lan horietan, baina tarteka emaztearen
laguntza ere izaten zuen

-batzordea zeukan eta hara joaten nintzen,
baina hori bai, desgogara: han elkartzen
ginen zazpi, edo zortzi, edo hamar lagun,
eta han ibiltzen ginen, hitz eta pitz, kontu kontari, harira joan barik... Ni hara ez
nindoan, ordea, denbora galtzera! Haserre
bueltatzen nintzen etxera... Horregatik, gehiago gustatzen zait nik neuk eratzea gauzak, horrela ez baitut denborarik galtzen».
Bakarka jardun arren, bere lana ez zen
oharkabean geratu, 1965ean euskaltzain

Sarritan joaten zen Euskaltzaindiko Azkue
Liburutegira

urgazle izendatu baitzuten. Euskaltzaindia
ez zitzaion inondik inora arrotz, maiz bildu
ohi baitzen Azkue liburutegiaren ingurura,
orduko bilbotar euskaltzaleek egin ohi zuten gisan. Ibilbide motzeko antzerki-talde
bat ere sortu zuten han, besteren artean,
Gabriel Arestik, Alfontso Irigoienek eta berak, Kriselu taldea; ordukoa oso panorama
mortua zela zioen, eta hura eraldatzeko egin
zutela. San Anton orfeoia eratzea izan zen
hurrengo pausoa, eta jaialdien antolaketa
etorri zen horren ostean. Zortzi-hamar urtetan urtero eroan zuen euskarazko ikuskizunen bat (antzerkia, pailazoak, abeslariak…).
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Cinsa, argi-izpia

Horregatik, elkartea beharrean merkatari

frankismoan

tza arloko enpresa sortu zuten: CINSA.

1961ean CINSA (Coordinación de Iniciati-

notarioaren aurrean eginda– jaialdiak an-

vas Sociedad Anónima) enpresa sortu zuen
Gereñok beste bost lagunekin batera: Joseba Gereño anaia, Jose Mari eta Luis Benito
del Valle, Jose Manuel Nicolás eta Luis Varela. Izan ere, denbora aurrera zihoan eta
Xabierrek ikusten zuen ekintzak hobeto
antolatzeko babes bat bilatu beharra zegoela, modu horretan gauza handiagoak
egin ahal izateko. Gereñoren arabera, babes hori ezin zitekeen eratu elkarte bat sortuz, hori egitea ezinezkoa baitzen, baldin
eta bertako buruak frankistak ez baziren.

Enpresaren helburua –eskriturak eta dena
tolatu, argitalpenak egin eta ant zerako
ekintzak burutzea zen (publizitate eta artearen munduak lantzea, besteak beste).
Babes horrekin jada, liburu eta diskoak
argitaratzeari ekin zioten. Diskogintzan
nabarmendu ziren batik bat: 43 lan atera
zituzten orotara (horiek daude bilduta behinik behin Eresbil-en katalogoan). Euskaraz abestutako diskoak ziren gehienak, eta
izen ilustre asko dago tartean: hiru Robles-Arangiztarrek eta Txabi Villaverdek osatutako Soroak taldea, Benito Lertxundi,
Julen Lekuona, Maite Idirin, Jon Enbeita… Liburuei dagokienez, berriz, abesteko liburuak ziren, euskal kantu-liburuak.
Guztira lau atera zituzten. Gerora, Iker
argitalet xekoak «Saioka» liburu-saila
kaleratzeko CINSAz baliatu ziren. Euskalduntzen eta Alfabetatzen euskara ikasteko liburuek ere etxe horren marka eroan
zuten.
Diskoetara bueltatuta, argitaraldi txikiak

Bermeon, jai giroan, 1961
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ziren CINSArenak; bat zuk, 200 kopia

