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Manex Erdozaintzi-Etxart (Ibarla, 1934 - Okzitaniako Tolosa, 1984)
Behenafarroako fraide frantziskotar, euskaltzale eta poeta, Iparraldeko
literaturaren irudi garrantzitsua dugu. 1950-1980 bitarteko Euskal Herriko
literatura eta kultur bilakaeraren lekuko izan da eta haren ekarpena eta obra
gogoratzera eta aintzat hartzera dator gure ikerketa.
Euskal idazleei buruzko liburuek eta antologiek ez dute beti Manexen
izenik aipatzen, eta egiten dutenean oso informazio laburra eta orokorra
ematen digute. Jadanik 60. hamarkadaren amaieran Juan San Martinek
Escritores Euskéricos (1968: 79) eta Uhin berri: 1964-1969 (1969: 23) liburuetan aita
frantziskotar behenafartarra aipatzen zuen, artean libururik argitaratu ez baina
euskal aldizkari ugaritan argitaratutako artikulu eta olerkiengatik ezaguna
zena. Jon Bilbaok ere olerki eta artikulu gutxi batzuk aipatzen zituen bere
bibliografietan (1970-1981: 160, 276 eta 1985-1987: 389), eta Karmelo
Etxenagusiak, azkenik, Manexen bi olerki jasotzen ditu Iparraldeko idazleak gaur
(1981) lanean. Idazle bezala gutxi ezagutua izan dela esan daiteke, bai, ordea,
oso aipatua.
50 eta 60. hamarkadetan batez ere artikulu eta olerki ugari argitaratu
zituen ipar nahiz hegoaldeko euskarazko aldizkari nagusietan, eta horiei esker
idazle gisa trebatu ez ezik, bere lana ere ezagutzera eman zuen garaiko
euskaltzaleen artean.
Liburu gutxi kaleratu zituen bizirik zela, bi baino ez: Hinki-hanka (1978)
olerki bilduma eta Gauaren atzekaldean (1982) eleberria; beste bi haren
heriotzaren ondoren argitaratu ziren: Herri honen erraietan (1985) eta Bizitza
pilpirak, Nafarroari poema irekia, Herri honen erraietan (1994), olerki liburuak
horiek ere. Erdozaintzik olerkigintza zuen generorik maiteena, eta batik bat
poeta bezala izan da ezagutua. Liburuotan eta aldizkarietan agertu ziren
hainbat olerkik zabalkunde handia izan dute Iparraldeko irakurlegoaren artean
eta euskal kantariek abestuak izan dira.
Baina gure poetaren produkzio osoa ez da horretan amaitzen. Idatzi
argitaratuez gain, olerki eta testu multzo handi bat aurkitu ditugu inoiz
kaleratu ez direnak, batzuk argitaratzeko prestatuak diruditenak, beste asko
zirriborroak, amaigabeak, etorkizuneko testuren baten ideia solteak... Horiek
guztiak biltzeko aukera izan dugu, eta berauek izango dira, hain zuzen ere,
gure lanaren ekarpenik garrantzitsuenetako bat.
Idazle eta poeta gisa egindako lana askoren artean ezezaguna, edo
berandu ezagutua izan bada, nabarmenagoa izan da haren ekarpena eta
eragina bereziki Iparraldean garatu diren erlijio, gizarte, kultur nahiz politika
mailako hainbat proiektutan, beti ere helburu berarekin: euskal Elizaren eta
euskal kulturaren zabalkundea eta sustapena. Batzuetan sortzaile gisa, bestetan
laguntzaile edo animatzaile, honako proiektu eta taldeetan egin zuen lan:
"Anaitasuna" fraide euskaldunen anaidia (1972), "Fededunak" kristau taldearen
idazkari (1972), "Argi Bil" elkartea (1974), "Herria eta Eliza" kristau
mugimendua (1975), Donapaleu eta Donibane Garaziko Gau-eskolak (1976),
"Herriarekin" apaiz taldea (1977), Herriz-Herri Donapaleuko astekariaren
zuzendari (1980), "Bertsolarien lagunak" (1980) "Seaska" eta "Ikas"-eko
bilkuretako gidari...
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1.1. Lanaren hastapenak eta helburuak
Erdozaintziri buruzko ikerketa bat bideratzeko asmoz, 1993 aldera haren
garaikide, lankide eta adiskide izandako fraide frantziskotar eta euskaltzale
talde bat bildu zen halako egitasmo bat nola buru zitekeen hausnartzeko; Juan
Joxe Iturrioz (2002 arte Donapaleuko komentuko buru izan dena), Paulo
Agirrebaltzategi, Joxe Azurmendi, Joseba Intxausti eta Juan Mari Torrealdai
izan ziren lehen bilera haietan; bertan agertutako interesa eta proposamenak
izan dira tesi lan honen abiapuntua.
Artean nire euskal filologiako ikasketak amaiturik nituela, ikerketarako
egitasmo hura nire gain hartu ahal izan nuen, eta ekin nion une hartan guztiz
ezezaguna zitzaidan autore eta ingurune bati buruzko proiektua prestatzeari.
Ikerketa arrazoi zehatzarekin sortu zen: kulturaren nahiz literaturaren
esparruan autore honen lana eta ekarpena gogoratu eta berezko
errekonozimendua eskaini nahia.
Ikerketaren lehen pausuak gure autoreari eta haren obrari buruzko
informazioa biltzea izan ziren: Erdozaintzi ezagutu zutenen lekukotasunak jaso
eta haien esku zeuden dokumentuak edo idatziak bildu; idazleak Donapaleuko
komentuko liburutegian zeukan materiala artxibatu eta sailkatu (egunkariak,
eskutitzak, koadernoak, eskuizkribuak, literatura idazkien eta artikuluen
kopiak, liburuak...), aldizkari, artxibategi eta liburutegietan idatzi argitaratuak
bilatu, eta halaber, autoreari buruzko informazioa bildu. Bildutako materiala
ugaria eta anitza da, eta hori izan da hain zuzen ere gure lana izango zenaren
helburuak mugatuz joan zena.
Bilketa lan horren lehen emaitza bat 1995eko Jakin aldizkarian argitaratu
nuen "Manex Erdozaintzi-Etxart. Bibliografia" artikuluan1, eta hori bera izan
zen 1997an Pau et Pays de l'Adour-eko Unibertsitatean burutu nuen D.E.A.
memorioaren ikerketa gaia: Manex erdozaintzi-Etxart-en idazlanak eta
pentsamendua (1934-1984), Txomin Peillenen zuzendaritzapean. 1997, 1998 eta
1999 urteetan Eusko Ikaskuntzaren beka jaso nuen egiten hasi nintzen tesirako
laguntza moduan.
1994ean Erdozaintziren heriotzaren hamargarren urteurrenarekin bat
eginez, idazlearen izena eta obra itzaletik ateratzeko helburuarekin bi proiektu
egin ziren. Batetik, Maiatz argitaletxearen eskutik hiru olerki bilduma jasotzen
zituen liburu bat kaleratu zen, horietako bi oraindik argitaragabeak eta
ezezagunak zirenak: Bizitza pilpirak, Nafarroari poema irekia, eta Herri honen
erraietan (Maiatz, 1994). Bestetik, Amikuze eta Oztibarre aldeko lagun multzo
batek "Manex gogoan" izeneko taldea sortu eta zenbait ekitaldi antolatu zituen;
horietako bat Donapaleun burutu ziren hitzaldi saioak izan ziren.
Erdozaintziren hainbat adiskidek eta lankidek, lekukotasunak eskaini
zizkiguten, ondoren, nik neuk prestatutako bibliografiari buruzko artikulua
barne, Manex gogoan liburuan bildu zirenak (Maiatz, 1995). Mintzaldi haietako
gogoetak oso baliagarriak izan zaizkigu gure lanean.
Berriki Erdozaintziri buruzko tesina bat egin du Xabier Lasak: MEE,
Bizitza eta pentsamendua (Frantziskotar argit., 2000). Horretan Manexen
biografiaren eta pentsamenduaren azterketa egiten du. Baina biografia
1.-Jakin, 86 zenb., urtarrila-otsaila 1995, 27-38 orr. Urte berean artikulu hori Maiatzek
kaleratu zuen Manex gogoan liburuan ere agertuko zen.
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azterketa laburra da; bizitzaren gorabeheren azterketa zehatza baino gehiago,
autorearen kokapena eta aurkezpen orokorra egiten du, hurrengo ataletan
aztertzen den autorearen pentsamendua ulertu ahal izateko oinarri gisa. Izan
ere, hori da ikerlan horren helburua: Manex Erdozaintziren pentsamendua eta
oinarri ideologikoak aztertzea: sinesmena, fede-ereduak, abertzaletasuna...,
horiek ulertzeko autorearengan eraginik izan zezaketen mundu mailako
gertakari politikoak, filosofia eta teologia joerak aztertzen dituelarik.
Azkenik, Bidegileak bildumak Manex Erdozaintziren biografia laburra eta
lana gogoratu zituen Itxaro Bordaren eskutik,2 eta bestetik, Koldo Izagirrek
Manexen olerkien antologia prestatu du Susako Poesia Kaieretan.3 Azken
argitalpen horiek zerbait adierazten badigute, gure autoreak euskal
literaturaren historian leku bat merezi duela da, eta beharrezkoa dela, beraz,
haren obra eta bilakaera aztertuko duen ikerketa sakon bat burutzea.
Gure ikerketaren xedea edo azken helburua honakoa da: Manex
Erdozaintziren biografia eta obra literario osoa aztertzea, bizitza, testuinguru
historiko-soziala eta obraren elkareraginak azalduz, alegia, zein neurritan
Erdozaintziren idazlanak idazlearen bilakaera pertsonalaren eta bizi izan zuen
garaiaren ispilu diren.
Horiek horrela, jarraian ematen ditugun helburuak edo bitarteko pausuak
ezarri ditugu:
- Idazlearen bizitzaren urtez urteko gertakari nagusiak jasotzen dituen
biografia osatu. Horretarako hari buruz esanak, idatziak eta batez ere
autorearen beraren eskutik (egunkariak, eskutitzak) heldu zaizkigun
lekukotasunak eta informazioak oinarritzat hartu ditugu. Biografia datu
soiletara mugatu baino, autoreak bizi izandako testuingurua ere hartu nahi
izan dugu kontuan, gizarte, kultura, ekonomia eta politika faktoreak, alegia.
Horiek gure autorearen bilakaeran eta obran eraginik izan duten neurrian
interesatzen zaizkigu, eta autorea eta obra bera euskal literaturaren
testuinguruan kokatzen eta ulertzen lagunduko digute.
- Idatzi guztien sailkapena egin. Olerkiak, prosazko testuak nahiz
aldizkarietako artikuluen zerrenda zehatza egin dugu, argitaratuak izan
direnak ez ezik, autoreak gorderik eta argitaratu gabe zituenak ere bai. Are
gehiago, hainbat lanen zirriborroak, aldakiak, eta testu amaigabeak ere bildu
ahal izan ditugu, gure idazlearen idazketa prozesuaz eta idazkien bilakaerari
buruzko informazio ezin aberasgarriagoa ematen digutenak. Zerrenda osatu
horrek bizirik zela bi liburu baino argitaratu ez zituen autore honen literatura
jarduera errealaren ikuspegia eskaintzen digu. Halako material interesgarria
eskura izanik, ezin genuen zerrenda soila egitera mugatu, eta beraz, testu
argitaragabe guztien transkripzioa egin dugu, tesiaren amaieran, Corpus
moduan ematen duguna.
- Autorearen literaturaren teoria edo poetika azaldu; hau da, zein zen
haren literaturaren kontzeptua, zergatik, zertarako eta norentzat idazten zuen...
- Autorearen literatura bilakaera eta formakuntza azaldu: literatura
ereduak, harreman sarea, bizi izan zuen kultur eta literatura giroa... Modu
horretan autorea ez ezik, obra ere kokatu ahal izango dugu Euskal Herriko
literaturaren une eta testuinguru zehatz batean, garaiko idazleen, produkzio
literarioaren edota joera estetikoen artean.

2.-

3.-
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- Erdozaintziren idazmoldea eta estiloaren azterketa. Erdozaintziren
literatura produkzioa bere osotasunean hartuz, haren idatziek komunean
dituzten ezaugarri nabarmenenak aztertu nahi izan ditugu; batetik, alderdi
tekniko-formalei dagokionean, eta bestetik, obra guztian antzematen den
iruditegiari eta sinbologiari dagokienean.
Artean sakonki aztertu gabe zegoen autorea izanik, haren literatura
jarduerari dagokionez bederen, ikerketa bideen eta helburuen aukera guztiz
zabala zen. Hori izan da, hain zuzen, tesi lan honen atarian planteatu zitzaigun
zailtasuna, alegia, aztergaia zehazki mugatzea, eta horretarako metodologia
egokia hautatzea. Jadanik esan dugun bezala, eskura izan dugun material
ugaria izan da batez ere gure ikerketaren helburuak aldatuz eta zehaztuz joan
dena, eskaintzen zigun informazioaren eta sakontze mailaren arabera.
Aztergaia mugatu beharrak, ordea, eraman gaitu, batzuetan guk hala nahi
izanda, bestetan halabeharrez, hainbat azterbide alde batera uztera, eta beste
batzuk aurreragoko ikerketetarako uztera. Ziur gaude geroko ikerketek eta
ager litezkeen dokumentu eta material berriek lan hau zuzendu eta osatuko
dutela.
Gure ikerketan autore baten eta haren obraren aurkezpena eta azalpen
orokor bat egin nahi izan dugu, bien sorreran eta bilakaeran eragina izan duen
testuinguruan kokatuz.
1.2. Ikerketaren iturriak
Dokumentazio oparoa eta anitza izan dugu eskura, autorearen paper
pribatuetatik hasita (egunkariak, agendak, gutunak, gogoetak), haren idatzi,
eskuizkribu, hainbat talde eta erakundetako txostenak eta dokumentuak... hari
buruz idatzitako artikuluak eta aipamenak arte.
Ikerketari ekiteko lehen pausua dokumentu ahalik eta gehienak biltzea
izan zen, banan bana identifikatuz, aztertuz eta deskribatuz. Dokumentazio
horren barnean material bibliografikoak ziren gure lanerako interes gehien
zutenak, hau da, gure autorearen nahiz hari buruzko idatzi oro, eta horietatik
lehenak batez ere, horiek baitira, hain zuzen ere, gure aztergaietako bat:
Erdozaintziren bibliografia osatzea. Garrantzitsua zen, beraz, aldez aurretik
aztertuko genituen material bibliografikoak zehaztea (lanean zehar horien
kopurua gehituz joango bazen ere), kokatzea, aztertzea eta identifikatzea.
Bibliografia osatzeko informazio iturrietara jo beharra dago, eta gure
kasuan Erdozaintziren liburutegia izan dugu iturri emaile nagusia eta
aberatsena. Fraideak Donapaleuko komentuan osatu zuen liburutegiak
informaziorik aberatsena eta lehen nahiz bigarren mailako iturriak eskaini
dizkigu. Liburutegi hau, alde batetik, idazleak bizitza osoan zehar bilduz joan
zen eta eskura izan zuen bibliografiaren bilduma da: liburuak, bildumak,
hiztegiak, entziklopediak, aldizkariak, handik eta hemendik jasotako artikulu,
kantu eta bertsoen bildumak.... Material hori gure ikerketarako erreferentzia
baliagarria izateaz gain, Erdozaintziren intereseko gai eta materien erakusgarri
da: literatura, hizkuntzalaritza, historia, geografia, politika, soziologia,
psikologia, erlijioa... eta euskal kultura eta Euskal Herriarekin zerikusia daukan
argitalpen oro. Liburutegi horren bidez jakin dezakegu zein sasoitan zein
liburu mota irakurtzen zituen, zein gaik kezkatzen zuten, zein autore eta obra
egon litezke haren obraren jatorrian; are gehiago, liburuen barnean haren
azpimarrak, oharrak eta paperak gordetzen dira. Erdozaintziren irakurketek
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eta irakurtzeko moduak haren obrari buruzko oso informazio baliagarria eman
diezagukete.
Bestalde, liburutegian gorderik daude Manexek talde, elkarte, ikastaro eta
dena delako bilkuretarako prestatutako dokumentuak, txostenak eta lanak.
Dokumentu horien bidez horiekin guztiekin izan zuen harremanaren eta parte
hartzearen informazio aberatsa eta zuzena izango dugu, hau da, autorearen
beraren ahotsatik jabetuko gara bertan egiten zuen lanaz, haren lan metodoaz,
talde horiekiko zuen iritziaz eta asmoez, eta abar.
Hala ere, liburutegiaren ekarpen interesgarriena beste bat da; bertan
gordetzen da Erdozaintzik gaztetatik hil arte idatzi zuen guztia, edo gehiena
behintzat: egunkariak, agendak, gogoetak, eskutitzak, ikastaroetarako egindako
lanak, predikuak, argitaratuko zituen artikulu, eleberri eta olerkien zirriborroak
eta idatzi argitaragabeak.
Autore bati buruzko ikerketa bat egiterakoan halako ondarea eskura
izatea luxu handia da. Batetik, ikerlariari lana izugarri errazten dio material
hori leku berean bildurik egoteak eta artxibategi batetik bestera ibili behar ez
izateak haren eskuizkribuak bilatzeko; Erdozaintziren idatzi gutxi aurkitu
ditugu Donapaleuko liburutegitik kanpo. Bestetik, besteek gure autoreari
buruz esandakoan eta idatzitakoan baino gehiago, autorearen beraren hitzetan
oinarritu ahal izan dugu, eskura izan baititugu haren obra literarioaren lehen
saiakerak, baztertutako idatziak, edota unean uneko benetakotasunean, haren
obraren sorreran izan ziren gertakari pertsonalei edo intimoei buruz
idatzitakoa eta hausnartutakoa.
Lehen mailako iturrien bibliografia egiteko autorearen biografia
xehetasunez ezagutzea funtsezkoa da. Egunkari eta gutunetan ematen
zaizkigun biografia datuek (datak, bizilekua, lanbidea...) lagundu digute
materialak kokatzen, identifikatzen, lan argiraragabeen edota aldakien berri
jakiten... Liburutegiak eta dokumentazio pribatuek eskaintzen diguten
informazioak oso baliagarriak izan daitezke lehen mailako iturrietako
bibliografia osatzeko, eta askotan bigarren mailakoak ere bai, bertan aipatzen
baitira garaiko beste autoreen lanak, idazle, kritikari edo argitaratzaileekin
izandako harremanak, eta abar. Lehen mailako iturri horiek gure ikerketaren
oinarria eta abiapuntua izan dira.
Donapaleukoaz gain, jakina, beste hainbat liburutegi, hemeroteka eta
artxibategi izan ditugu informazio iturri, bigarren mailako iturriei
dagokienean, batik bat. Hauek ditugu nagusiak: Donostiako Koldo Mitxelena
Kulturunea (liburutegia, hemeroteka, fondo gordeak), Donostiako HABE
liburutegia, Gasteizeko Sancho el Sabio fundazioa, Baionako fakultateko
liburutegia (Fac. pluridisciplinaire, UPPA), Arantzazuko eta Belokeko
komentuetako artxibategiak.
Lehen eta bigarren mailako iturrien banaketa horretatik abiatuz, bildutako
dokumentazio eta material bibliografiko guztiaren ondorengo sailkapena egin
dugu:4