Iriondo (Gabonetan Bilbora eroan zuen,
Santiago Apóstol ikastetxeko aretoko jaialdian abestera), eta Xabier Lete, Benito Ler
txundi, Mikel Laboa, Joxean Artze, Julen
Lekuona eta gainerakoekin ere harreman
estua izan zuen gerora.
Frankismo amaierara arte iraun zuen CINSAren jardunak: «Franco hil ostean», aitortu zuen Gereñok bere garaian, «autonomia
estatutua eman zigutenean-eta, pentsatu
nuen modu amateur batean diskoak atera
tzen jarraitzeak ez zeukala zentzurik. Gobernua geneukan Gasteizen, bada, antola
zezala berak ikus-entzunezkoen arloa. Hori
Soroak taldea, Iker, Ugutz eta Irkus Robles-Arangiz nahiz Txabi Villaverdek osatutako laukote
modernoa, CINSA argitaletxearekin grabatu
zuenetako bat

ingurukoak; beste batzuk, aldiz, handiagoak (Urretxindorrak-en lan baten 2.000
kopia inguru saldu zituzten, esaterako).
Zabalkundeari dagokionez, Gereño bera
ibiltzen zen banaketa egiten. Durangoko

baino lehen, ordea, Franco artean hilzorian
zegoela, Columbia eta beste zenbait disko-etxe indartsu gurean sartzen hasi ziren.
Haiekin ezin ginela lehiatu ere argi genuen».
CINSA, baina, beste alor batean ere nabarmendu zen: Festival de la Canción Vasca
jaialdia antolatzen, hain justu. Euskal abesti modernoagoak sor zitezen plaza bat eratu nahi zuen Gereñok, euskarazko disko

Azoka ere baliat zen zuten horretarako,

gehienak orfeoienak baitziren. Jaialdiaren

bistan denez. Lehen ekitalditik hartu zuen

lehen ekitaldia Bilboko Capitol zineman

parte bertan, salmahaia jarrita, emaztea la-

egin zuten, 1964an. Areto erdia-edo bete

gun zuela. Orduantxe ezagutu zuen Lurdes

zuten: 900 lagunentzako tokia zegoen, eta
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mikrofonoa hartuta, hitzaldi abertzale su
tsua botatzeari ekin zion erdaraz. Palkoetako batean Pilar Kareaga gerora Bilboko
alkatea izango zena zegoen, eta besteak aldarrika jarraitzen zuen bitartean Kareaga
zutundu egin zen eta ¡Viva España! egin
zuen garrasi. Azkenean baretu zuten kontua nola-hala, baina handik bi egunera Gobernu Zibilera deitu zuten Gereño eta goXabierrek 1960ko hamarkadan hainbat hiritan antolatu zituen euskal
abestien jaialdiak. 1967ko Festival de la Canción Vascaren kariaz Iruñean
eginiko jatordukoa da argazkia

500 bat sarrera saldu zituzten. 1966an Bilboko Capitolen errepikatzeaz gain (bete
egin zen aretoa), Donostiako Victoria
Eugeniara ere iritsi ziren, sarrera itxuroso
batekin. 1967koa, azkenik, are leku gehiagotan egin zuten: Victoria Eugenian, aretoa beteta zegoela; Gasteizko Guridi an
tzokian, hura ere jendez lepo; Gernikako

«Fuera el pasaporte y nada de festivales de
ninguna clase. Usted no va a tener permiso
ni para organizar una novena».
Hori nahiko ez eta, lehen espetxeratzetik
hogei urtera, 1968an, berriro kartzelatu
zuten, Basaurin, Julen Lekuona zenaren
disko baten baimenak zirela-eta (Ez, ez dut
nahi kantua zekarren diskoagatik, hain zuzen ere). Edizioa bahitu zieten. Gereñoren

frontoian, hori ere beterik zela (4.000

etxera joan eta bertan zeuzkaten 200 bat

lagun inguru); Iruñeko Gaiarren, hor ere

diskoak eroan zituzten, eta dendarik denda

arrakasta izugarria; azkenik, Bilboko Co-

ere ibili ziren lan hura erretiratzen. Xabier

liseo Albian izan zen finala, hor ere aretoa

hamabost egun eduki zuten kartzelan.

jendez mukuru zela.
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bernadorearen idazkariak zera esan ei zion:

Giro hartan ezer egiterik ez zegoela ikusita,

Coliseo Albiako final hartan, ordea, ez zen

eta bera ezer egin barik ezin egon zitekeenez,

polemikarik falta izan. Kantu egile batek,

idazteari ekin zion, buru-belarri ekin ere.

ere arduratu zen. Trebea zen, esate baterako, publizitatea lortzen: egin kontu Sony
telebisten eta antzeko etxeen iragarkiak
lortzen zituela Anaitasunarako (publizitate
master bat ere egina zuen ordurako).
Anaitasunak aparteko garrantzia izan zuen
garai hartan, euskara batuaren bultzatzaile
nagusienetakoa izan zelako. Hori ere ain
tzat hartu beharra dago, euskara batua
abiatu berritan jende asko baitzegoen haren aurka. Imanol Berriatua hil zenean,
Anjel Zelaietak hartu zuen aldizkariaren
ardura. Urteak geroago, ondo gogoan
zeuzkan garai haiek Gereñok: «Han ibil
tzen ginen baita ni neu, Xabier Kintana eta
beste batzuk ere. Lau katu ginen, egia esan.
Anaitasuna aldizkarian idazteaz gain, publizista-lanak ere egin zituen, emaitza oso onekin gainera

Hasiera batean frantziskotarren Iralabarriko (Bilbo) komentuan geneukan egoitza.
Baina frantziskotarrak aldizkaritik aldendu

Idazle berantiar joria
Zeruko Argiara artikuluak bidaliz hasi zen
lehenbizi, baina Imanol Berriatuak Anaitasunaren ardura hartu eta kazeta hori Bilbora

ziren, eta geuk ere fraideen magalpetik atera gura genuen Anaitasuna. Hori zela-eta,
nik neuk alokatu nuen egoitza berria Zazpi
Kaleetan, Pilota kaleko etxebizitza bat. Nik
neuk ordaintzen nuen alokairua».
Aita Berriatua hiltzean, ordea, gauzak alda-

eroan zuenean, hango lantaldean sartu zen

tu egin ziren: «Egoitza hori Rikardo Badio-

Gereño. Idazteaz gain, bestelako kontuez

la eta Juanjo Zearretak hartu zuten, euren
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Hainbat genero landu zituen: nobela historikoa, biografia, antzerkia...

hiztegia egiteko. Haren ondoren etorriko

idazten ere hasia zen, nobelaren bat osatzeko

ziren gero Hiztegia 2000, Hiztegia 3000 eta

gauza ote zen egiaztatu guran. Alabaina, inoiz

enparauak. Tira, kontua da Anjel Zelaietak

ez ei zuen lortzen dozena bat orri baino ge-

Anaitasunaren egoitza Galdakaora eraman

hiago idazterik. Hori dela-eta, nobelagintza

zuela, bera hantxe baitzegoen abade. Gero,

ezinezkotzat jo eta utzi egin zuen. Haatik, ga-

Zelaietak abadetza uztean, Errekaldeberri-

raiko agintariek ekintzailetzaren ate guztiak

ra (Bilbo) joan zen, eta haraxe lekualdatu

zarratu zizkiotenean, bere buruari frogatu

zen aldizkariaren egoitza ere. Memento

gura izan zion ea gauza zen idazletzan biderik

hartan utzi nuen nik Anaitasuna».
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egiteko. Hori bai: aurretiaz buruturiko saio

Idazte-kontuetara etorrita, aspaldidanik zeu-

antzuak gogoan, eleberri bati ekin beharrean

kan Xabierrek idazten hasteko gogoa. Eus-

gauza t xikiagoekin trebatzea erabaki zuen.

kararen munduan sartu aurretik, erdaraz

Horregatik, Zeruko Argia, Anaitasuna, Txis-

Euskaraz
horrelako
gutxi
zegoela-eta,
nobela bel
tzak idazteari
ekin zion

Eskolarako
gaztelania-euskara eta
euskara-gaztalenia
hiztegia

tulari, Dantzari eta beste aldizkari batzuetan

Bidaia asko eginikoa ere bazen (emazteak

idazki txikiak argitaratzen hasi zen.