4.- Bibliografia iturrien sailkapenerako Jaime Moll-ek "La bibliografía en la investigación
literaria" artikuluan azaltzen duena hartu dugu abiapuntutzat, beti ere gure iturrien izaera
bereziari egokituz; in J. M. Díez Borque (1989: 145-182).
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A. Lehen mailako iturriak:
1. Erdozaintziren bibliografia:
. Olerkiak, prosazko testuak eta artikuluak; idatzi argitaratuak eta
argitaragabeak.
. Horien artean Manexen predikuak ere sartuko lirateke. Guk ordea,
ez dugu hauen sailkapenik ez azterketarik egin; batetik, erlijio
idatziok gure interesgune hertsitik kanpo gelditzen direlako eta
Manexen pentsamendu erlijiosoaren ikuspegi orokor bat baino
ez dugulako eman nahi izan; bestetik, aztertu beharreko
materiala mugatu beharra zegoelako eta, hortaz, literatura eta
kazetaritza idatzietara mugatu gara. Gure bibliografian, halere,
bi prediku jaso ditugu, bertan esanak mezu erlijiosotik
haratago, gure azterketarako egoki zitzaigun gizarte mailako
informazioa dakartelako.
2. Erdozaintziren paper pribatuak:
. Agiri pertsonalak
. Egunkariak: 9 egunkari, 1949-1984 bitartekoak.
. Agendak: 26 agenda, 1965-1983 bitartekoak.
. Koadernoak: Baditugu, alde batetik, A, B, C eta D izendatu ditugun
koadernoak. Hauetan Erdozaintziren izkribuak ditugu: gutun,
artikulu eta olerkien zirriborroak, oharrak eta abar. Bestetik,
Erdozaintzik urteetan bildu zituen artikulu, kantu eta olerki
multzoak daude, zenbait koadernotan itsatsirik, edo orri
solteetan.
. Eskutitzak: Bizitza osoan zehar jasotako gutun multzo handia zuen
gorderik gure autoreak, eta horiekin batera, hark idatzitakoak
ere ditugu. Izan ere, Manexek idatzi behar zituen eskutitzen
zirriborroak edo-eta ahapaldi nagusienak egunkarietan edo
bestelako paperetan idazten zituen eta beste batzuk
fotokopiatzen. Badakigu hasierako zirriborrotik behin betiko
gutunera zenbait aldaketa egon litezkeela, baina hala ere
izkribu hauek gutunaren haria eta mezu nagusia jasotzen dute.
Jakinik ere ez direla hauek Erdozaintzik idatziko zituen eskutitz
bakarrak, eta biltzerik izan ez dugun beste hainbat egongo
direla, hala eta guztiz ere 306 gutuneko datu basea osatu dugu:
142 Erdozaintzik idatziak (1953 / 1984-04 bitartekoak), eta 164
jasoak (1954 / 1984-07-16 bitartekoak).
3. Hainbat talde eta elkarteetarako idatzitako lanak, txostenak eta
dokumentuak.
B. Bigarren mailako iturriak:
1. Erdozaintziri buruzko bibliografia:
. Liburuak, hitzaldiak, artikuluak.
. Elkarrizketak: Adituekin, eta gure autorea eta ingurunea ezagutu
zutenekin izandako harreman zuzena edo zeharkakoa.
Batzuekin harreman jarraia izan dugu, sarritan elkarrizketatuz
eta aldian aldiko informazioa emanez.
Beste zenbaitekin elkarrizketa prestatuak antolatu ditugu,
aurretik prestaturiko gidoi batean oinarrituz, elkarrizketatuari
galdera zabalak edo zehatzak eginez, eta jasoz haren
ikuspuntuak, gogoetak, kritikak eta datuak. Elkarrizketa
naturalak eta informalak izan dira, une bakoitzean behar
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genuen informazioaren arabera, egoeraren arabera eta
elkarrizketatuaren arabera gure gidoia egokituz eta elkarrizketa
bideak aldatuz.
2. Autorearen eta obraren testuinguruari buruzko bibliografia zehatza.
3. Literatura kritika eta metodoak, eta literatura historiari (unibertsala,
euskalduna eta Iparraldekoa) buruzko bibliografia.
4. Ikerketaren aztergaiaren kokapenarako beharrezkoa dugun historia,
kultura, ekonomia eta politikari buruzko bibliografia orokorra.
Iturri horietako bakoitzak gure autorearen ikuspegi bat eskaintzen digu:
ikuspegi intimoa, erlijiosoa, literatura eta gizarte mailakoa... eta guztien artean
haren ikuspegi osoa eskuratzen dugu, ez soilik autoreari buruz, baizik eta
haren obraz eta garaiaz ere bai. Hala eta guztiz ere esan bahar dugu ez ditugula
gure zerrendak guztiz amaitutzat edo itxitzat ematen, eta ez dugula baztertzen
biltzerik izan ez dugun artikulu, olerki edo dena delako testu berririk egon
daitekeenik. Hortaz, aurrerantzean burutuko diren lanek oraingo honetan
ematen ditugun zerrendak osa ditzakete.
1.3. Erabilitako metodologia
Aurreko puntuan aurreratu dugun bezala, ikerketa honen abiapuntua
metodo bibliografikoak eman digu, alegia, informazio iturrien kontsultaren
bidezko materialen bilaketa, identifikazioa eta dokumentuen azterketa eta
deskribapena.5 Ikerketa planteatzerakoan aztertu beharreko literatur lanak zein
izango diren zehaztu behar da eta gurean Erdozaintziren obra izango dugu
aztergai. Haren material bibliografikoa, ordea, mota ezberdinetakoa da: liburu
argitaratuak, antologietan agerturiko eta aldizkarietako argitalpenak,
eskuizkribuak, liburuska edo horri solteak... Horien azterketak eta sailkapenak
eraman gaitu gure ikergai izango ziren testuak finkatzera, hau da, corpusa
zehaztera.
Iturri ezberdinen laguntzaz bibliografia material horien zerrenda eta
kokapena zehazturik, guztien identifikazioa egin dugu, ez beti nahi bezain
zehazki ez baitugu kasu askotan datu nahikorik izan: autorea (zenbaitetan
Erdozaintzi izan zitekeelako zalantza egon gaita), izenburua, idazketa data eta
lekua, argitalpen data (argitaratua izan bada), aldizkariaren edo
argitaratzailearen izena, testu mota (eskuizkribua, zirriborroa, makina-kopia,
amaigabea...), eta zenbait kasutan gaia eta laburpena ere bai. Horrekin batera,
idatziari buruz eskuratu dugun informazioa ematen ahalegindu gara, hala nola,
autoreak berak izenburuari, edukiari edo idazketari buruz esana, kritikoen
iritzia, argitalpen prozesua edo arazoak, eta abar.
Testuen sailkapenarako testu kritikara6 ere jo behar izan dugu.
Filologiarekin lotura hestua duen diziplina horrek lagundu digu testuen lehen
idazketatik edo originaletatik argitalpena arteko prozesua argitzen, azaltzen eta
5.- J. Moll-en metodo bibliografikoaren definizioan oinarritua (op. cit., 147). Ik. ere,
bibliografiaren definiziorako, A. Vaillant, in Le dictionnaire du littéraire, 2002, 52 or.
6.- Ik. Elisa Ruiz, "Crítica textual. Edición de textos", in J. M. Díez Borque (op. cit., 71):
"(...) entenderíamos por Crítica textual la ciencia que se ocupa de las ediciones de textos
antiguos y modernos, teniendo en cuenta determinados aspectos técnicos y normas
metodológicas. (...) El objetivo perseguido por esta disciplina es restituir el texto a su forma
genuina, eliminando todas las alteraciones que haya podido sufrir en el curso de la transmisión
del autor hasta nosotros. En esencia, se trata de vehicular un mensaje en su pureza original (...)".
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ahal zen kasuetan berreraikitzen: testu motak, idazlearen transkripzioaren
akatsak, aldakiak, idatzien idazketa fase ezberdinak... Ondotik etor litezkeen
ikerketetan, genetika testualak lagun diezaguke aldakien bilakeran eta testuen
idazketetako aldakuntzetan sakontzen.
Ikerketaren beste aztergai bat, tesiari hasiera ematen diona, Manex
Erdozaintziren biografiaren azterketa da. Lehenik eta behin azaldu behar dugu
lanaren helburua funtsean literarioa izan dela hasieratik; aztergai nagusia gure
idazlearen literatura produkzioa eta bestelako idazlanak izanik, biografiaren
kronologia labur bat prestatu genuen, haren bizitzaren ikuspegi orokor bat
eskainiko ziguna, eta autorea eta obra denboran eta espazioan kokatuko zuena.
Gure asmoa aldatu zen, ordea, idatzi intimoen irakurketari ekin genionean,
berorietan ematen zen informazio oparoa eta aberatsaz ohartu ginenean.
Gutunek, egunkariek eta gogoetek literatura idatziei buruzko datu
interesgarriak emateaz gain (idazlearen asmoak, zalantzak, idazle eta
argitaldariekin harremanak, etab.), haren bizitza urtez urte berreraikitzeko
aukera ematen ziguten. Ez zen data, ekintza edo joan-etorrien aipamen hutsa,
aitzitik, idazlearen barne pentsamenduen eta gogoeten berri ematen ziguten,
asmoak, zalantzak, kezkak... Idatziok Manexen bilakaera intelektual eta
profesionalaren ispilua dira. Baina azterketa honen interesa ez datza soilik
pertsonaia interesgarri baten ezagupenean. Haren bilakaeraren ispilua ez ezik,
garai baten ispilua ere dira; garai zehatz bateko Iparraldea, Euskal Herria,
Frantzia eta oro har mundu mailako bilakaera baten eta gertakari multzo baten
lekuko dira. "Orain ikusten dugu -aurreratu zuen Itxaro Bordak- Manex
Erdozaintzi-Etxarten ingurazti pertsonalak aztertzen baldin badira, barnekalde
honetako azken berrogei urteotako historia eraik dezakegula, gizonaren eta
idazlearen haria harilkatuz".7
Hortaz, literatura obra autorearen biografian kokatu nahiak, eta honek
agertzen duen interes pertsonalak eta sozialak, eraman gaitu azterketa
biografiko bat burutzera. Kontuan harturik ere testuaren zentzua argitzeko
biografia datuetara jo beharrik ez dagoela diotenen teoriak,8 guztiz
interesgarria iritzi diogu biografia sakon bat egiteari, azterketa biografikoa Díez
Borqueren liburuan definitzen den moduan ulerturik:
Dentro de los factores relativos al hecho literario que el historiador se
propone conocer ocupa un lugar preferente, en esta perspectiva, el referente a la
circunstancia vital del autor que lo hizo posible. El conocimiento y análisis, en
su caso, de esta circunstancia, ilustra o informa al crítico "acerca de la fisonomía
psicológica y moral del autor y le ilumina los episodios o acontecimientos que
puedan haber generado la obra o que en ella se reflejen, descubriendo así el
sustrato humano, la experiencia psicológica, la alegría o el dolor en que la
creación literaria hunde sus raíces".9

Ahalegindu gara muturreko biografismoa eta horrek ekar ditzakeen
arriskuak ekiditen, hau da, interesko informaziorik ekartzen ez diguten
gehiegizko datuen pilaketa, bizitza eta literaturaren arteko nahasketa,
pertsonaien eta autorearen bizitzaren arteko paralelotasunak, edo eta ikuspegi
kritiko eta objetiboa ahaztuz eta idazketa literario bat eginez biografia nobelatu
7.-

I. Borda, MG, 45 or., eta Jakin, 86, 22-23 orr.
Todorov 1987: 143: "aucune clef biographique ne rendra (le) texte plus clair (...) car le
prétexte qui a nourri la mémoire et le sens ne contribue pas à l'établissement du sens".
9.- Díez Borque (op. cit., 313), V. M. de Aguiar e Silvaren aipamena, Teoría de la literatura,
Gredos, Madrid, 1975, 386 or.
8.-
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bat egiten.10 Gure biografiaren helburua ez da Manex Erdozaintziren bizitza
jujatzea, mirestea edo gaitzestea; balorazio pertsonalik gabe, datuen aukeraketa
pertsonalik gabe,11 haren esanak eta eginak jaso nahi izan ditugu, Erdozaintzi
personaia sozial eta historikoa den neurrian. Biografia datuei neurriko
garrantzia emanez, eta "artista baten Ni soziala ez dela Ni sortzailearen
adierazgarri"12 ulertuz, Serge Doubrovsky kritikariaren hitzak ekar ditzakegu:
"il y a toujours priorité de l'oeuvre sur l'auteur"; eta honela azaltzen du: "le
circuit de compréhension va de l'oeuvre à l'auteur, pour se retourner sur
l'oeuvre, et non de l'auteur à l'oeuvre, pour se renfermer sur l'auteur".13
Baina arestian esan dugun bezala, biografiaren interesa ez datza soilik
autorearen sakoneko ezagutza ahalbidetzen digun neurrian edo haren obraren
sorrera eta iturriak argitzean, baizik eta garai eta gizarte baten lekuko den
neurrian ere bai. Erdozaintzi bere garaiari eta gizarteari guztiz engaiaturik bizi
zen. Euskal Herriko eta mundu osoko gertakariek eta bidegabekeriek
kezkatzen zuten, hunkitzen zuten, eta gizarte berri baten utopiak gidatu zituen
haren pauso guztiak. Ezinezkoa da haren biografiaz mintzatzea zuzenki eragin
zioten gizarte, kultur, politika edo ekonomia faktoreak kontuan hartu gabe.
Gure idazlearen izaera biografikoa kultur testuinguru zehatz batean aztertu
behar da, bizitzako baldintzapen sozio-ekonomikoek markatu baitute haren
bilakaera, eta dudarik gabe, haren literatura obra ere bai. Ondorioz
ezinbestekoa iruditu zaigu, literatura testuinguruaren teoriari, eta literaturaren
soziologiari jarraituz, biografian unean uneko gertakari eta baldintza
historikoak kontuan hartzea; beste era batera esanda, "l'ensemble des
circonstances dans lesquelles s'inscrit un acte de discours, sa situation
d'énonciation proprement dite, mais aussi les conditions sociales, politiques,
économiques et culturelles qui en orientent la production et le sens".14
Ez dugu Euskal Herriko hamarkada zehatz batzuetako kronologia edo
azterketa zabal bat egin nahi izan; aipamena eta azalpen laburrak baino ez dira,
beti ere autoreari eta haren obrari eragiten dioten neurrian eta horiekiko kezka
edo ardura agertzen duen neurrian eta momentuan. Horiek horrela,
Erdozaintzi bere garaiko hainbat gertakari edo ekintza historiko, politiko eta
kulturaletako partaide aktiboa izanik, haren biografiak aukera ematen digu
10.-