oso gustuko zuen bidaiatzea), eta horrek

Euskaraz irakurri nahi zuena hizkuntza
horretan topatzen ez zuela-eta, arnasa luzeagoko lanei ekin zien ondoren. «Argi
ikusten nuen», zioen, «Europako literatura
guztietan polizia-liburuak oinarrizko obrak
zirela. Horregatik, nire ustez euskaraz literatura serioa egin gura badugu, behetik
hasi behar dugu lehenik. Ezin daiteke hasi

asko lagundu zion istorioak girotzen. Europa Portugaldik Istanbuleraino ezagutu
zuen, punta batetik bestera. Oporretan
bidaiatu ohi zuten. AEBak, adibidez, New
Yorketik San Frantziskora ezagutzen zituen, kostatik kostara. Afrikako parte ba
tzuk ere bai, Maroko adibidez, eta gero
Asiako zati bat, asiar Turkia...

teilatutik et xea egiten. Horregatik ekin

Azpimarratzekoa da, horren harira, Ge-

nion polizia-eleberriak idazteari».

reñoren euskarazko nobela ia bakar bat
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Esana dugun moduan, berandu ekin zion
idazteari, 1968 aldera, baina, hala ere,
itzela da bere produkzioa: 150 liburu argitaratu zituen (1995ean bakarrik, adibidez, hamabost liburu kaleratu zituen), arlo
desberdinetan banaturik: antzerkia, nobela
(hainbat genero landuz), hiztegiak, euskara
ikasteko metodoak, biografiak...
Bere produkzioa ikaragarria izan arren,
ez zen inoiz idazle profesionala izan. Argi
dago, beraz, diziplina zorrotza jarraitzen
zuela: zahartzarora arte lanetik atera eta
bizpahiru ordu eman ohi zituen idazten,
egunero-egunero, izan astegun buruzuri,
Liburuak sinatzen

izan jai-egun. Zahartuta ere, gehiago neka
tzen zela aitortu arren, egunero pare bat orduz idazteko ohiturari eutsi zion. «Gauza
ere ez dagoela Euskal Herrian kokatuta,
nobela historikoak salbu. Zein da horren
zergatia? Berak esan ohi zuen irakurle
euskaldunei idazlanekin denbora-pasa bat
eskaintzeaz gain, irakatsi ere egin nahi ziela, beste lurralde batzuen, beste ohitura ba
tzuen berri eman. Beti joaten zen bolaluma
eta blok banarekin, datuak hartzen.
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bat da sortzea eta beste bat argitaratzea»,
esan ohi zuen. Izan ere, batez beste zazpi
orrialde idazten zituen egunero; kalkulua
ere egina zeukan: urteak 365 egun izanik,
3.500 orri inguru idatzi ohi zituen 12 hilabetetan. Ehunen bat lan original zeuzkan
argitaratu barik, bai teatroan bai nobeletan, bai euskaraz bai gaztelaniaz.

Egin kontu nobela hori kartzelan taxutu
zuela. Han izan zituen ideia eta burutazioekin idatzi zuen, espetxetik irten eta
berehala. Oso bizkor idatzi zuela zioen,
dena buruan zeukalako.
Hurrengo lana, berriz, Argi bat iluntasunean
(1970) Lur argitaletxeak publikatu zion.
Hamarkada horretan Lur eta Kriselu editorialetan agertu zituen zortzi bat nobela.
Hala ere, argitaletxe horietan ezin zituen
aukeratu liburuen azalak, eta nola izenburuak hala edukia ukitu egiten zizkioten,
bera kontsultatu barik. Hori zela-eta, bere
Arantza artean (1969) bere lehen liburuaren
ondoren, beste asko etorri ziren errenkadan

kontura hastea erabaki zuen, produktuaren gaineko erabateko kontrola erdieste
aldera. CINSAko diskoekin pilatua zuen

Idazle... eta
argitaratzaile
Kartzelatik irten eta berehala kaleratu zuen
Gereñok bere lehenengo nobela, Arantza
artean, 1969an, Itxaropena argitaletxearen
Kuliska Sortan atera ere. Izenburuak berak iradokitzen duen moduan (garai hartan gauzak modu metaforikoan esan behar
izaten baitziren), liburu tristea da, idazlea
bera ere garai hartan ez zegoelako oso alai.

esperient zia lagun, bere gain hartu ohi
zuen liburuen zabalkundea ere, hainbesteraino non bera joaten baitzen liburu-dendetara (Corte Inglés, Verdes, Manterola...)
banaketa egitera. Luzaz eutsi zion zeregin
horri, harik eta 1990eko hamarkadan bere
argitalpenen kudeaketaren ardura semearen bizkar utzi zuen arte.
Esana dugu lehen estreinako ekitalditik
hartu zuela parte Durangoko Azokan.
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Mende laurden pasat xo egin zuen hara
joaten hutsik egin barik. Salmenta onak
izan ohi zituen, beti ere bere salmahaiaren
tamaina kontuan hartuta: «Nik, neuk ida
tzitako liburuak baino ez neuzkan, 20, 25
edo 30. Beste argitaletxeek hainbat idaz
leren lanak zeuzkaten, 100 edo 200 titulu
inguru. Azkenerako, joateari utzi nion, salmahaien alokairu-kostua ez baitzegoen salmentekin kitatzerik. Ezen, sorrera-garaian
ez bezala, gero kobratzen hasi baitziren».
Durangora joateari bai, utzi zion, baina ez
ordea idazteari. Bere liburu batzuek edizio
asko izan zituzten, baina txiki samarrak denak ere (berrargitalpenak 300 alekoak izan
ohi ziren). Egin kontu bere biltegia 52 me-

eginak: ingelesezkoa, adibidez, Ipar Ame-

tro koadrokoa baino ez zela. Ezin, nahita

riketako irakasle batek moldatu zuen (oso

ere, liburu askorik sartu hor...

ondo saldu zen gainera, baita AEBetan

Bere liburu batzuk, dena dela, oso ondo saldu ziren: Antonello Euskal Herrian lanarekin, esate baterako, 6.000-7.000 ale inguru.
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Urtero joaten zen Durangoko Azokara. Antonello
Euskal Herrian liburuarekin (1983) goia jo zuen
salmentetan

ere; bi edizio atera ziren eta jada agortuta
dago); frantsesezkoa, berriz, hizkuntza hori
menderatzen zuen lagun batek.

Beste batzuekin (biografiak, adibidez) 2.000

Euskarazkoa aterat zeko, bestalde, zain

bat ale saldu izan zituen. Hiztegiak eta me-

egon behar izan zuen, euskara batuaren

todoak ere jende askok erosi zituen: euskara

lehen urrat sak noiz emango it xaroten.

gaztelaniaz eta frantsesez ikasteko metodoak

Euskara batuaren zain egon zen, halaber,

atera zituen, eta baita ingelesezko metodoa

lehen aipatu dugun bere lehen eleberria,

ere. Ikasbide horiek guztiak ez ziren berak

Arantza artean, argitaratu ahal izateko, ha-

sieran bizkaieraz idatzi baitzuen. Haatik,

teko erabiltzen baitzituen. Ez zeukan, hori

Euskaltzaindiak Arantzazuko Kongresua-

bai, ekonomia-arazorik, bai erretiro ona

ren ondoren euskara baturako 2.000 hitzen

zuelako, bai, ekonomista zenez, bere lanbi-

zerrenda bat eta aditzaren jokaera erabaki

detik irabazitakoa ondo administratzen

zituenean, orduan egindako guztiak (bai

zekielako. Mundu horretan sartu izanak,

nobela bai euskara-metodoa) batura mol-

gainera, epaimahai askotan parte hartzeko

datu eta argitaratu egin zituen. Oso harrera

aukera emateaz gain (Euskaltzaindiaren

ona izan zuten, bidenabar esanda. Harrera

sariketak, BBKrenak, Bilboko Udalare-

on hori hurrengo urteetan ere ez zen apaldu: 1987ko datu batzuetan ageri zenaren
arabera, ordurako bere liburuen 63.000 ale
salduak zituen; garai hartan ez zegoen euskaraz horrenbeste saltzen zuen autorerik.