Ik. J. M. Díez Borque (op. cit., 314) eta Carlos Reis Fundamentos y técnicas del análisis
literario, Gredos, 1989, 54-55 orr.
11.- "(...) le projet d'une restitution globale de l'être, est par définition illusoire: si informée
soit-elle, la biographie est forcément sélective, prismatique, elle substitue une succession de
mots aux situations et impressions simultanées, choisit un angle de répresentation" (A. Viala, in
Dictionnaire des Genres eta notions littéraires, 1997, 80 or.).
12.- Proust-en hitzak, A. Vialak aipatuak, ibidem.
13.- S. Doubrovsky (Pour quoi la nouvelle critique, Denoël/Gonthier, Paris, 1966, 231, 219
orr.) C. Reisek aipatua (1989: 58).
14.- M.A. Bernier-ek egiten duen testuinguruaren definizioa da, in Le dictionnaire du
littéraire, 114 or. A. M. Toledok bere tesian (1989: 24) T. van Dijk-en honako aipamena jasotzen
du: "Aquellos puntos de vista desde los que se afirma que la teoría literaria debería ocuparse
únicamente del 'texto literario' son insostenibles e ideológicos; no sólo las estructuras del texto
son importantes, sino también sus funciones, así como las condiciones de producción, proceso,
recepción, etc, según se explican en los estudios psicológicos, antropológicos e históricos" (F.
Carrillok aipatua, Semiolingüística de la novela picaresca, Ed. Cátedra, Madrid, 1982, 33 or.).
Bestetik, honela definitzen du C. Reisek literaturaren soziologia: "Una sociología de la literatura
se basa en el siguiente principio: 'que el escritor se limita a transportar una creación colectiva.
Incluido en un más o menos vasto contexto social, político y económico, sustentando con ese
contexto vínculos y afinidades variablemente detectables, integrado en una clase social cuya
problemática interpreta, el escritor es objeto de una especie, pero eficaz, coacción que lo lleva
muchas veces sin darse cuenta de ello, a proyectar en el texto que elabora todo el conjunto de
fuerzas de raiz sociológica que subyacen en ese texto" (op. cit., 90).
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1950-1980 bitarteko Ipar Euskal Herriko historia ttipiari begirada bat emateko,
eta gerora erabakiorrak izan diren uneak haren ahotik gogoratzeko: Aljeriako
guda, Enbataren sorrera, 1968ko maiatza, euskara batuaren auzia, gau-eskolak,
Hegoaldeko giro politiko nahasia, eta abar. Erdozaintziren obra testuinguru
horren baitan eta eraginpean sortu da; maila handi batean, aldaketa etengabean
dagoen gizarte baten ispilua dela esan daiteke. Olerki eta prosazko testu
bakoitzak gizarte mailako dimentsio zabalago batera eramaten gaitu
(abertzaletasuna, euskara, langileria...) eta gaingiroki bada ere, horren
aipamena egitea, eskatzen du. Ulertzen dugu, beraz, badagoela hiru
elementuren elkarreragina edo erlazio dialektikoa: obra, autorearen biografia
eta garai historikoaren artean.
Obra testuinguru maila ezberdinetan kokatuz haren ikuspegi globala
eskuratuko dugu:
- Obra autorearen biografian.
- Obra historia, gizarte eta politika mailako testuinguruan.
- Obra Euskal Herriko kultura testuinguruan.
- Obra euskal literaturaren testuinguruan eta beste autoreen lanekin
harremanean.
- Obra autorearen literaturaren teoriaren barnean.
Eta halaber, elementu horiek guztiak elkarreragin etengabean dira.
Autorearen eta obraren historia- eta kultur-testuinguruaren azterketaren
ondoren, idatzien literatura azterketari ekin diogu. Azterketa puntu hori ere
mugatzea ez da erraza izan, literatura kritikak ikerketa bide ugari eskaintzen
baititu, eta metodo eta aztergai zehatza zein izango zen aukeratu beharra
baitzegoen. Gure hautaketa Erdozaintziren obra osoaren deskribapen orokor
bat egitea izan da. Olerkiz olerkiko azterketa sistematiko bat egin beharrean,
edota idatzi adierazgarrien batzuen azterketara mugatu beharrean, gure
autorearen produkzioaren azalpen orokorra egin nahi izan dugu, poesia nahiz
prosazko idatziek agertzen dituzten ezaugarri estilistiko eta formal nagusiak
eta nabarmenenak azalduz; alde batetik, idatzi bakoitza zehaztasunez
aztertzeak gure lana ikaragarri luzatuko lukeelako, eta bigarrenik,
Erdozaintziren idazkeraren lehen ikuspegi orokorra eta zabala eskaintzen
digulako; azterketa espezifikoak eta sakonagoak aurrerago etorriko dira.
Lehenik, Erdozaintziren olerkien eta prosaren (Gauaren atzekaldean
eleberria) baliabide formal adierazgarrienen deskribapena egingo dugu.
Batetik, argitaratuak izan diren lau poesia lanak izango ditugu aztergai nagusi
(Hinki-Hanka, Bizitza Pilpirak, Nafarroari poema irekia eta Herri honen erraietan).
Izan ere, bakarka kaleratu zituen olerki bakan batzuk kenduta, horiek dira
autoreak zuzendutzat, amaitutzat eta argitaragarritzat eman zituen lanak, eta
haren idaztankeraren eta joera estetikoaren erakusgarri. Guztiak garai
beretsuan idatzi zituen, 70. hamarkada inguruan15, eta bide liriko beretik
doazela esan daiteke; kezka estetiko berari erantzunez izan dira idatziak, eta
beraz, hainbat baliabide eta ezaugarri konpartitzen dituzte. Ez ditugu, ordea,
olerki argitaragabeak erabat baztertuko, eta horien aipamenek gure azterketa
osatuko dute.

15.- HH 1976-77 bitartean osatu zuen, 60. eta 70. hamarkadetako olerkiekin, eta BP
bilduma 1981ean, 1977tik aurrera idatzitako testuekin.
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Prosazko lanari dagokionean, Erdozaintzik agertzen duen prosa
poetikoarekiko joeraz arituko gara. Euskal eleberrigintzaren historian (Urkizu
2000) Manex Erdozaintzi eta bere Gauaren atzekaldean eleberri lirikoaren autore
adierazgarrienen artean kokatu izan da. J. Mª Lasagabaster (1986) eta J.Y. Tadiéren (1994) azterketak lagun ditugula, saiatuko gara lan horren lirikotasuna
zertan datzan zehazten, eta zein ezaugarri dituen kritikoak "osoki nobela bat"
edo "nobela garbia" (I. Borda, 1982) ez dela esatera eraman dituenak.
Azterketa honek argi diezaguke zein diren Erdozaintziren poesigintzaren
gakoak, zein neurritan tradizio baten jarraitzaile den edo modernotasun baten
zantzuak agertzen dituen. Luzien Etxezaharretaren iritziz, gure idazlearen
poesi moldeak, euskarak eta idazkerak erakusten zuen modernotasuna
Iparraldeko idazleentzat eredugarria izan da:
Manexen euskara eta poesi moldeak askapen eta duintasun bide horietan
dabiltza ere. Herriko hitz xume apalak erabiliz, bertso librearen aukera egin
zuen, modernotasun bat erakutsiz, garai berean Xalbadorren "Odolaren
mintzoa" agertu zelarik. Herriko euskara nola lantzen eta menperatzen duen,
batasunaren bideraino eramanez, oraindik idazle guzientzat eredugarria da.16

Bestalde, Erdozaintziren obraren imaginarioaren eta izaera sinbolikoaren
azterketa egin nahi izan dugu. Olerki bakoitza zentzu unitate bat da, bere
baitan esanahi, arau eta kodigo propioak dituena. Baina unitate hori, beste
batzuekin integra daiteke multzo bat osatuz, eta bere zentzua zabalduz eta
aberastuz. Hori gertatzen da Erdozaintziren olerki bildumetan, bai eta obra
literarioan bere osotasunean ere. Gazte garaiko olerkietatik hasita, azken
urteetako idatziak arte, hainbat gai, oroitzapen, amets eta irudi errepikatzen
dira Manexen obran; guztiak elkarri loturik, elkar osaturik, poetaren barne
mundua deskribitzen digute, poetaren inkontzientea.
Erdozaintziren lan ezagunenak irakurtzen dituen edonor berehala
ohartzen da zuhaitzak, amak, sorterriak edota euskal lurrak garrantzia handia
izan dutela poetarengan eta pisuzko elementuak direla haren obran. Irudi
horiek eta beste hainbat ez dira inolaz ere berriak, tradiziotik heldu zaizkigu eta
hainbat kantu eta bertsoren iturri izan dira euskal literaturan ez ezik, literatura
unibertsalean ere bai; horiei loturik beste irudi berriago batzuk ere badaude,
gizarte hiritar eta moderno batetik datozenak. Horiek guztiak beren zentzu
osoan ulertzeko eta nolabait antolatzeko Gaston Bachelard-en, haren dizipulu
izan den Gilbert Durand-en eta Mircea Eliade-ren lanetara jo dugu, besteak
beste.17 Imaginarioaren kritikak lagundu digu poetaren irudimenaren mundura
hurbiltzen, eta haren unibertso poetikoa deitu dugunaren sinboloek,
arketipoek, irudiek, eta horien multzoek osatzen duten sarea edo konstelazioa
osatzen (Durand 1992: 28). Irudiak ez dira poetak era arbitrario batez
aukeratzen dituen zeinuak; aitzitik, barne arrazoiei erantzuten dieten sinboloak
dira, zentzu bakarra baino gehiago ñabardura eta dimentsio anitzeko izaera
dutenak (Durand op. cit. 29); "les images imaginées sont des sublimations des
archétypes plutôt que des reproductions de la réalité. (...) les images sortent du
propre fonds humain" (Bachelard 1986: 4). Irudi eta arketipo unibertsal horien
16.- L. Etxezaharreta, "Poesia, mailu eta amodioz", HH liburuaren 1995eko edizioari
egindako hitzaurrea, 9 or.
Jakes Ahamendaburuk eta Txomin Hegik 80. hamarkadan argitaratu zituzten beren
lehen liburuen lehenengo orrialdeetan Erdozaintziren olerkiak gogoratzen dituzte
(Ahamendaburu, Isilka misilka, Maiatz, 1988; Hegi, Arteka marteka, Maiatz, 1989).
17.- Aurelia Arkotxak egin dituen Elizanburu, Aresti eta Lizardiren olerkien
imaginarioaren azterketak izan ditugu erreferentzia (1992, 1993, 1997).
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azterketari euskal antropologia eta mitologiaren ikuspegia erantsi nahi izan
diogu,18 Barandiaranen eta Andrés Ortiz-Osés-en lanak aintzat hartuz, bai eta
Jung-en inkontziente kolektiboari buruzko teoriak ere,19 izan ere, poeta-ameslariak
amets edo irudi zaharrak jaso eta bere egoera pertsonalera egokitzen eta
moldatzen dituela dio Bachelardek.20
Hori guztia kontuan harturik, Erdozaintziren literaturan antzematen
diren hiru dimentsioez mintzatuko gara (dimentsio naturala, humanista,
soziala), horietan nagusitzen diren irudiak, sinboloak eta arketipoak banan
bana aztertuz: beren ezaugarriak, hedadura, elkarren arteko loturak, eta abar.
Behin eta berriro, olerki nahiz narrazioetan errepikatzen diren irudiak izanik,
obra osoa hartu dugu aztergai, idatzi guztien artean irudi horiek nola gauzaten
eta osatzen diren ikusiz. Modu horretan, gure autorearen obrak islatzen duen
literatura irudien sarearekin batera, haren pentsamendu mitiko-sinbolikoaren
berri izango dugu.
Azterketa honek hainbat galderari erantzun bat ematen lagunduko digu:
Zertaz mintzo zaigu Erdozaintziren literaturak? Zer sinbolizatzen dute HinkiHanka-k edo Gauaren atzekaldean eleberriak esate baterako? Zein sinbolok eta
irudik osatzen dute horien mezu literarioa? Zeren islada nahi dute izan?
Zergatik hunkitzen zuten olerkiok irakurlea?
1.4. Lanaren egitura
Ikerketak hiru atal nagusi ditu. Lehenengoa, tesiaren bigarrena, "Biografia
eta garaia", Erdozaintziren aurkezpena da, ondoren aipatuko dugun obraren
egilearen bizitza eta bilakaera. Literatura mailako bilakaera eta lana azaletik
aipatuko dugu soilik, hori baita hurrengo ataletako aztergaia, eta bereziki
mintzatuko gara bizipen pertsonalez, formakuntza intelektualaz eta kultur
nahiz gizarte mailan buruturiko lanez eta proiektuez. Ez gara, beraz, "Ni
sortzaileaz" arduratuko, "Ni sozialaz, erlijiosoaz eta politikoaz" baizik. Horren
ondoren, idazlearen ideologiaren zutabeak izan direnak azalduko ditugu

18.-

Izan ere, mitoak, Durand-en hitzetan, sinbolo, arketipo eta eskema ezberdinen
sistema dinamikoan oinarritzen den kontaketa izanik, kulturaren araberako ezberdintasun
handiak agertzen dituzte, eta gure kasuan, beraz, euskal mitologiak eskaintzen digun iruditegi
berezia, filosofia edo pentsamoldea interesatzen zaigu. Hona nola ulertzen duen Durandek
mitoa: "Nous entendrons par mythe un système dynamique de symboles, d'archétypes et de
schèmes, système dynamique qui, sous l'impulsion d'un schème, tend à se composer en récit.
Le mythe est déjà une esquisse de rationalisation puisqu'il utilise le fil du discours, dans lequel
les symboles se résolvent en mots et les archétypes en idées. Le mythe explicite un schème ou
un groupe de schèmes. De même que l'archétype promouvait l'idée et que le symbole
engendrait le nom, on peut dire que le mythe promeut la doctrine religieuse, le système
philosophique ou (...) le récit historique et légendaire" (Durand, op. cit., 64).
19.- Honela definitzen du laburki Jung-ek inkontziente kolektiboaren kontzeptua: "Un
estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es, sin duda, personal. Lo llamamos
inconsciente personal, Pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la
experiencia y la adquisición personal, sino que es innato: lo llamamos inconsciente colectivo. He
elegido la expresión 'colectivo' porque este inconsciente no es de naturaleza individual sino
universal, es decir, que en contraste con la psique individual tiene contenidos y modos de
comportamiento que son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los individuos.
En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento
anímico de naturaleza suprapersonal existente en todo hombre" (1988: 10).
20.- "Chaque psychisme apporte ses propres caractéristiques à une image fondamentale.
C'est cet apport personnel qui rend les archétypes vivants; chaque rêveur remet les rêves
anciens dans une situation personnelle" (Bachelard 1997b: 227).
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laburki, biografiari eta literatur
diezaiekeelakoan baikaude.

obrari

zentzu

zabalago

bat

eman

Aurreko atala bezala, bigarrena ere, "Idazlan guztiak", funtsean
deskriptiboa da. Erdozaintziren literatura eta kazetaritza lanen zerrenda eta
sailkapena zehaztasunez egiten dugu, poesia, prosa eta kazetaritza lanak
bereiztuz, eta horien barnean argitaratuak eta argitaragabeak direnak. Horren
amaieran, bi atalen laburbilduma gisa, kronologia taula batean kokatu ditugu
Erdozaintziren literatura lanak, biografiaren datu garrantzitsuenak, eta gizarte
nahiz kultur mailako gertakari nagusiak. Hala egin badugu, gure
autorearengan hiru elementu horiek guztiz loturik daudela eta elkarren
osagarri direla ohartzen garelako da, aurreko puntuan azaldu dugun bezala;
ondoren aztertuko dugun obra denboran eta baldintzapen historiko eta
kultural batzuen artean kokatzen lagunduko digu.
Azkenik, tesiaren 4. atalean, autorearen eta haren produkzioaren ikuspegi
zabal bat dugularik, izenburuak dioen bezala, "Idazlea eta obra" ditugu
aztergai. Lehenengo azpiatalean Erdozaintziren literatura garapenari
begiratuko diogu, hastapenetatik azkenera arte, batzuetan lagun, batzuetan
oztopo, izan zuen literatura eta kultur testuingurua azalduz: idazle ereduak,
harreman sarea, zalantzak eta zailtasunak, garaiko kultur giroa... Idazle
bilakatze horretan aurkitu zituen eragozpenetako batzuk pertsonalak dira,
haren fraile bizitzatik eratorriak batik bat (formakuntza luzea, bidaiak,
Ordenako Probintziak eskatzen zizkion ardurak edo erantzukizunak...), baina
gehienak hark ez ezik, belaunaldi bereko euskal idazle gehienek bizi izan
zituzten berberak izan ziren. Horregatik, Erdozaintziren esperientziak aukera
emango digu harekin batera 1950-1960. hamarkadetan plazaratu zen idazle
multzo baten sorreraz hitz egiteko.
Bigarrenean, Erdozaintziren poetikari begiratuko diogu. 'Poetika' hitza
darabilgunean zentzu zehatz batekin egiten dugu, alegia, idazlearen literatura
teoriaz ari gara, egiten duen hautaketaz, bai tematikari, estiloari edo
konposizioari dagokionean, bai eta literaturaren funtzioari dagokionean.
Autorearen beraren hitzak izango ditugu iturri, eskutitzak, izkribuak,
elkarrizketak, eta batez ere argitaratu zuen lehenengo liburua, Hinki-hanka,
horren sarreran luze eta argi aurreratzen baitzizkigun bere literaturari buruzko
ideiak. Azpiatal horretan idazle orok bere buruari planteatzen dizkion galderei
erantzun bat ematen ahaleginduko gara: zer zen harentzat idaztea? Zer
literatura? Norentzat eta zertarako idazten zuen?
Hirugarren azpiatalean, testuinguru oro alde batera utzirik, eta aurreko
atalek eskaini diguten autorearen eta haren poetikaren ikuspegi globala
dugularik, obraren beraren azterketara mugatuko gara, aurretik azaldu dugun
bezala, batetik ezaugarri estilistiko-formal nagusiak, eta bestetik obra osoaren
baitan dagoen irudien eta sinboloen mundua aztertuz.
Tesiari amaiera emateko, eranskin multzo bat ematen dugu ikerketan
esandako guztiaren osagarri. Badago, alde batetik, garrantzitsua iritzi diogun
informazio gehigarria, gure azterketaren ulermena erraztu edo aberats
dezakeena. Esate baterako, erlijio hiztegi labur bat osatu dugu, biografian
agertzen diren hainbat termino argitzen lagun diezagukeena, batez ere erlijio
gaietan sobera jakitunak ez garenoi, jakina. Madeleine Jauregiberriri buruzko
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eranskin bat ere erantsi dugu, Erdozaintziri igorri zizkion eskutitzek eskaintzen
ziguten informazio interesgarriari etekin atera nahian.
Bestetik, lanean zehar aipatzen ditugun zenbait artikulu eta dokumentu
bildu ditugu, beren osotasunean irakurtzeak eskaintzen digun interesagatik; eta
halaber, Erdozaintziren hainbat olerkiren eta artikuluren kopiak jaso nahi izan
ditugu; autorearen eskutik heldu zaizkigun testu orijinalen eta koadernoen
kopiak dira, haren hizkia, zuzenketak eta idazmoldearen erakusgarri.
Azkenik, Erdozaintziren idatzi argitaragabe guztiak Corpusean bildu
ditugu: olerki argitaratu gabeak, prosazko idatzi argitaragabeak, aldizkarietan
kaleratu ziren artikuluak eta kaleratu ez ziren beste batzuk. Literatur eta
kazetaritza lanekin batera, ikerketan aipatzen diren eta gure ustetan
biografiaren nahiz obraren ezagutzarako intereseko informazioa dakarkiguten
beste hainbat lekukotasun hautatu ditugu: egunkarietako gogoetak, zenbait
gutun, zenbait prediku eta 1980an emandako hitzaldia. Testu horien
transkripzioan, jatorrizko idatziaren idazkera errespetatu dugu (autorearen
grafia, akatsak, zuzenketak, zirrimarrak, e.a).

Manex Erdozaintziren obraren inguruan egiten den lehen ikerketa izanik,
idazlearenganako eta obrarako hurbilpen bat proposatzen dugu, autorearen
beraren eskutik heldu zaizkigun lehen mailako iturriak abiapuntutzat hartuz,
eta autorea eta obra inguratu zuten historia, gizarte eta kultur giroan kokatuz.
Nahi genuke honen bidez euskal idazleei, eta bereziki Ipar Euskal Herriko
idazleei buruz egin diren ikerketen zerrenda osatu, Iparraldeko kulturgintzan
eta literaturan partehartze garrantzitsua izan zuen pertsonaia hau bere esparru
ezberdinetan ezagutaraziz, haren obra osoa ezagutzera emanez eta guztion
eskutara jarriz.
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1.5. Laburdurak:
MG: Manex gogoan. Donapaleuko hitzaldi eta lekukotasunak, Maiatz,
HH: Hinki-Hanka
BP: Bizitza Pilpirak
NPI: Nafarroari poema irekia
HHE: Herri honen erraietan
THD: Trein honen drangadan
GA: Gauaren atzekaldean

1995.

Liburu argitaratuen olerkien, eta eleberriaren aipamena egiten dugunean,
liburuaren izenburuaren laburdura eta orrialdea ematen dugu (ad: HH, 47 or.).
Baina kontuan hartu behar da Bizitza Pilpirak, Nafarroari poema irekia eta Herri
honen erraietan olerki multzoak liburu berean bilduta daudela, eta beraz,
izenburuaren segidan ematen dugun orrialdea liburu berari dagokiola (BP, 15
or., NPI, 47 or., HHE, 69 or.).
Olerki argitaragabeak bi multzo handitan banatu ditugu, hau da, olerki
argitaragabe datadunak (O.1), eta olerki argitaragabe datarik gabeak (O.2).
Horiez gain, bibliografian eta Corpusean egin dugun zerrendaren arabera,
zenbait olerkiren aldakiak (O.3) eta beste zenbait olerki berezi (O.4) aipatuko
ditugu ikerketan zehar. Olerki bakoitzaren aipamenean, beraz, haren laburdura
eta zenbakia (iturrietan eta Corpusean duen zenbaki bera) joango da. Adibidez:
"Neure amari" (O.1-1), "Bakartasuna" (O.2-9).
Halaber, prosazko testuei argitaragabeei dagokienean 'Pr.1, Pr.2...'
laburdura erabiliko dugu.
Azkenik, Xabier Lasak bere liburuan (2000) darabilen dokumentua
aipatzen dugunean 'X.L.' jarriko dugu haren signatura edo kokapenaren
aurretik.
Testuen transkripzioan erabilitako zeinuak:
[ ]: data hipotetikoa
[ ]: autoreak ezabatutako edo zirrimarratutako zatia
(...): guk ezabatutako testu zatia
< >: guk gehitua
(sic.): autorearen akatsa
(?): ezin irakurria
( ): arazoak irakurtzeko
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Gure ikerketaren lehenengo atal honetan Manex Erdozaintzi-Etxart-en
biografia aztertuko dugu. Urtez urte gure idazlearen bizitzaren gertakari nagusien
eta hainbat xehetasunen berri emango dugu, batzuetan azaletik, bestetan gehiago
sakonduz, eskura izan ditugun kasuan kasuko informazio eta dokumentuen
arabera: haurtzaroa, ikasketak, formakuntza intelektuala, lanak, harremanak,
bidaiak, talde eta elkarteetan egindako lana... Horrekin guztiarekin batera idazleak
bizi izan zuen gizarte testuingurua hartuko dugu kontuan. Zenbait unetan,
biografiak hala eskatzen duenean edo Erdozaintziren aipamenek eta kezkek
horretara eramaten gaituztenean, gizarte, kultura, ekonomia edo politika giroari
buruzko azalpen laburrak emango ditugu. Izan ere, faktore horiek gidatu dute,
neurri handi batean, gure idazlearen ibilbidea; bere herri kontestoa ezin ahantziz,
burutu zituen proiektuak, asmoak eta literatur obra engaiamendu horren emaitza
izan da.
Ezagutu zutenen lekukotasunez eta bestelako dokumentuez gain, biografia hau
lehen mailako iturrietan oinarrituta dago nagusiki. Erdozaintziren egunkari
pertsonalek, gutunek, agendek eta koadernoetan idatzitako gogoetek informazio
oparoa eskaini digute, ia urtez urteko zereginak eta pentsamenduak bildu ahal izan
ditugularik. Informazio horren arabera, Manexen ahotsari emango diogu
lehentasuna eta haren aipamenak ekarriko ditugu behin eta berriro. Lehen eskutik
heldu zaizkigun lekukotasun horiek hurbilduko gaituzte, haren hitzetan eta haren
begiradapean, gure autorearen bizitzara eta garaiara.
Atal honen amaieran Erdozaintziren pentsamenduaren oinarriak zein izan
diren aztertuko dugu gaingiroki. Zalantzarik gabe gure autorearen bizitza eta obra
zutabe ideologiko batzuek gidatuak izan dira (kristautasuna, euskaltasuna, gizartea
eta gizakiarekiko konpromezua) eta interesgarri iritzi diogu horiek laburki
azaltzeari.
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2. 1. MANEX ERDOZAINTZI-ETXART-EN BIZITZA
2.1.1. Haurtzaroa (1934-1950):
Familia eta sorterria
Jean Erdozaintzi-Etxart 1934ko uztailaren 15ean sortu zen, Behe Nafarroako
Ibarla herrian (frantsesez Ibarrolle). Oztibarre eskualdean eta Zuberoako mugatik
hurbil dagoen herri txikia da Ibarla, ehun biztanlera ere iristen ez dena.
"Pekoetxea" izeneko etxaldean, Piarres Erdozaintzi-Etxart eta Paula Indaburu
senar-emazteek mundura ekartzen zuten seigarren semea zen: lehenagotik jaio ziren
Bertrand (Pettan), Arnaud (Ellande), Pierre (Piarraño), Anbroxi eta Agustin.
Manexen ondotik jaio ziren Jean-Léon eta Léon. Beraz, zortzi anaia ziren, zortziak
mutilak.
Izenari dagokionez, izen desberdinak erabili zituen bizitzan zehar (artikuluak
argitaratzeko erabili zituen izenordeez gain); bataioan eman zioten izena Jean zen,
Manex edo Mañex, senide eta adiskideentzat; ondoren nobiziadoan sartzean Arnaud
izena hartu zuen, eta horren euskarazko forma ere, Ellande, ikusi izan dugu
zenbaitetan.
Haurtzaroa herri txiki hartako giroan igaro zuen: etxe inguruko mendietan,
herriko arrabotean lagunekin jolasten, baratzean gurasoak eta anaiak laguntzen...
Naturaz inguraturik zeuden. Mendiak, ibarrak eta errekak ziren haien
unibertso ttipia. Ibarlar gehienek mendian zehar sakabanatutako etxaldeak zituzten
bizileku, eta denak ziren laborari, laborantza eta abere hazkuntza zen euren
bizimoldea. Erdozaintzi-Etxartarrei ere gogor lan egitea egokitu zitzaien bizitza
osoan. Tresneria modernorik gabeko garaia zen eta nekazari lan gogor, luze eta
nekagarriak burutu zituzten zortzi haurrak hazi eta altxatzeko, "ene aita-amak
holaxet higatu ziren eta hil" esan zuen Manexek.21
Lurra zen euren bizimoldea, lurrari guztiz atxikiak ziren, eta bizitza osoan
sekula galduko ez zuen lurrarekiko lotura sentitzen zuen.
Zendako jauna?
Hautatu ninduzun Eskual-Herriko leku chume batean
Ni laborari seme, dena lurrez imokatua;
Lurra aztaletan, lurra eskuan, lurra gorputz guzian.
Ni bas-herritarra odol basa batekin zainetan, dena zain.
Ni gogo ttipikoa gutxi konprenitzen lurreko gauzetaz kanpo?
("Zendako jauna?" O.1-12)22

Ibarla herri euskalduna zen. Telebista nahiz irratirik gabe, euskara zuten lehen
hizkuntza eta bakarra, eta euskarazkoak izan ziren Manexek erabili zituen lehen
hitzak.
21.- "Ni Nafarroa Beherekoa naiz...", 1980an Iruñako Udako Unibertsitatean emandako
hitzaldia. Ikus Corpusa, 8. 3.4.
22.- Lerro horiek Emmanuel Mounier, pentsalari frantziarraren hitzak dakarzkigute gogora.
Izan ere, hark ere menditartzat zuen bere burua eta behin eta berriro azpimarratu zuen harrotasunez
nekazarien ondorengo izana: “Yo soy intelectual. Esto invoca un cierto número de atrofias y de tics.
Me cuidaría de considerarme libre de ellos. Pero a menudo me vuelvo con gratitud hacia mis cuatro
abuelos, los cuatro verdaderos campesinos, con la tierra en los zapatos, levantándose a las tres de la
mañana (...) su salud corre por mis venas y el aire del campo purifica mis pulmones” (Carta a Coronel
X, (1950eko martxoaren 1a, gazt.itzulp.) in Mounier y su generación. Correspondencia. Obras completas de
Emmanuel Mounier, IV. alea, Ed. Sígueme, Salamanca 1988, 465 or.).
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Euskara zen gure komunikabidea eta beraz gure hizkuntza lehena eta bakarra.
Jendeak, kabaleak, oihan-otarretako zuhaitz eta landareak, hots ikusi edo entzun
gauzak izendatzeko nere lehen hitzak eta bakarrak izan dira euskarazkoak: horrela
jendeak eta gauzak, ikusten, entzuten eta hunkitzen nituenak oro euskararekin sartu
zitzaizkidan barruraino eta hor, barruan, segitu zuten beren bizitza; denek naute hazi,
mamitu eta parte egin naizen bezalako hau (UEU, 1980).

Lau urtetan, ordea, frantses eskolara joaten hasi, eta handik aurrerako ikasketa
guztiak frantsesez egin behar izan zituen. Baina euskara alde batera uzteak, Euskal
Herritik kanpo joateak, edo bidaiatzeak ez zuten Manexen haur denborako mundu
hura itzaltzea lortu. Haurtzaroko unibertso hark formatu egin zuen, eta aurrean
izango zuen etengabe bere pentsamenduetan eta ametsetan. "Eta halako trichtura
batekin behatzen dugu lehengo denbora gozoari. Haurrezko aroa, aro gozoena,
haurrezko adina, adinetan irusena, arrangurarik gabekoa, irria harpegian, begietan
harditasuna; geroari so beldurrik gabe. Gizondu gira eta haunditu arau ohartu gira
biziaren dorphetasunari, ohartu ere bizia etzela haurrian uste ginduen bezain
aijeta!".23
Erdozaintziren egunkari, artikulu nahiz olerkietan garai zoriontsu hartako
irudiak behin eta berriro ikusten ditugu paradisu berreskuraezin baten moduan:
natura, lurra, mendiak, errekak, etxondoa, guraso langile eta akituak, euskara...; eta
dena bihurtu zuen poesia gai: ama, etxearen aurreko haritza, etxeko supazterra,
herriko kanpandorreko gurutzea...
Oso goiz utzi behar izan zituen etxea eta etxekoak: zortzi urterekin
Donapaleuko frantziskotarren eskolara joan eta hamaika urte zituela Euskal Herria
utzi zuen Briveko seminario ttipira joateko.
Brive-ko apaizgaitegia (1945-1950)
1945ean lehen aldiz Ibarla aldeko mendiek osatzen zuten muga zeharkatu, eta
Brivera bidali zuten. Corrèzeko Briven24 zegoen seminario ttipian jarraituko zituen
ikasketak bost urtez.
Sorterria uztea eta etxekoak agurtzea min handiz bizi izan zituen Manexek.
Atzerrira joan behar izatea drama bat izan da haren bizitzan, behin eta berriro
errepikatu egingo zena. Tarteka idazten zituen egunkariak sentimendu horren isla
dira:
Etcheko maiteak utzi behar. Ai, zer doluminak. Berriz nere ikhas-etcherat juan
behar. Goizik jaikirik, ama gaichua ari da gauza guzien ongi aphaintzen, ez dezatan
jeuzeren faltarik ukhan. Gero karosa athelatu eta Ambrochik lagundu ninduen
Larzabaleraño.25

23.-

"Eskual bas-herrian barna" (Pr.1).
Garai hartan Frantziako frantziskotarrak bost Probintziatan bereizten ziren (gaur egun bi
besterik ez dira: mendebaldekoa eta ekialdekoa) eta horien artean Akitania zen handiena, etxe
nagusia Okzitaniako Tolosan zuena. Probintzia horrek zortzi anaiarte biltzen zituen Akitaniako hiri
nagusienetan: Tolosa, Bordele, Béziers, Pau, Donapaleu, Brive, Limoges eta Montluçon. Anaiarteez
gain frantziskotarrek bi parrokia zituzten Bordele eta Montluçon-en, eta Tolosan fraidegai gazteen
seminarioa zegoen.
25.- 2. egunkaria, 1950ko urriaren 3an udako oporrak amaiturik Brive-ra itzuli behar duela eta
idatzia. Ikus ere 1953an Béziers-en Donapaleuko lagunei idatzitako gutuna: "... eta bertze eskualdun
'Fraide ume' gazte zonbeit badoatzi bethi aintzina, Briveko ikhas-etchean. Orai ez dire, gu lehen
bezala, arrunt han galduak: zeren beitute guk egin ginduen asko gauza: arrabote ederr bat badute
jostatzeko, bai ere kaseta eskualduna, eta bertze gainerateko guziak" (Ik. 2. eranskina).
24.-
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Denak agurtu zituen, baita neskatxa bat ere...
(...) Haren so ihes bazoagon, enie ere, zeren ezpeita enetako izanen alta
ene bihotzak nahi luke.
Adios maite maitea
Denetan hoberena
Bainan ez enetako egina
Adios maite maitea!
Jainkoak hartu nu, galdegin nu, banoa haren zerbitzuko, utziz nere
gibelean maite nintuenak: ene etcheko Aitamak beren amodioan, ene
anejak eta chu maitea denetan ederrena.
Orai huna nun giren Donapaleurat helduak. Eskualdun lagunak
elgarretaratzen gira. Treina hartzen dugu.
Adios, Adios Eskual Herria
Bainan ez bethikotz (2. egunkaria, 1950).

Herriminak, egunkariak eta gutun ugari idaztera ez ezik, olerkiak ere idazten
hastera bultzatu zuen. Izan ere, gure eskura iritsi diren lehen olerkiak 1949koak
dira26, eta bai horiek, bai hurrengo urteetan idatziko zituen gehienek ere, Euskal
Herria eta atzean utzitako senideak izango zuten gaitzat, ama batez ere.
Oso gazte bokazio sendoa sentitu zuen eta heldutasun handia agertzen zuen
bere idatzietan. Hala ere, bazuen momentu ilunik aukeratu zuen bidea
kuestionatzera eramaten zutenak, 16 urte zituela 1950eko egunkarian aitortzen zuen
bezala:
Il est des jours noirs comme des nuits profondes d’obscurité où Dieu se cache et
te laisse seul marcher dans l'ombre.
Pour (?) de mes seize ans. Pour moi vous êtes des (?) érudits. Cette amour qui
brûle dans mon coeur et qui voudrait tout aimer devient folle et m’amène comme un
enragé, me precipitant sur ce qu’elle peut toucher.
Mon Dieu tu sais combien je t’aime!... Et tu t’appelles à un si grand idéal. Tu
connais ma faiblesse... (...)
L'adolescence ne comprit point la beauté de mon coeur. Et pourtant j’en ai eu de
belles jeunes filles au coeur pur qui auraient voulu m’aimer, et je ne peux. Mes sens
agacés bannissent de mon âme tout genre de près Amour: j’ai perdu la fermeté, la paix
de mon âme (2. egunkaria, 1950).