nak, Iruña kafetegiarenak…), jende askoren ezagutza erraztu zion (abeslariak, an
tzerkilariak, pailazoak, idazleak…). Ez Dok
Amairukoak aipatu ditugu lehen, baina ez
ziren bakarrak izan: Bernardo Atxaga batek,

Liburugintzan lan handiak hartu zituen

adibidez, maiz bisitatu zuen bere etxea, ar-

arren, ez zuen dirurik egin liburu-saltzen,

tean Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa Zien-

ateratako etekinak beste gauza batzuk egi-

tzien Fakultatean ikasle zela.

Gereñok argitaratutako euskara
ikasteko metodoak
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Euskaltzainditik Bakearen
Erregina egoitzara
Euskara batuaren aldeko «Ermuko zina» sinatu zuen Gereñok eta
Batasunaren kutxa liburuan ere ageri da bere izena

Hasieratik batuaren
alde
1968an Euskal Kultur Astea ospatu zen
Bilbon, 1936ko gerraz geroztik antolaturiko lehena. Antolatzaileen artean, Xabier
Gereño. Urte horretan bertan ekin zion
Xabierrek idazteari, eta ekin ere, garai
nahasian. 1968 hartan Euskaltzaindiaren
Arantzazuko biltzar ospetsua izan zen, eta,
ikusi berri dugun moduan, batuaren zain
zegoen gure gizona liburuak argitaratzen
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ri da. Ekimen horien sinatzaileek beraien
lanak euskara batuan onduko zituztela hi
tzeman zuten.
Gereñok berak euskara batuaren behar
handia zekusan, baina ez zen askorik sartu
eztabaida horretan. Beste ezeren gainetik
gizon praktikoa izaki, hark egiten zuena
zen euskara batuan idatzi. Ez zen eztabaidetan tematu zalea, ez zuen bere denbora tirabiretan galdu nahi: sortu egin gura
zuen, positiboan jardun.

hasteko. Bera ez zen Arantzazun izan, bai-

Horrexegatik akaso, 1978an Bai euskara-

na «Ermuko zina» sinatu zuen, eta Bata-

ri kanpaina koordinatzea proposatu zion

sunaren kutxa liburuan ere bere izena age-

Euskaltzaindiak. Besoak antxumatuta ego-

Frankismo gordinean,
besterik ezean, folkloreari
eutsi zioten euskaltzale
askok, 1959ko maiatzeko
argazki honetan ikus
daitekeen moduan

tekoa izan ez bera eta onartu egin zuen.

jaialdi handia ospatu zen, arrakasta itzela

Bilboko Pilota kalean alokatuta zeukan

lortuz.

et xebizit za hartan (Anaitasunaren aldi
bateko egoitza izan zen hartan) jarri zuten
kuartel nagusia. Pilota kalean biltegi bat

Espainiako trant sizio garai hartako
bere jarduna ez zen hor amaitu ordea:
urte bi eman zituen espainiar telebista

ere alokatu zuten, kalearen beste aldean,

publikoarentzat euskara irakasteko gidoiak

eta epe baterako soldatapeko hiruzpalau

idazten La clase de euskera saiorako (hori

behargin ere hartu zituzten. Gereño bera

baino lehen ere Bilboko Herri Irratiaren

aritu zen hura guztia koordinatzen. Bazte-

bitartez euskarazko eskolak ematen ari-

rrotan artean merchandising hotsik ez zen

tua zen), eta, behin estreinako Jaurlaritza

arren, elastikoak, poltsak eta beste hainbat

eratuta, EITBko lehenengo administrazio-

gauza egin zituzten, eta gero San Mamesen

-kontseiluko kide ere izan zen. Euskarazko
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telebista eginkizun zen oraindik (eraikinak
eregiten ari ziren); jendea hartzeko hautaprobak ere ordukoak dira, eta epaimahaian
egotea egokitu zitzaion Gereñori.