2.1.2. Gaztaroa: Frantziskotar ikasle (1951-1958)
Fraide frantziskano izatera heltzeko, heziketa eta formakuntza ziurtatuko
zioten etxe eta hiri desberdinetara joan behar izan zuen Manexek hurrengo urteetan.
Quimper (1951)
17 urterekin Paben frantsiskano abitua hartu zuen eta modu horretan nobiziourteari hasiera eman zion. Urtebetez Bretainiako Quimper hirira joan zen nobiziadoa
egitera. Ez daukagu Manexen garai honetako zereginen edo bizitzaren berri
handirik, egunkarian idazteari utzi baitzion, eta urte horretako idatzirik ez baitzaigu
geratu.
Nobizio-urtea oso garrantzitsua izaten zen fraidegai gazteentzat; apaiz Maisu
baten laguntzaz, Ordenako arauak ikasi behar zituzten eta otoitz-bizitzari ekiten
zioten, bestelako ikasketekin batera. Urte honen amaieran, irailaren 20an, profesio
sinplea edo fraide-zina egin zuen.
26.-

Ikus "Neure amari" (O.1-1) eta "Le jour de l'exilé" (O.1-2), Corpusa, 8.1.1.1.
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Béziers (1952-1954)
Profesio sinplea egin ondoren, berriro ere ikasketei heldu beharra zegoen.
Lehenik, Béziers-en filosofia ikasketak burutu zituen 1954 arte.
Berriro ere etxetik urrun, ez zituen etxekoak ahazten, ez eta atzean utzi zituen
adiskideak ere; honela idazten zien 1953an Donapaleun geratu ziren lagunei:
... aspaldi zuetarik urrunduak girela, bainan, elgaretarik berechituak izanik ere,
bethi asmatu dugu elgarekin denek bat egitea. Nola beraz egon elkari atchikirik? Alde
batetik, zuek lurr eskualdun gizenean, barna dituzue eroak sartuak; bertzaldetik,
anhera choria bere ohantzetik hegaldatzen den bezala zeru alderat, gu ere gare
hegaldatu mundu zabalerat. Anherak ez du ahanzten ber ohantzearen athea, guk ere
nola ahantz gure Ama-Eskual-Herriaren arpegi ohoragarria! Orhoitzapen izigarria:
Ama ikhusiz, haren itzalpean millaka eskualdun seme maïteak eta bereziki maïte
gaituzten, bai ere maïte’ta ezagutu ditugun guziak: Aita’ama, Haurride eta zuek gure
adixhkide maïteak!27

Gutunen bidez harreman etengabea mantentzen zuen, senide eta adiskideekin,
haien berri galdetuz ez ezik, beraren nahiz ingurukoen egoeraren berri emanez.
Gu orai San Frantsesen soineko berriaz jauntziak gare, eta bagoatzi bizi berri
batean, gure bizi-moldea hobekiago konprenituz eta ikhasiz, behatuz bethi gure
baithan aditzean dugun Jainko maïtearen oihua: urthe bat iraganik aprendizgoan:
Martin Pauen, Manes Quimperen Bretainian, orai Bezien gira, Martin bizpalau
hilabetheren, Manes oino bi urtherendako. Bakantza handiak iraganen ditugu
elgarekin, bertze Fraide lagunekin, ez dakigu oino nun!... izaiten ahal balitz EskualHerrian! Zer kantu’ta jantza jauziak (?)kin!
Eskual-Herrian ez izanik ere, ez dugu, gu baithan den su-garra, hiltzerat uzten,
zeren ukhaiten baitugu Eskualdun kaseta “Herria”, eta elgarekin zonbeit elhe’ta irri
egiteko artea (bai ere artean zonbeit astokeria’ta kobla...) Usu, zuek zirezte gure
solasen ithurria (Ibidem).

Ikusten dugun bezala, Euskal Herritik kanpo egonik ere, Herria aldizkariaren
irakurtzeak laguntzen zien euskal berriekin eta gaiekin harremanean mantentzen,
eta beren baitan zuten su-garra bizirik gordetzen.
Filosofia ikasketak Pauen (1954-1956)
1954an Pauera jo zuen filosofia ikasketak egitera, eta bertan izango zen bi
urtez. 1956 arte, ordea, ez dugu haren berririk izango egunkarietan. Urte hartan ekin
zion berriro idazteari, burutu beharreko lanari eta Jainkoarekiko maitasunaren
inguruko hausnarketak eginez. Jarraian ematen ditugu Erdozaintziren hitzak:
1956-05-28
Egun berriz lotzen nizala neure egunkariari.
28 mai: Nous sommes peu de chose: c’est évident. Mais notre travail, mené
quotidiennement que ne procurons-nous pas apporter à nos frères les humains.
L’essentiel c’est de ne pas s’enfermer dans une demi-science; il faut toujours foncer
dans la recherche, maintenir l’esprit en alerte surtout approfondir notre connaissance
des hommes et des choses. Seule la foi peut nous donner la force de recommencer tous
les jours; de reprendre avec un élan toujours égal un labeur qui à la longue devient
fastidieux, monotonne.
Avoir l’amour de la vérité, à la fois dans la recherche scientifique et dans la vie.
27.-

Erdozaintzik, Béziers-en ziren beste fraide gazteekin batera, 1953ko pazkoan idatzitako
eskutitza hainbat adiskideri igortzeko.
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Car la science doit nous faire aimer celui qui la dépasse et qui, en définitive, est la
Vérité même. Sans cette aspiration à communier avec Dieu, dans une union plus
intime, la recherche scientifique ne repose sur aucun fondement. Faire de la science de
Dieu c’est s’éloigner du vrai, du réel; c’est vider le corps de l’âme (2. egunkaria, 1956).

Pauen zegoela, 1956an Arantzazuko frantsiskotarrek Jakin aldizkaria sortu
zuten eta haiekin harremanetan jarri zen (ik. 4.1.4.). 1957an aldizkariaren 3.
zenbakian jadanik agertuko zen Erdozaintziren artikulu bat, "Edouard Herriot"
izenburuarekin28; garai hartan Iparraldetik euren lanak igortzen zituzten idazle
bakarrenetakoa izan zen.
Artikuluak, gogoetak eta olerkiak idazten hastearekin batera, Euskal Herria eta
euskararekiko interesa piztu zitzaion. Dagoeneko hasia zen Herria eta Gernika
aldizkariak irakurtzen eta hainbat poema, kantu eta bertso kopiatzen eta ikasten.
Askoz beranduago "Nafarroari poema irekia" (1977) olerki luzean aitortuko zuen
bezala, euskal kantagintzaren eta bertsogintzaren ezagupenak sekula galduko ez
zuen euskararekiko eta herriarekiko kontzientzia edo sentimendua piztu zion; "nere
gogo-bihotzak, ttipi nintzelarik, kantuak ireki dizkit gizarte bizitzara" (NPI, 51 or.).
Horrela sortu zitzaidan euskal sendimendua. Olerkariaren hitzak sartu
zitzaizkidan ttipi-ttipitik eta kokatu gogo-bihotzetan. Horrela hazi zitzaidan nere sortherriaren ganako atxikimendua. Olerkariaren bertsoek beren erroak egin zituzten nere
giza eremuetan eta beren bidea zilatu zuten. Handitu nintzenean nigan hor gaindi
moldatua zen herri kontzientzia (Ibidem).

Jadanik Euskal Herriaren eta euskararen egoerak kezkatzen zuen Manex eta
horren alde zerbait egin beharra sentitzen zuen. Hala agertu zuen beretzat maisu
ziren "Iratzeder" eta Josemiel Barandiarani idatzi zizkien eskutitzetan.
Ez dakit batere nola sortu zautan Eskual-Herriaren alderako, eskual-gizonaren
alderako amodio suhar bat. Ez nezake erran, segurenik Jainko onak berak sor-arazi
dautan saminki erakutsiz eskualdunak bizi egon behar zuela bere norbaitasun
bereziaren osoan. Nihaurek ez dezaket gehiago jasan amodio suhar horren phizua eta
nola beitakit zu ere min horrek hartua zaituela heldu nitzaizu gogo-bihotzen
zabaltzerat. Ni gazte gazte niz, beraz uhalak ttipi eta jakitatea llabur; ikhasten ari,
beraz ikhasiak ez oino neuretuak; ainhitz egin nahi bainan ahalak izartuak. (...)
Eskual-Herriko Elizetako edo Girichtino-Egintzan norbait diren eta aphez jakintsunak
elgarretaratuko dira, herri eta probintzi mugak aurthikiz, zerbait egin nahiz eskualikhaskuntzaren alde. Eskualdunek, guhaurek, behar dugu eskutan hartu EskualHerriaren geroa, eskualdunaren izaitea. Eta gu Fraideak ez balin bagira hasten,
zerbaiti lotzen, bertzeek... (aphez ainhitz, serora gehiago, gazte ainhitzek...) denak
utziko dituzte hiltzerat: ba othe da heriotze higuingarriorik? Guhauren faltaz...
guhauren falta haundia.29

Herriarekiko "amodio suhar" horrek, beraz, zerbait egitera bultzatzen zuen.
Izan ere, ez zuen inolaz ere nahikoa ikusten euskaltzaleak eta kultur gizonak
burutzen ari ziren lana. Folkloreaz eta azaleko ekintzez besterik arduratu ez izana
leporatzen zien, Euskal Herriaren benetako eta sakoneko arazoak kontuan hartzen
ez ziren bitartean.30 Pentsamendu horiek ez zituen beretzat gordetzen, plazaratu ere
egin zituen 1956garren urte hartako apirilean Herria astekarian31. M. Ostogia ezizena
harturik, hogeita bi urteko fraide gazteak Euskal Herriko egoera kulturalaren kritika
28.-

"Edouard Herriot", Jakin 3. zenb., 1957, 97-106 orr.
1956-06-03an Iratzederri idatzitako eskutitza (Ik. Corpusa, 8.3.2.(1)).
30.- Erdozaintzi, 2.egunkaria, 1956-07-27/29: “IXe Journées des Etudiants basques à Tardets.
Rencontre très intéressante. Je crois qu’on s’occupe trop de folclore et que les vrais problèmes
concernant le Pays Basque ne sont pas envisagés”.
31.- Erdozaintzi, 3. artikulua: "Eskual kultura baten behar gorria", Herria, 1956-04-05.
29.-
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zorrotza egin zuen: kanpoko kulturak indartzen zihoazen neurrian, euskal kultura
pobretze eta desagertze bidean ikusten zuen, eta bertakoek ez zuten egoera lazgarri
hura saihesteko indar nahikorik egiten. Honela zioen:
Eskualdun izaiteko, ez da aski egitea bilkhura bat heben, bazkari bat hor,
frantsesez eginikako mintzaldi zonbeit artetan. Ez da aski dantza, pilota, eta ohidura
zonbeiten bagiratzea. Eskualdun izaiteko behar da eskuara mintzatu, gure baithan
dakharzkagun dohainak hoziarazi, haundiarazi, zohiarazi; gure izamen guziak behar
du eskualdun izan (Ibidem).

Euskal kultura bat sorrarazi edo berpiztu beharra zegoen, eta horretarako bide
bakarra denek bide berean bat egitea zen:
Eskual-Herrian buruzagi direnen eginbidea; Eskual-Herriko aphez, jakintsun,
langile guzien, eginbidea lehen bait lehen eskual-kultura bat soraraztea. Ala eskuara
gure haurreri erakutsiz (eskola libroetan deneri behar liteke erakutsia izan); ala
agerkariak aberastuz, mamituz, Eskuarazko liburuak argitara ditzagula, heda, erosaraz, irakurtaraz eskualdun guzieri.
Ez uste ukhan indargno bat, entsegu bat eskuin edo ezker egiten delakoan,
hortan aski dela; denek oldar berean behar dugu mugitu, denak patzuer, elgarri
josirik, sail berriari lothu, eskual-kulturaren eraikitzeari (Ibidem).

Artikulu horrek izan zuen oihartzunik euskaltzaleen artean32 eta bi asteren
buruan Herria-ko zuzendari zen Piarres Lafittek "'Ostogia' Jaunari" artikuluaren
bidez erantzun egin zion.33 Ez omen zituen oso ondo hartu Erdozaintziren hitzak eta
banan bana erantzun egin zien 'Ostogia' jaunaren ohar guziei, esanez, ez zezala
pentsa horretan zihardutenek ez zutela kulturaren axolarik, oso zaila zela hain
irakurle gutxi eta eskolatu gabeko herri batean liburuak egitea eta saltzea, edota
euskara hutsezko agerkariak kaleratzea, erdara ere, beraz, ezin zutela osoki baztertu.
"Othoi, -zioen- ez zitela hainbertzetaraino hasarra bertzen kontra; eta, dakizunaz
geroz zer den egiteko, lot zaizkio zuhaur lanari: gure astekari huntan berean
badukezu toki, eta segur naiz "Gure Herria" ez zaitzula hetsiko, zonbait kitzika gorabehera. Jakizu, eskualzale zaharrak ez direla, zonbaitek uste duten bezain gaitzikor"
(Lafitte, ibidem).
Hurrengo hilabetean Erdozaintzik beste artikulu bat idatzi zuen Lafitterenari
erantzunez, "Denak eskuz esku, sail berean" izenburupean.34 Horretan eskerrak
ematen zizkion Lafitteri bere ihardespenarengatik, hark egindako oharrak zuzenak
eta interesgarriak iruditu baitzitzaizkion. Berriro ere, elkarren artean muturturik
egon baino, "denak eskuz esku loturik" lan egitea aldarrikatzen zuen; laborari,
langile nahiz jakintsu, denen esku dago "eskuararen erekustea, eskual-dohain
berezien eraikitzea, hogoigarren mendean izan gaitezen lehengoetan bezain
eskualdun-fededun eta guri behatuz, gure herri auzoetako gizaldeek ikhas dezaten
Jainkoaren eta gizonaren errespetua; Jainkoaren eta gizonaren amodioa"
(Erdozaintzi, ibidem).
Erdozaintzi gaztea lanari lotu zitzaion, Lafittek esan bezala, eta euskararekin
32.- Ordurako Erdozaintzik bazuen gutunen bidezko harreman estua Madeleine
Jauregiberrirekin. Honela idatzi zion honek 1956-05-03ko eskutitzean: “Arrount ezagutu dut lehen
ligñen irakourtian zu zinela herrian agertu den artikulu baten izkiribazalea, jarraik zite ber saillari.
Goure sabant haborochuak uduri die ari direla berent plazeraren euskaraz izkiribatzen kasurik egin
gabe zer egiazko hountarzunen galtzen ari diren anaiak...”
33.- P. Lafitte, "'Ostogia' Jaunari", Herria, 1956-04-19. Ik. Corpusa, 8.2.1.
34.- Erdozaintzi, 4. artikulua: "Denak eskuz esku, sail berean", Herria, 1956-05-10.
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eta euskal kulturarekin zerikusia zuen ororen inguruan hausnartzeari eta aztertzeari
ekin zion. Harez gero bere zazpi artikulu agertuak ziren Basque Eclair, Herria, Gure
Herria eta Elgar aldizkarietan, eta bazuen argitaratuko ez ziren olerki andana bat
idatzirik. Dagoeneko harremanetan zen kultur munduko hainbat jenderekin,
besteak beste, Iratzeder, J. M. Barandiaran35, Villasante, Madeleine Jauregiberri
anderearekin... Haien bidez jakiten zuen egiten ari ziren eta kaleratzen ziren euskal
lanen berri, eta halaber, lanean jarrai zezan kuraia ematen zioten.36
Teologia ikasketak Parisen (1956-1958)
Filosofia ikasketak amaiturik, irailean Paris ondoko Orsay-ra jo zuen teologia
ikastera. Hiriburu handia ikusten zuen lehen aldia zen eta inpresio handia eragin
zion. Eraikinak, jendetza, zarata, bizimodu azkarra... bertan ikusi eta sentitutako
guztia hainbat olerki eta idatziren iturri izango ziren aurrerantzean. Naturarekin
uztarturik zegoen mundu ttipi eta herrikoi batetik zetorren eta mundu berri horren
ezagutzak modernizazioari, mekanizazioari eta desumanizazioari buruzko
hausnarketak garatzeko bide eman zion.
Septembre:
C’est ma première rencontre avec la Capitale: ville bruyante: la circulation est
intense et l’on se trouve en présence d’un monde d’agités qui courent, qui respirent
mal, qui s’entassent dans le métro et cependant n’ont jamais assez de temps. On dit
que nous appartenons au siècle de la vitesse; c’est bien vrai; Il semble que les hommes
aient refusé de s’arrêter un moment pour réflèchir aux vrais problèmes de la vie... l’on
s’en dit “faut ben vivre” et alors “faut ben travailler”. L’homme esclave de quoi
exactement? de son egoîsme ou de la nécessité de travailler pour vivre? C’est un
problème.
Rencontre avec la Capitale; avec les grands monuments témoins des belles
réalisations du passé: Notre-Dame, Arc de Triomphe qui abrite la Tombe du soldat
inconnu; Notre Dame dont la tour domine la vaste cité et les nombreux édifices et
monuments historiques qui nous rappellent et prolongent parmi nous la présence de
nos lointains ancêtres.
Rencontre trop brève... Car Paris, est un “monde” et il faudrait des années pour
pouvoir la pénétrer et retirer quelque enrichissement (2. egunkaria, 1956-09).

Oporretan etxera itzultzen zen eta irrika handiz itxoiten zuen etxekoak eta
etxeko giroa berrikusteko momentua. Denbora luzez etxetik eta etxekoengandik
urrun egoteak sorterria, guraso langileak eta haurtzaroko denborak gehiago
maitatzera eta mirestera eramaten zuen.
L’année s’achève dans un sourire de pédale, pédale, pédale... en route vers
Ibarrolle. (...) Il est dix heures... au moment où je m’engage seul sur le chemin
d’Ibarrolle. Bientôt m’apparaît le toit de ma demeure, de cette demeure qui abrita et
justifia mon enfance. Les longues années d’absence m’ont permis d’aimer cette simple
demeure qui, si elle pouvait parler la langue des hommes, aurait toute une histoire à
me raconter.
Je trouve mes parents, ces hommes usés sous les froids des durs labeurs de la
terre. Quelle joie de revoir ces visages aimés, ces visages que l’on revoit sans cesse
alors que l’on vit loin d’eux et qui vous demeurent présents, non comme des images
mais comme de vrais vivants.
Ainsi s’achéve dans une sourire l’année 1956 (Op. cit. 1956-12-31).
35.- 1956ko abuztuan Aita Barandiaranekin eta haren taldearekin bildu zen Isturits eta
Otsozelaiako leizeak bisitatzeko, eta ikustaldi hark etnologiarekiko interes handia piztu zion. "Sans
doute qu'il me faudrait me spécialiser dans l'ethnologie" dio urte horretako egunkarian (2. egunkaria,
1956-08-9/10).
36.- Ikus idazleekiko harremanei buruzko atala, 4.1.2.
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1957ko urtarrilean soldaduska egitera deitua izan zen. Orsay utzi eta Tolosara
joan behar izan zuen, baina ospitale militarretik pasatu ondoren soldaduska egitetik
libre geratu zen behin betiko, osasun arazoak zirela eta, estomagoko ultzera bat,
hain zuzen. Modu horretan, ez zuen Aljeriara joan behar izan, bere belaunaldiko
hainbat gaztek egin behar izan zuten bezala.
Gogora dezagun, garai hartan Frantziar estatua Aljeriaren aurkako guda
batean murgilduta zegoela. Frantziar gizartea eta politika gogorki astindu zuen
guda hori zer izan zen azaltzea merezi luke, oso laburki bada ere, Ipar Euskal
Herriko euskaldunengan ere eraginik izan baitzuen. Gure idazleak ez zuen gudaren
bortizkeria zuzenean bizi baina bai bere anaiek eta adiskideek; guda honek herri
ttipien askapenaren aldeko kontzientzia iratzarri zion.
Aljeriako gerra
Une hartan Frantziar estatua gatazka larri batean zegoen murgildurik Aljerian.
Aljeriarrak urte askotako kolonializazioa eta zapalkuntzaren aurka matxinatu egin
ziren, eta Frantzia osoko gizartea astindu zuen gerra sortu zen.
Aljeria 1840ko hamarkadatik estatu frantsesaren kolonia zen, eta ez zuen bere
independentzia 1962 arte lortuko, zortzi urteko gerra bortitz baten ondoren.
50garren hamarkada bereziki gogorra izan zen; 1954an FLN liberazio fronteak
koloniaren askapena aldarrikatu eta borrokarako deia egin zien herritarrei, polizia
eta interes frantziarren aurkako ekintzak burutuz. Metropoliaren gobernuaren
erantzuna, ordea, tinkoa izan zen: frantses poliziak eta armadak gogor ekin zion
FNLren eta herritarren altxamendu oro suntsitzeari. Frantziako armadak milaka
soldadu bidali zituen Aljeriara; gazte euskaldunei ere gerrara joatea egokitu
zitzaien, behartuta gehientsuenak, haiek aukeratua ez zuten gerra batera joaten
baitziren, zer defendatzen zuten ere oso ondo ez zekitelarik. Hala gertatu zitzaien
Jean Léon eta Léon Erdozaintziri, Manexen bi anaia gazteei (1957an joan zen lehena,
eta 1959an bigarrena). Honela idatzi zuen Manexek Jean-Leon anaiak Aljeriako Oran
hirira abiatu behar izan zueneko egunean:
Gaichua, zonbeit egun etchen iraganik, trichterik badoa Algerialat. Hori baita
oraiko gazten chortea. Berek sekulan nahi ukhan ez duten gerlan batean beren bizia
hirriskuan emaitea. Ez dugu nahi gerlarik eta nahi ala ez halere juan behar. Zein
defendatzeko? Gure Aberia, bena nun dugu gure Aberia? Nungotarrak gira? Guk
eskualdunek, Eskual-Herria dugu gure Lehen Aberia, gure sor-lekhia delakotz, gure
Arbasoen indarrez edertua; heien odolaz eta izerdiaz bustia, hundua... Aren nun
dugula gure Eskual-Herria? Frantzia dugu gure bigarren Aberia, munduko erresuma
guziak ditugun bezala. Ez dugu nahi mugarik ezagutu. Gure generazionea bizi da
gizakien arteko batasunaren eragintzeko. Aments bat othe ditake. Ez dugu nahi
aments bat baizik (!) izan dadien. Bena nahi dugu izan dadien bururatu nahi dugun
chede handi bat, gure indarrek elgarretara-arau. Nahi dugu, guk. Eta gure nahi hori
nahi ginduke jende guzieri lurraren gainean diren gizaki mota guzieri desira-arazi.
Hortakotz ideia haundi hori, chede zabal hori, ezagut-arazi deneri, bethi aipatuz, bethi
hortaz mintzatuz alde guzietan, osoki, arthoski, etsitu gabe, finki. Gure generazioneak
gerla hastio du; ez du nahi gerlarik (2. egunkaria, 1957-03-24).

Frantses armadaren ekintzek, oihartzun handia izan zuten frantziar gizartean.
Erasoak, atxiloketak, hilketak, torturak... horien guztien berri iristen zen Frantziako
komunikabideetara, eta gizartearen sektore kritiko eta intelektual bat frantses
armadaren metodoak eta oro har frantses gobernuaren jarrera kuestionatzen eta
kritikatzen hasi zen. Aljeriako independentziarako gerrak deskolonizazioaren eta
herri gutxituen askapenarako mugimendu intelektual bat iratzarri zuen. Hainbat
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idazle eta pentsalarik, esate baterako Jean-Paul Sartrek, Frantz Fanon martinikarrak
edo Albert Memmi tunisiarrak kolonialismoaren kritika zorrotza egin zuten eta
deskolonizazioaren aldeko teorizatzaile bilakatu ziren.37 Manex Erdozaintzik autore
horiek eta horien lanak ezagutzen zituen. Badakigu harez gero Mounier-ek
sortutako Esprit 38 aldizkaria ere ezagutu eta irakurri egiten zuela, eta dudarik ez
dago bide horretatik iritsi zitzaiola Manexi inguruko egoera politikoarekiko
konpromezuaren pentsamendua, edota deskolonizazioaren eta herrien askapenaren
aldeko pentsamendu sozio-politikoa. Pentsamendu horietatik edanda, Euskal
Herriko egoerara ekarriko zituen eta bertako borrokara aplikatuko zituen. Aljeriako
arazoaren aurrean, kristauek ere jarrera bat hartu beharra zutela ikusten zuen;
kristau bezala, gizaki guztien berdintasuna eta askatasuna besterik ezin zuen
aldarrikatu:
Nous vivons dans un monde de plus en plus bouleversé et le chrétien ne doit
pas tenter de s’en évader. Bien au contraire il doit faire effort pour y être plus présent
que jamais.
Il est heureux qu’il y est de chrétiens qui se posent un problème de conscience
en présence des conflits qui affectent le monde d’aujourd’hui et le plus
particulièrement les chrétiens de France s’intérrogent sur l’attitude à avoir en face du
conflit Algérien. Car notre attitude doit fondamentalement être inspirée de la doctrine
évangélique, qui veut que tous les hommes s’aiment comme des frères; il n’y a pas de
race supérieure à une autre; essentiellement nous sommes-tous hommes- Fils dans le
Christ d’un même Père, “Notre père qui êtes aux cieux” (Op. cit., 1957-01-16).

1957ko urtarrilean hainbat kristau Aita Morelli-rekin bildu ziren arazo horren
inguruan mintzatzeko, eta azken honek Aljeriari buruzko txosten bat prestatu egin
zien; horretan, 1956. urtean zehar Aljerian bizi izan ziren kristauen lekukotasunak,
eskutitzak eta dokumentuak biltzen zituen, eta horren bidez, komunikabide
ofizialek ematen zuten informazio fidagaitzetatik kanpo, jakin ahal izan zuten
arabiarren errealitate bortitzaren, eta frantses armadak burutzen zituen
gehiegikerien berri.
Ce dossier nous a permis de découvrir les méfaits réalisés par l’armée en A.F.N,
et pour excuser ces actes on entend dire “oh ce n’est rien à côté de ce que font les
Arabes”... et pourtant la triste réalité est que chaque jour de plus en plus nos positions
semblent se durcir de part et d’autre et nos relations disparaître. C’est très grave et je
pense qu’un chrétien doit souffrir terriblement en présence de cette haine qui de plus
en plus tend à corrompre les coeurs des humains, à l’aliéner de façon à ne plus être
capables d’aimer (Ibidem).
37.- 1956an Sartrek gogorki salatu zuen frantses gobernuaren jokabidea Aljerian bere “Le
colonialisme est un système” artikuluan (berak sortutako Les temps modernes -123 zenb.- aldizkarian
agertu zen lehen aldiz eta gero liburu batean bildua argitaratuko zen: Situations V: Colonialisme et néocolonialisme, 1964. Gaztelerazko edizioa: Escritos políticos 2: Sobre el colonialismo. Vitnam. Israel, 1987).
Bertan aljeriarren eta herri kolonizatu ororen altxamendurako eta askapenarako eskubidea
defendatzen zuen. Frantziar gobernuak Aljerian sistema kolonial bat ezarria zuen eta herri horren
aurka burututako bidegabekeriek sistema horren beraren suntsipena besterik ez zuten ekarriko:
biztanleen eta ondasunen esplotazioa, euren lurrez desjabetzea, herritarren pobretzea, kode eta
kultura arrotz baten ezarketa, herriaren kultura, historia, hizkuntza eta erlijioa ukatuz... Oihartzun
handikoak izan ziren, halaber, 1957an Albert Memmi-k argitaraturiko Le portrait du colonisé liburua,
zeinean herri kolonizatuek jasaten duten zapalkuntza, miseria eta gabeziaren berri ematen zuen,
berak tuneztar bezala ere jasan izan zuena; bai eta Frantz Fanon-en antikolonialismoaren aldeko
lanak ere: Peau noire, masques blancs (1952) , Les damnés de la terre (1961), eta abar.
38.- Emmanuel Mounier frantziarrak 1932an sortu zuen Esprit aldizkaria. Horren inguruan lan
egiten zuten kristau, intelektual eta filosofoek, gizartearekiko eta politikarekiko engaiamendua
aldarrikatzen zuten; Europak garai hartan bizi zuen krisi politiko eta espiritualari erantzun bat
emanez, filosofia pertsonalista garatu zuten, hau da, zapalkuntzaren eta interes politiko eta
ekonomikoen gainetik gizakiaren balioa eta humanismoa defendatzen zuen filosofia.
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Euskal-Herriko arazoetara itzuliz, 1957ko otsailaren 7an Baionako Bikario
Nagusi zen Pierre Narbaitzek Baionako Euskal Museoan bilera bat egiteko deialdia
zabaldu zuen. Bertan "Eminents basques" direlakoak bildu nahi zituen Euskal
kultura eta hizkuntzari bultzada bat emateko, eta bizi zuten egoera galgarriari
irtenbide bat bilatzeko asmoz.39 Erdozaintzik, oraindik Parisen zela, itxaropen
handiz ikusi zuen bilera eta erabaki hura hartu izanagatik zorionduz idatzi egin zion
Bikario Jeneralari: "...agian izanen da Eskual-Herria, Eskual-gogoa, Eskual-jendea
salbatuko duen obra haundi eta osoki eskualdun izanen den baten hastapena".40
Ezin izan zuen bilera hartan izan baina Jauregiberriren bidez jakin ahal izan zuen
euskaldun andana bat bildu zela bilkura hartan. Narbaitz Jaunak gogor lan egin
beharra zegoela aldarrikatu zuen, "katastrofe" bati buruz baitziren.41
Lehen tontsura eta profesio nagusia
1957a urte garrantzitsua izan zen Manexen erlijio formakuntzan: martxoaren
amaieran, apaizgorako lehenengo urratsa eman zuen, Versailles-eko apezpikuaren
eskutik tontsura hartu zuenean. Une hartan bere burua Jainkoari eskaintzen ari
zitzaiola ohartzen zen: "Je suis désormais la 'propriété' de Dieu - idatzi zuenj'appartiens à lui pour remplir dans son Eglise la fonction que l'Evêque me confiera.
(...) Dès lors puisque j'appartiens au Seigneur, je ne dois pas être du monde, tout en
étant dans le monde. Paradoxe! Il faut se dépouiller de l'esprit mondain pour se
remplir de l'esprit divin. Etre tout entier au Seigneur, sans partage (...)"(2. egunkaria,
1957-03-25).
Hilabete beranduago, apirilaren 22a, beste data seinalatua dugu: egun hartan
Fraide-Profesio Nagusia (Profession solennelle) egin zuen eta hainbat adiskideren
zorion agurrak jaso zituen.42
Frantziskotarren eta erlijioaren bizimoldeari bizitza osorako engaiatua zen
dagoeneko, etorkizuna fraide-bidetik eramateko konpromezua hartzen zuen.
Aurretik bide gogorra zuenaz ohartzen zen, baina Jainkoaren bilatze horrek
poztasunez eta itxaropenez betetzen zuen.
La veille encore des pluies torrentielles inondaient toute cette campagne
Corrèzienne. Ce matin, il y a du soleil plein de ciel; il y a du soleil plein mon
coeur;
39.- “...pour travailler d’une manière efficace au maintien et au salut de la langue et de la
culture basque. (...) C’est pour éviter la catastrophe que j’ai decidé de vous convoquer et de vous
proposer, au cours de la reunion projetée, non pas une formule magique de salut mais un certain
nombre de références qui aboutirait, je l’espère, à une décision précise suivie d’une réalisation à mes
yeux aussi nécessaire qu’efficace. (...) J’ai voulu pour cette reunion un éventail le plus basque possible
de personnalités actives et représentations...”. P. Narbaitzek hainbat pertsonari idatziriko gutunetik.
M. Jauregiberrik Erdozaintziri bidalia, 1957-01-25eko gutunean.
40.- 1957-02-02an Narbaits bikario orokorrari idatzitako eskutitza. Ikus Corpusa, 8.3.2.(3)
41.- M. Jauregiberri, 1957-02-12ko gutuna.
42.- Iratzeder-ek, 1957-04-07ko gutunean: "Frère Arnaud dohatsua, berri handia igorri dautazu.
Apirilaren 22 egun handia Eliza Sainduarentzat, zure Eskual-jendearentzat, zuretzat. Zuk ere,
Jainkoari eskerrak, ikusi duzu: "Jainkoratuz dezakegula Eskual-Herria azkarkienik goraltcha".(...)
Gogotik ethor nindake; bainan Parise urunchko. 22-an zure izenean emanen dut meza Saindua eta
hunat ethorriko zarenean erakutsiko dautzut Belokeko San Benoat handia aintzinez beneditano dela
eta gibelez frantsiskano...".
M. Jauregiberrik, 1957-04-16 eta 1957-04-29ko gutunetan: "Zourekin bihotzez nukezu
aphirilaren 22ean. Othoitze eginen dut Yinkoari laguntzitzan haitatu duzun bide ezinago ederrian...";
"...je vous dirai que vous avez de grandes possibilités de coeur et d'esprit et surtout vous avez une
âme d'apôtre". Ikus Manexen Profesio Nagusiaren berri ematen zuen L. Mourguiart-en artikulua (6.
eranskina).
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Dans le ciel bleu, il y a de la clarté, une clarté merveilleuse et pure et
rayonnante.
Il y a aussi dans mon coeur plein de clarté, de joie et de courage.
Je m'en vais sur la route qui va tout droit devant moi, qui fuit tout droit et tout
souple devant moi.
Et je pense que ma vie aussi est une route; une route bien difficile.
Il s'agit de marcher, toujours sans jamais s'arrêter; sans jamais regarder en
arrière; toujours le regard fixé vers l'avant.
Mon coeur est plein de joie, parce que débordant de divin.
Dieu est Le Tout.
Sur la route de la vie, je marche à la recherche de mon Dieu et de mon Tout.
Je Le possède déjà.
Il me possède plus exactement et je suis Tout à Lui.
Alors mon coeur est plein d'Espoir, parce que si je me laissais posséder par Lui,
il m'a promis de Le voir (Op. cit., 1957-07-25).