Euskaltzaindiko
behargin
Euskaltzaindiarekin elkarlanean jarduten
ezagutu berri dugu Gereño. Jubilatu aurreko urteak (1980tik 1989ra), berriz, Euskal
tzaindian bertan lanean eman zituen, ezen
La Aeronáutica gainbeheran abiatua bai
tzen: Espainiak galdua zuen Ekuatore Gineako kolonia, eta, ondorioz, baita hango
baso-ustiatzeak ere. Hori heriotza-kolpea
izan zen enpresarentzat. Hartara, hango

Euskaltzaindian zortzi urtez lanean jardun ostean,
hartu zuen erretiroa

panorama belt za ikusita, zerbait hobea
bilatzeari ekin zion.
Eta hartan, EAEn Autonomia Estatutua indarrean jartzearekin batera, Eusko Jaurlari
tza sortu berriak Euskaltzaindiaren diru-kontuak garbi jartzea eskatu zuen: izan ere,
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terik. Orduan, 1980ko aldi berriarekin batera, espezialista bat hartzea pentsatu zuten,
eta, Gereño aspaldidanik ezagutzen zutenez
–1965az geroztik zen urgazle–, lan hori bere
gain hartzea proposatu zioten.

frankismo garaian Euskaltzaindiak nahikoa

Euskaltzaindian zortzi urtez lanean jardun

zeukan Bilboko Erribera kaleko eraikinean

ostean erretiroa hartu zuen. Diru-kontuak

ahal zuen moduan irautearekin; han ez zen

euskaraz jartzen aitzindari izan zen gainera.

ez diru-konturik, ez ganorazko kontabilita-

Orduan ez zegoen euskarazko terminolo-

Beste hainbat
euskaltzalerekin
batera, euskaltzain
ohorezko izendatu
zuten 1998an

giarik; beraz, guzti-guztia erdaraz planteatu eta gero zerrenda egin zuen. Ondoren,
erabilitako hitz tekniko guztiak zerrenda

Politika kontuak
Gorabehera politiko handiko garaiak bizi

hartan zirela, euskaltzainei galdetu zien ea

izan arren, bera ez zen lar sartu politikagin

haien euskal ordainik ba ote zen. Euskal

tzan. Horixe aholkatu ei zion aitak, hura

tzaindiak bilera egin zuen hori zela-eta.

politika-kontuetan desilusio handiak iza-

Azkenean itzulpenak eman zizkioten eta

nikoa baitzen. Hala ere, denboraldi batean

haiei esker aurrerantzean euskaraz egin

Euskadiko Ezkerraren inguruan ibili zen,

zituen Euskaltzaindiko diru-kontuak. Ho-

Juan Mari Bandresen garaietan. Miresmen

rregatik eta beste gauza askogatik, Euskal

berezia zion Gereñok Bandresi: «Lekuko

tzaindiak omenaldia egin zion 1990ean,

modura izan nintzen epaiketa batean, Bur-

bertako lana utzi eta gutxira. Urte batzuk

gosen. Ez Burgosko prozesu ospetsuan, ge-

geroago, 1998an, euskalt zain ohorezko

rora baizik, eta lekuko modura joan ginen

izendatu zuten.

Gabriel Aresti eta biok. Gomutan dut ze-
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derdiengan baino gehiago. Gisa honetan
laburbiltzen zuen bere pentsaera: «Argi
izan dut beti ez nuela artalde bateko ardi
izan gura. Pertsona librea izan nahi dut,
eta libre aukeratu une oro nori eman behar diodan botoa, ikusirik zein den alderdi
bakoitzaren programa eta zer komeni den
memento bakoitzean».
Begoña Bilbao emaztea hil zit zaion garai bert suan (Jon eta Iñaki semeak hazi
zituen harekin) desegin zen Euskadiko
Ezkerra ere. «Une hartan», kontatu zigun,
Xabier Gereñoren semeak eta loba bat Bilboko udal agintariekin,
2011ko abenduan egin zioten omenaldian