Urte horietako egunkarian idatzi zituenak irakurriz, ikusten dugu Manexen
fedea ez zela ezarritako muga eta arauetara mugatzen bete betean. 23 urte zituela
jadanik ohartu zen gizatasun apur bat agertuz gero edo legeak eta egiturak
zalantzan jarriz gero pertsona arriskutsu bilaka zitekeela. Garai bakoitzak bere
inguru-baldintzak dituela zioen, eta garaiak aldatu ahala horiek ere berritu beharra
dute baldin eta ez badiote pertsonari beraren bokazioa adierazten uzten. Haren
belaunaldia aurrekoa ez bezalakoa da, haien ondorengoak dira eta balore berriak
dituzte: mundu berriarekiko duten ardura aurkitu beharra; mundu berri horren
eraikuntzan parte hartu beharra, beti ere justizian eta gizaki eta nazioekiko
begiramenean oinarrituz; Jainkoarekiko lotura baten beharra Eliza katolikoaren
baitan... Mundu berriaren beharrak eta xedeak ezagutu behar zituzten, gizakiekin
bat egin eta aberastu, baina garaiko baldintzek eta legeek ito egiten zituzten,
gizadiarekiko harreman oro mozten zuten: "C'est là pour nous question de vie ou de
mort. Il faut être des saints de notre temps, et pour cela il faut répondre pleinement
aux exigences de notre vie chrétienne, de notre vie religieuse, puis plus tard à celles
de notre vie sacerdotale" (2. egunkaria, ik. 8.3.1.). Bizitzan zehar bilatuko eta
landuko zuen gizartearekiko engaiamendu baten oinarriak zituen horiek.
Bitartean, Erdozaintzik jarraitzen zuen idazten, zenbait artikulu argitaratzen
(Jakin eta Elgar aldizkarietan), eta oro har, denborak eta teologiako ikasketek uzten
zizkioten tarteetan, euskal gaietan barnatzen. Olerki gutxi batzuk ere idazten zituen
baina argitaratzera ausartu ez eta denak gorde egin zituen. 1957. urte hartan, ordea,
agerkari batean kaleratuko zen lehen olerkia idatzi zuen: "Klotchereko kurutzea".
Lehenago, dagoeneko maisu eta adiskide zuen Iratzederri igorri zion haren iritzia
jakin nahi baitzuen:
Duela zonbeit aste egin ditut bertsuño batzu: igortzen dauzkitzut; ez da
dudarik bozkarioz eta esperantsaz beteak direla: hitzak bakarrik dira chuchen barnean
dituzten sendimendu egiazkoen argitaratzeko, halere botatzen dut kantua gizonen,
gizakien arterat ohart ditezen, kurutzea begiratuz, zeruko bideari... 43

Urte berean Pierre Lhanderi buruzko lan baten egiteko informazioa ere biltzen
hasi zen. Pierre Lhande urte hartako (1957) apirilaren 17an hil zen gaitz luze baten
ondoren, eta hura ezagutu zutenekin harremanetan jarri zen, hainbat argibide eta
datu eskuratzeko.44 Artikulu luze bat idatzi zuen, handik bi urtera Elgar-en agertuko
43.-

1957-11-27an Iratzeder-i idatzitako eskutitza. "Klotchereko kurutzea" Euzko Gogoan
agertuko zen 1958-05/06an.
44.- “De temps à autre, quand je trouve un peu de loisir, je continue à approfondir mes
connaissances basques. Actuellement je voudrais faire un petit travail sérieux sur le R. Père Lhande
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zena.45
Garai hartan dagoeneko harremanetan zen Elgar aldizkariko buru zen Paul
Legarralderekin (Paul de Rocca Serra zuen berezko izena). Manexek bere artikuluak
bidaltzen zizkion, argitara zitzaten (1957-1970 bitartean Erdozaintziren hamahiru
artikulu plazaratu zituzten Elgar-en), eta pixkanaka haien harremana sendotzen joan
zen. Hasiera batean gutunez besterik ezagutzen ez zirenean, Parisen burutzen zuen
lan itzelagatik kuraia handia emanez idatzi zion Erdozaintzik:
C'est la petite part de collaboration que j'apporte au travail splendide que vous
réalisez dans la grande capitale en faveur de la "Cause Basque". Je vous félicite, en
effet de tout l'effort prodigieux que vous continuez à déployer depuis tant de
nombreuses années. Je pense que tout cet effort produira beaucoup de fruits en son
temps; du moins je l'espère. Il faut continuer, sans désespérer; il faut former une
nouvelle élite, constituée d'éléments jeunes, car il faut prendre la relève de tous ceux
qui, si modestement, nous cèdent leur place, et je pense en ce moment à tous ces
grands basques que furent les Azcue, Lhande, Constantin de Tardets, le Père
Donostia... et à tous ceux qui, à leur côté, travaillèrent si discrètement pour maintenir
et développer toutes les valeurs et toutes les richesses que contient le peuple basque.
Qui les remplacera? Il est légitime, je pense, de se poser une telle question. Il faut
détecter les élements qui constitueront l'élite basque de demain. C'est avec beaucoup
de joie que je constate tout l'effort que vous réalisez à Paris, au sein de la communauté
basque...46

Izan ere, Legarraldek, bere lanaz gain, euskal kulturaren aldeko lan handia
egiten zuen Parisen: bere ardurapean zuen Elgar aldizkaria, Pariseko Euskal Etxea,
euskal pilota, musika eta dantza taldeak... eta hiriburura jotzen zuten euskaldunekin
bildu eta bere esku zegoen laguntza eskaintzen zien. Denborarekin Erdozaintzirekin
zuen gutunen bidezko harreman hura adiskidetasun bihurtu zen eta Legarraldek
lagun eta konfidente bat aurkitu zuen Manexengan. Legarraldek, lanez gainezka
zegoela, Parisen jasaten zuen bakardade kulturalaren, eta bere proiektuak aurrera
eramateko ezintasunaren eraginez, momentu larriak bizi zituen urte haietan, eta
Manexek laguntza espiritual eta moral handia eskaini zion.
1957. urtearen amaieran Erdozaintzik kolpe mingarri bat jaso zuen:
abenduaren 21ean Pariseko ikastegian zegoelarik, telegrama batek aitaren
heriotzaren berri eman zion:
Samedi 21 Décembre. Aujourd’hui un terrible événement est venu marquer ma
vie: la mort de mon papa bien-aimé. Di. a permis que notre papa nous quitte très
discrètement et très rapidement. Le mercredi il s’est senti indisposé. Le jeudi soir il
était opéré d’une hernie étranglée, et le samedi matin de bonne heure, pauvre papa
n’était plus de ce monde. Je n’ai pas eu la joie de lui dire un dernier “au revoir”, je n’ai
pas eu la joie de prier une dernière fois avec lui et de l’aider. Mais je sais qu’il est parti
lucidement au pays du bonheur, reconcilié avec Di. et ayant reçu tous les secours de
notre Mère l’Eglise. C’est pour moi la grande joie. Je remercie Di. d’avoir donné à
de qui nous avons tant parlé avec vous lors de nos entretiens pendant les récréations, à Brive. Je
voudrais donc faire ce petit travail que m’avaient demandé les deux Pères basques de la Province
basque d’Espagne et qui font leurs études à Rome, pour le faire paraître dans la revue Yakin, que
publient les étudiants franciscains du grand couvent de théologie d’Aranzazu, en Guipuscoa"
(Erdozaintzi, 1957-11-09an Aita Etcheberry-ri idatzitako eskutitza).
45.- "Le père Lhande", Elgar, 1959-04.
46.- 1957-05-11an Legarralderi idatzitako eskutitza.
Hemen aipatzen digun euskal ELITEaren ideia 1956an ikusten dugu lehen aldiz
Erdozaintzirengan. Gure Herrian lehenik eta Elgar-en ondoren argitaratuko zen "Un problème actuel:
l'enseignement..." artikuluan aldarrikatu zuen lehen aldiz euskal ELITE baten beharra, alegia, euskal
hizkuntza eta kultura indartzeaz eta zabaltzeaz arduratuko diren eta jakintsu zaharren lekua hartuko
duten intelektual gazte euskaldunak.
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notre papa une belle mort.
Le soir même j’avais pris le train de nuit en gare d'Austerlitz et je suis arrivé
chez moi le dimanche. Un froid terrible et pourtant un temps esplendide. Pecotchia
était en deuil: les volets fermés, un grand silence... Avant d’entrer, c’est Ellande que je
rencontre et qui m’introduit jusqu’à la cuisine... Maman sort peko ganberatik: elle
pleure, pauvre maman et nous pleurons ensemble.
(Erdozaintzi, 2. egunkaria, 1957-12) 47

Aitaren heriotza bat batekoa izan zen, eta etxetik kanpo harrapatu zituen bi
seme, Manex, Pariseko ikastetxean zena, eta Jean Léon, Aljerian zena. Manexek,
ordea, zenbait egunez etxera itzuli ahal izan zuen.
Galera hori oinaze handiz bizi izan zuen, batez ere ezin izan baitzuen aitaren
azken orduetan haren ondoan izan. Denbora luzea zeraman etxetik urrun, eta urrun
geratu ziren ere aitarekin bizi izandako haur denborako une zoriontsuak.
Etengabeak dira bai aitaren bai amaren aipamenak Erdozaintziren olerki eta dena
delako idatzietan, haiengandik bereiztu beharrak sortzen zion sufrimenduak
eraginda. Egia da ere, amaren oroitzapenak babesa, beroa eta eztitasuneko irudiak
ekartzen zizkion bitartean, aitaren irudia bestelakoa zuela: semeek errespetu handia
zioten gizon gogorra eta serioa zirudien, maiz erasi egin edo kexu zena, baina aldi
berean bihotz on eta zabalekoa, etxeko supazterrean istorioak kontatzen zituena eta
Manex gaztea etxetik joatean negar egin zuena.48
2.1.3. Apaizgoa, lehen lanak, eta goi-ikasketak (1958)
1958ko uztailaren 20a egun handia izan zen Erdozaintzirentzat: 23 urte zituela
apez ordenatua izan zen.49 Horren ondoren, nobiziotza hasi zuelarik hartua zuen
Arnaud izena utzi, eta bataioko Jean izena hartu zuen berriro.
Urtebete igaro zuen Parisen Pastoral ikasketak egiten eta bitarte horretan,
artikuluak idazten eta euskal gaiak lantzen jarraitu zuen. Oraingoan Koldo
Mitxelenarekin harremanetan jarri zen, Donostian argitaratzen zuten Egan aldizkaria
jaso nahi baitzuen. Gainera, bere olerkiak argitara emateko interesa agertu zion eta
urte honetako abenduan "Emazteki bat ene bizian" olerkia bidali zien. Olerki hori
hurrengo urtean agertu zen Egan-eko lehen zenbakian, eta hiru urte beranduago
Manexen beste olerki bat, "Primadera bihotzean", jaso eta kaleratuko zuten.50
Euskal Herrian apaiz (1959-1965)
1959. urtean zoriontasunez hartu zuen Erdozaintzik nagusiek Euskal Herrira
igortzeko hartu zuten erabakia. Dagoeneko apaiz oso, abuztuan Donapaleura bidali
zuten, hogeita bost urte zituela, "Adin ona, ederra baitezpada zerbaiti lotzeko", zioen

47.-

Ikus ere "Ene Aita!" idatzia, Pr. 2, Corpusa 8.1.2., eta Hinki-Hanka-ren sarrera, 11-12 orr.
Ikus "Emazteki bat ene bizian" (HH, 17 or.) eta /Igande gau hartan/ (O.1-13) olerkiak.
49.- Zorion-gutun ugari jaso zituen, eta horien artean, Madeleine de Jauregiberrirena: “Ce sont
les premiers mots que je vous adresse depuis que vous avez franchi le grand pas. J’ai prié pour vous
le jour de votre ordination, demandé à Dieu qu’il vous donne la grâce de vous compter parmi ses
serviteurs les plus zélés. Dieu vous a donné une âme d’apôtre et vous êtes un basque authentique
conscient des richesses spirituelles et morales que nous ont légués nos ancêtres. Je suis certaine que
vous ferez du beau travail dans notre cher coin du Pays Basque qui a tant besoin qu’on l’aide à
défendre les richesses léguées par nos encêtres. Nous sommes chaque jour en train de nous
appauvrir(?) un peu plus” (M. Jauregiberriren 1958-07-31eko gutuna).
50.- "Emazteki bat ene bizian", Egan , 1-4. zenb., 1959, 12-19 orr. (HH, 11 or.) "Primadera
bihotzean", Egan, 1-3. zenb., 1962, 17-18 orr. (HH, 37 or.).
48.-
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bere egunkarian (5. egunkaria, 1965-10-23 51). Hamalau urte ziren Euskal Herritik
kanpo bizi zela eta urrun bizi izanak sekula galduko ez zuen sorterriarekiko
maitasuna eta irrikia piztu zion.
Nik uste Eskual-Herri'tik kanpo bizi izaiteak sorarazi dautan Eskual-Herria'ren
alderako karra. Gazterik ohartu nintzan eskual endaren berezitasunari, eta
berezitasun horrek dauzkan sortzezko aberastasuneri. Bereziki gizon eskualdunaren
jite eta barneko munduak ba dutela beren nortasuna. Nortasun hori ez dugu galdu
behar, kalte handiena beilitake lehenik guhaurentzat, eta gero gizadiarentzat (Ibidem).

Beraz, gogotik itzuli zen sorterrira, apaiz eta frantziskotar bezala lan egitera,
hasiera batean zein gisako lana egin beharko zuen argi ez bazuen ere, zeren ordura
arte Donapaleuko frantziskotar anaiartean ez baitzen apaiz euskaldunik izan.
Jakinik Euskal Herriratu berria zela, garai hartan Baionako Eskualdun
Gazteriaren arduradun zen Piarres Xarriton Erdozaintziri joan zitzaion Oztibarreko
gazteen omonier (kapilau) izan nahi zuenez galdetuz. Manexek onartu eta bi urtez
izan zen Oztibarre eskualdeko gazteekin lanean.
Eskualdun Gazteria Elizaren gazte mugimendua zen, Euskal Herriko gazteen
Akzio edo Ekintza Katoliko izeneko mugimendua. Arrakasta handia zuen;
"Lurraren bestak" antolatzen zituzten eskualdeka, zeinetan gazteak biltzen ziren, eta
tarteka bidaiak egiten zituzten Europa aldera bai eta hego Euskal Herrira ere
(Loiola, Bergara, Hondarribiara...), hango taldeetako gazteekin biltzeko. 52
Gazteekin lan ederra egin zuelakoan zegoen Erdozaintzi, nahiz eta bere
taldean gazte gutxi biltzea lortzen zuen. Bestalde, herrietako apaizek ez omen zuten
sobera laguntzen, "ez zuten gauza handirik egiten gazten akulatzeko"(Erdozaintzi,
ibidem). Lana nahi baino zailago eta nahasiago gertatu zitzaion eta etsiturik, bi
urteren buruan dimisioa eskatu zion Hiriart-Urrutiri, orduan Eskualdun Gazteriaren
omonier zenari.53 Apaiz gaztearen dimisioa onarturik, urte oso batez Euskal Herritik
kanpo misioak ematen izan zen. Ez zuen, halere, bere ametsetako lana: "Mixione
horietan ainitz ikasi dut -aitortzen zuen egunkarian-. Bainan ez nintzan
hainbestekorik laket, zeren jenderekin egin ezagutzak ezpainintuen atxikitzen ahal
eta heiekin hasi lana segitzen ahal. Segida gabeko lana etzitzautan batere gustatzen"
(Erdozaintzi, ibidem).
Probintziako idazkari eta Eskualdun Gazteriaren Omonier
1963ko ekainean, Akitaniako frantziskotarren Probintziako Biltzar Nagusian
Erdozaintzi Probintziako idazkari hautatu zuten. Kargu berri horretan, Elizaren eta
bereziki frantziskotarren egoera hobeto ezagutzeko aukera izan zuen Manexek, eta
Probintziala hurbilago izanik (Aita Barthelemy Laboirie zen probintziala),
frantziskotarren presentzia ziurtatzeko eta zabaltzeko proiektua garatzen hasi zen.
Iparraldeko fraide frantziskotar euskaldun bakarretakoa zen eta hegoaldeko fraide
euskaldunak erakartzeko deialdia zabaldu zien hegoaldeko zenbait frantziskotarri
51.-

Ik. Corpusa 8.3.1.(24)
Xarritonekin elkarrizketa. Honela zioen H. Duhauk: “60eko hamarkadan, Eskualdun
Gazteria, oroz gainetik mugimendu katoliko bat zen mundu zabalean hedatua zen mugimendu
beraren zati. Bertze kristau mugimendu gehienak bezala, giristino formakuntza zuen helburu nagusi.
Ondorioz honek behar zuen erekarri -berez bezala- eskualdun izatea, sindikalari edo politikari
aurrerakoi segitzea. Eskualdun-fededun leloa, aldiz, ez genuen batere gogokoa: kutsu zaharkoi bat
atzematen genion” (Enbata-rentzat idatzitako artikulua, "Lekukotasun bat eman nahiz", 1993-05-13).
Ik. ere X. Arbelbide, Enbata , 78 or.
53.- Xarriton bost urtez izan zen Iparraldeko euskaldun gazteria osoaren aholkulari, 1955-1960
bitartean. 1960an Hazparneko ikastetxea bere gain hartzea egokitu zitzaion, eta beraz, Hiriart-Urrutik
hartu zuen aholkularitza.
52.-
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eta Kantabriako Probintziala zen Benito Mendiari:
La Congrégation Provinciale, tenue à Brive au mois de Juin 1963, m'a désigné
comme Secrétaire de la Province d'Aquitaine. (...) cela m'a permis de mieux percevoir
les nombreux problèmes qui se posent à notre Province tant au plan national et
régional qu'au plan de nos pays de mission. Le fait que nous ne soyons pas nombreux
nous impose des choix à faire pour assurer une présence franciscaine efficace et
influente.54

Urte bereko abuztuan, Hiriart-Urrutik bere laguntzaile gisa EskualdunGazteriaren omonier edo kaperau izan zedin eskatu zion (aumônier-adjoint).
Manexek oso gustora onartu zuen kargua, baina hartarako ere bakarrik zegoen eta
bere helburuak lortzen lagunduko zuen beste norbait behar zuen.
Ce que je regrette c'est que je sois seul comme franciscain basque à travailler
dans notre Pays Basque. (...) Or à moi je ne puis pas être un signe vrai, authentique,
frappant du franciscanisme auprès de notre population basque. (...) Aussi comme
votre Province connaît un bel essor et que les franciscains basques sont nombreux, je
me tourne vers vous pour vous lancer un appel. Nous serions heureux d'accueillir un
ou deux Pères basques de votre Province qui, en accord avec notre Père Provincial,
accepteraient de faire partie de notre communauté de Saint-Palais et travailleraient
avec nous au service des populations de nos trois Provinces basques de Soule, BasseNavarre et Labourd (Erdozaintzi, ibidem).