«umezurtz ikusi nuen neure burua: emazte
barik, alderdirik gabe. Batzuk PSEra joan
ziren, beste batzuk EAra, eta ni hemen ge-

lan nire automobilean joan ginen Burgo-

ratu nintzen, zahar-etxean».

seraino bertaraino. Garai hartan ezagutu
nuen Bandres. Haren eraginez sartu nin
tzen geroago Euskadiko Ezkerrean».
Alderdi serioa irizten zion Euskadiko
Ezkerrari, han abertzale zirenak eta ez zirenak biltzen zirelako eta elkar ondo har
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Bakearen erregina
egoitzan
1990eko uztailaren 1ean hil zen Begoña,
eta hurrengo urteko otsailaren 14an sartu
zen Gereño Ibarrekolandako Bakearen

tzen zutelako. Eroso sentitzen ei zen giro

Erregina egoitzan. Berehala bertakotu zen.

hartan. Harrezkero ez zuen beste ezein al-

Iritsi eta gutxira ikusi zuen bazela Cultura

derditan izenik eman. Beti azpimarratu ohi

y Animación izeneko talde bat; izena eman

zuen berak pertsonengan sinesten zuela al-

zuen talde horretan eta lanari lotu zitzaion.

Ibarrekolandako Bakearen
Erregina egoitzan sartu ostean,
gaztelaniaz idatzi zuen zenbait
lan, bertako kideek eskatuta

Bertako kultur eragile lanetan jardun zuen

zentratu zuen bizimodua, eta beteta senti

bizi izan zen artean. Egunero, dena dela,

tzen zen bizilagunentzako ekintzak antola-

pare bat ordu Deustuko etxean ematen zi-

tu eta haiek pozik ikustean. Gainera, eko-

tuen, hantxe baitzeukan liburutegia.

nomia eta enpresa ikasketak zituenez eta

Egoitzako ia egoiliar guztiak erdaldunak

arlo horretan esperientzia zabala zeukanez,

zirela-eta, haien eskariei men eginez, zen-

egoitzako jendea sarritan joan ohi zitzaion

bait idazlan erdaraz ere argitaratu zituen,

aholku-eske, testamentu bat nahiz inber

hala nola Carta fatal (1994), Residencia

tsio ekonomiko bat egiteko.

Rochester (1994; lan honen 5.000 ale saldu

Azpimarrat zekoa da, bestalde, EHU-

zituen bi ediziotan) eta Huyendo del pasado
(1995).

ren Esperient ziaren Ikasgelaren ideia
(nagusientzako unibertsitatea) Bakearen

Egoitzara iritsiz geroztik, bestalde, utzi

Erregina egoitzan sortu izana. Bertan hasi

egin zion bidaiat zeari. Egoit zan bertan

ziren biltzen Unamuno Ikastetxe Nagusiko
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J. A. Arana, R. Laxalt
et H. Knörrekin Renon
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zuzendaria, egoitzako zuzendaria eta Ge-

hala geratzen zen lotan hurrengo goizera

reño bera, eta hantxe osatu zuten uniber

arte. Goizetan 6.30 aldera itzartzen zen

tsitate horretako ikasketen programazio

eta gogotsu ekiten zien berriro eguneroko

osoa. Kalkulu ekonomiko guztiak Gereñok

zereginei (ez alferrik, nola bere aitak hala

egin zituen.

Gabriel Aresti adiskideak inurritxoa dei

Atsegin zitzaion oheratzeko unera nekatu

lako eta ekinaren ekinez oztoporik zailena

tzen zioten, apala baina oso behargina ze-

antzean iristea eta bere baitarako esatea:

ere gaindi zezakeelako). 2011ko apirilaren

«Gaurko eguna ondo pasatu dut, gauza

4an, 86 urte zituela, ez zen lotalditik esna-

asko egin ditut, lasai, trankil nago». Ha-

tu, baina berak eginiko lan eskerga, argi

maiketan etzan ohi zen ohean eta bere-

dago, ez zen alferrikakoa izan.
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