Fraide gazteren bat eskatzen zuen, udarako hilabeteetan zehar nafar-lapurtera
ikasiko zuena, ahal balitz filosofia eta teologiako ikasketak izango zituena, testu eta
dokumentuak euskarara itzultzeko gai izango zena... Kantabriako Probintziala zen
Benito Mendiak begi onez hartu zuen Erdozaintziren proposamena eta luze gabe
bertako euskarara erraz molda zitekeen fraide gazte bat bidaliko zietela agindu
zion55. Berehala Santos Beloki fraide nafar eta apeztu berriaren izena proposatu zen.
Honek, Donapaleuko komentua jadanik ezagutzen zutenen eta Manexen beraren
kuraia jasota, Iparraldera jotzea onartu zuen. Joate hori, ordea, bi Probintzien arteko
administrazio arazo batzuen ondorioz, aurreikusitakoa baino gehiago luzatuko zen.
Erdozaintzi Probintziako idazkari izendatu eta urte bete besterik ez zen iragan
nagusiek zeregin berri bat agindu ziotenean: 1964ko urrian Parisera joateko eskatu
zioten psikologiako ikasketak egin zitzan. Kanpora joateko erabakia etsipenez hartu
zuen, zenbait urterako nolabaiteko etenaldi bat ekarriko baitzien hainbat jenderekin
zituen harremanei eta gogoan zituen egitasmoei. "Bien sûr j'avais quitté le Pays
Basque avec beaucoup de tristesse car ce départ représentait une rupture pour
plusieurs années avec tous ceux que j'avais aimé et auxquels j'ai essayé de me
donner à fond durant cinq ans. Pour le moment je n'ai reçu aucune réponse à ma
demande".56
Baina hiriburura joan, eta aste baten buruan etxondora itzuli behar izan zuen:
etxean ezkondua zen Ellande anaiak auto istripu bat izan zuen, eta horren ondorioz
54.- Erdozaintzi, 1964-01-29an Benito Mendiari, Eugenio Agirretxeri eta Joseba Intxaustiri
idatzitako eskutitza. B. Mendia zarauztarra Arantzazuko gailur-aldia esan zaion garaian egokitu
zitzaion Probintziako nagusi izatea: 1955-1967; eta Eugenio Agirretxe, Intxaustiren hitzetan, Euskal
Herriko Hirugarren Ordeneko buru ezagunena izan da (J. Intxausti 2001).
55.- "Le digo con toda sinceridad que desde que leí su carta me gustó mucho la proposición que
en ella me hacía. (...) Por razones que S.R. comprenderá muy fácilmente, no me atrevo a hacerle desde
ahora una promesa en firme. Le adelanto, sin embargo, la promesa de considerar con mucho cariño e
interés cuanto me ha escrito en su carta. Y yo espero que dentro de algún tiempo no muy lejano
podremos llegar a enviar a ese convento de Saint-Palais (...) a un Padre joven que pueda dedicarse a
la atención de las Terceras Órdenes de toda es zona vasca" (Benito Mendia, 1964-02-23ko gutuna).
56.- 1964-11-15ean Marie-Helène Aranari igorritako gutuna.
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urriaren 25ean hil zen.57
Biharamunean ukan nuen berri trixtea. Parise'n hartu nuen lehen treina ene
beste anaiak abertitu ondoan. Heldu nintzan etxerat. Zer pena! Ellande hila ikustea,
hotz-hotza, peko ganberako ohe gainean. Ezin sinetsizko berria eta ezin jasainezko
nahigabea! Zonbat hunkitzen gintuen Ellande'ren galtze horrek; nehork ez du jakinen,
eta nolako zauria egin duen gure bihotzean: nehork ez dezake sendi. Holako gizona
eta holako bihotza. Jainkoak bakarrik ba daki nolako sakrifizioa galdatu daukun eta
nolako sakrifizioa berriarazten daukun egun guziez Ellande zenaz oroitzen girelarik.
Ene bizia betikotz markatua izanen da eta betikotz bihotzean zauri bat izanen dut
sekulan hetsiko etzautana. Beharrik Fedeak argitzen gaitu eta kuraiez betetzen eta
bultatzen bizitzerat (Erdozaintzi, 5. egunkaria, 1965-10-23).58

Urte bat iragan zuen Euskal Herrian etxekoengandik gertu, ama eta etxeko
guztiak sustengatzen eta haien pena arintzen. Bitartean, herri batetik bestera
predikuak eta erretretak egiteari ekin zion. Hainbat eta hainbat herri euskaldunetan
ibili zen elizetan mintzatzen, jendea topatzen eta laguntzen, ezagutza berriak
egiten... Izugarri maite zuen lan hori, jendearekin egotea eta mintzatzea, bereziki
gazteekin. Ahal zuen momentu oroz egoten zen gazteekin, dei egiten ziotenak
lagunduz, familian eta lantokian "bijilatuz", gutunak idatziz... Beldur zen, ordea,
ezingo ote zien berarengandik espero zuten guztia eman, ongi konprenituko ote
zuten, behar zuen neurrian haien mundua errespetatuko ote zuen...
Baina jendearekiko harremanetan sortzen zitzaizkion arrangurez gain,
Erdozaintzik beste eskas bat aurkitzen zuen bere lanean, urte haietan burutu nahi
zituen proiektuak aurrera eramaten eragozten ziona: bakardadea, bere lanean
bakarrik sentitzearena. Manexen aurretik ez zegoen fraide euskaldunik Ipar Euskal
Herrian, eta frantziskotar ordena zabaldu eta ezagunarazteko helburuarekin heldu
zion lanari. Piskanaka, gustuko eta ez hain gustuko zituen lanak eginez, omoniergoa
lortzera iritsi zen, Euskal Herriko elizan frantziskotartasunari leku bat irekiz,
euskaldunei erakutsiz frantziskotarrak hor zirela eta haiekin konta zezaketela.
Handikeriak alde batera utzirik, herritarrengandik gertu zirela erakutsi nahi zuen,
konfiantzazkoak, hurbilekoak; baina horretarako ez zen aski fraide bakar batek
eman zezakeen lekukotasuna, talde bat behar zen, euren esperientzia eta
espiritualtasuna zabal zezaketen fraide multzoa behar zen. Manex, ordea, bakarrik
zen, herrietako misioetan, zalantzetan, komentuko erabakietan... ez zuen bere
sailean lagun zezakeen inor (5. egunkaria).59 Euskal Herriko Elizan lan handia egin
beharra ikusten zuen, hain zuzen ere apaiz guztiek elkartu behar zuten, denek bat
eginez mundu berriaren moldeei eta eskakizunei erantzuteko.
1965. urtean, gauzatu egin zen, azkenik, Erdozaintzik urtebete lehenago
mamitzen hasi zen proiektua, hego Euskal Herriko fraide frantziskotar bat
Iparraldera joatea, alegia. Ekainean Santos Beloki fraide gaztea Donapaleura joan
zen. Manexek lagundu egin zuen bertara moldatzen, "iduri du aije laketuko dela
gure eskualdean. Eskual-Herria errotik maite du" zioen bere egunkarian (op. cit.,
1965-10-23). Baina Manexek eta Santosek lan gutxi egin ahal izango zuten elkarrekin,
handik gutxira, urriaren 25ean, Manex Parisa bidali baitzuten psikologia ikasketak
57.-

Ellande anaiaren oroimenean "Nork erranen dit?" olerkia idatzi zuen 1971ean, Joanes
Galastegi izena erabiliz, eta geroago Hinki-Hanka bilduman eman zuen argitara (HH, 73 or.).
58.- Ibarlatik, Arana andereari (Henri Duhauren amona zenari) gutuna, 1964-11-13: "Vous avez
peu connu Ellande, mais peut-être assez pour mesurer combien est grande notre souffrance. Nous
avons perdu un frère que nous aimions beaucoup et qui nous aimait tant. De nous tous il était
certainement le plus complet humainement et spirituellement. Sans même le soupçonner, il était un
guide et un exemple de réussite humaine autant pour ceux de l’extérieur que pour nous qui étions ses
frères (...) ".
59.- Ik. Corpusa, 8.3.1. (24).
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burutzera, Centre de Formation à la Psychologie Pastorale izenekora.
Erdozaintziren formakuntza bidearekin jarraitu aurretik, merezi luke garai
hartan Ipar Euskal Herriak bizi zuen gizarte eta politika egoerari buruzko azalpen
labur bat egitea, eta bereziki 1960. hamarkadaren haseran sortu zen eta gure
fraideak gertutik jarraitu zuen mugimendu bati buruz mintzatzea, ENBATA
mugimenduaz alegia.60
ENBATA mugimenduaren sorrera
Euskal kultura eta gizartearekin zerikusirik zuen gertakari eta mugimendu
ororekin egin zuen bezala, ENBATA mugimenduaren hastapenaz eta bilakaeraz ere
interesatu zen Manex. Horren inguruan, egia esan, ez zuen askorik idatzi egunkari
nahiz gutunetan, baina badakigu taldearen bilakaeraren berri bazuela eta guztiz bat
egiten zuela haien helburuekin.
Labur-labur gogora dezagun Enbata aldizkaria eta mugimendua sortu aurretik,
1947an hasi zirela lehen urratsak ematen. Urte hartan Frantziako unibertsitateetako
(Paris, Bordele, Tolosa...) euskal ikasleak “Embata” izeneko batasuna sortu zuten.
Urte guziez udarako oporretan euskal ekonomiari eta kulturari buruzko jardunaldi
batzuk antolatzen zituzten; helburua gizarteak bizi zituen arazoei eta heldu ziren
garai berriei aurre egin ahal izateko gazteak formatzea zen. Euskal hizkuntzaz,
kulturaz, ekonomiaz, laborantzaz... oro har Euskal Herriaren geroaz mintzatzen
zitzaizkien horretarako hautatzen zituzten sail bakoitzari buruzko adituak.
1956ko udaran Euskal Ikasleen XX. jardunaldiak antolatu ziren Atarratzen eta
bertan izan zen Erdozaintzi. Ondoren bere egunkarian idatzi zuena irakurriz ikusten
dugu Embatako gazteei nolabaiteko ezjakintasuna leporatzen ziela Euskal Herriko
arazoen inguruan. Gizartearen benetako arazoez ez ohartzeak, gogoeta sakonak ez
egiteak eta benetako dotrina bat ez izateak gizartearen aldeko lan eragingarri bat
egitera baino, "folklore" hutsa egitera eramango zituen.61
Les problèmes humains d'aujourd'hui que comporte notre Pays Basque ne sont
pas connus d'eux; ils en ignorent l'existence. Cela est très grave car méconnaître les
problèmes qui se posent chez nous c'est aussi méconnaître les problèmes mondiaux. Si
"Embata" doit exister ce n'est pas uniquement pour faire folklore; Embata doit être un
noyau vivant qui doit orienter l'effort basque, préparer l'avenir de notre pays qui se
situe au milieu d'autres pays. (...) Ce que je reproche à nos étudiants c'est ce manque
de doctrine, je veux dire regard sur le monde, sur le problème humain, sur les
problèmes internationaux; manque de réflexion sur les problèmes actuels en vue
d'une action efficace, d'une action actuelle qui prépare l'avenir de notre pays
(Erdozaintzi, 3. egunkaria, 1956).62

Hurrengo urtean, 1957ko uztailean Hazparnen ospatu zen Embataren
hamargarren urteurrena eta arrazoi horrekin Embata agerkariaren zenbaki berezi bat
kaleratu zen (Jean Irigaray-ren zuzendaritzapean) taldearen aurkezpen gisa batetik,
eta jardunaldietan parte hartzeko deialdi gisa bestetik. Zuzendariak argi uzten zuen
ez zela talde politiko bat, euskal ikasleen bilgunea baizik:

60.-

Enbatari buruz gehiago jakiteko ik. Xipri Arbelbide 1996, edo eta J. L. Davant 1970 eta 1980.
Euskal kulturaren "folklorekeria"-ren arriskuari buruzko ideia horiek jadanik agertuak
zituen 1956 hartako "Euskal kultura baten behar gorria" artikuluan (Herria 1956).
62.- Ik. Corpusa, 8.3.1.
61.-
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CE QU’EST EMBATA
C’est une amicale qui s’adresse à tous les étudiants et étudiantes du pays
basque, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses. Ses activités ont
pour seul but de créer des liens d’amitié entre les divers membres d’un même centre
universitaire d’abord, puis de centres différents. (...) “Embata” voudrait être le noyau
autour duquel se ressemblent les étudiants basques. 63

Manex Erdozaintzik bi artikulu idatzi zituen Hazparneko X. bilera haren
ingurukoaz informatzen (Jakin eta Elgar -en64 ), zeinetan talde horren sorreraren
arrazoiak eta helburuak azaltzen zituen. Embata euskal gaztediaren geroa, eta
horrenbestez, euskal gizartearen geroa segurta zezakeen taldea zelakoan zegoen, eta
itxaropenez ikusten zuen haren jarraipena.
Eskualdun-ixtudiantak eginbide horri ohartuak dira eta hortakotz dira
elgarretaratu batasun batean, beren indarren biltzeko, elgar sustatzeko. Agian, geroan,
hamar urte dituen batasun hori haundituz joanen da. Agian, geroan, batasun hori
azkartuz joanen da, bere eginbideeri jarraikiz eta bere xedea kunplituz EskualHerriaren eta eskual-jendearen onetan. Eskualdun guziek behar dute lagundu
"EMBATA" eskual-ixtudianten batasuna; ez bakarrik begi onez behatuz, bena ere nork
bere tokian, bere etxean, bere eskolan, bere herrian, bere eskualdean eskualdungoaren
alde obratuz; nor berak, zerbait gisaz, parte hartuz eskualdun ixtudiantek hasi eta
jarraikitzen duten sail hotan (Erdozaintzi, 10. artikulua).

“Agian batasun hori haundituz eta azkartuz joanen da” zioen, eta neurri
batean hala izan zen. 1960ko irailean zazpi kidek osatutako taldeak Enbata
aldizkariaren lehen alea kaleratu zuen. Hiru urte beranduago, 1963an, Itsasuko
Aberri Egunarekin batera Enbata mugimenduaren oinarriak ezarri ziren.
Abertzaletasunaren bidetik, Enbatak zazpi euskal probintzien burujabetasuna
aldarrikatzen zuen, “Estatu Batuen” Europa federatu baten barnean sartuak.
Manifestu politiko hartan garai hartarako pentsa ezinak ziren hiru eskaera egiten
zituzten: euskal departamentu bat, euskararen estatutua, eta zazpi probintzien
batasuna (X. Arbelbide, op. cit., 281).
Mugimendu hori bere osoan ulertzeko, ordea, ezinbestekoa da bizi zuen
ingurumena kontuan hartzea, bai politikaren esparruan, bai kulturan, gizartean eta
ekonomian (J. L. Davantek horren azalpen garbia egiten digu65 ).
Politikaren testuinguruari dagokionez pentsatu behar dugu Afrikako
deskolonizazioaren garaian gaudela; Aljeriaren askapena gertu izanik,
kolonialismoaren aurkako eta nazio txikien askapenaren aldeko ideologi
mugimenduak zabaldu ziren Europako intelektualen artean (Aljeriako gudari
buruzko atalean aipatu dugun bezala). Bestalde, Europaren eraikuntzaren
hastapenetan gaude; Enbatako kideak europazaleak dira, eskualde federalez
osatutako Europa baten aldekoak. Une hartan bi estatuek bizi zuten egoerak
proiektu hori bideratzeko aukerarik ematen ez bazuten ere, etorkizunean, Francoren
eta de Gaulleren desagerpenarekin, Euskal Herri osoa mugarik gabe Europa horren
barnean sartuko zen itxaropena zuten.
Euskal kulturaren egoera ere zeharo ezkorra zen. Euskarak ez zuen inolako
lekurik gizartean, artean Elizaren laguntzarik ez zuen, eta Estatuaren aldetik
mespretzua besterik ez zuen jasotzen. Euskaldunen artean ere gero eta gutxiago hitz
egiten zen; zaharrek ez zieten haurrei irakasten eta gazteek baztertu egiten zuten,
“zaharren” hizkuntza baino ez delakoan baitzeuden. Hizkuntzaren galerak
63.-

Jean Irigaray, Embata, zenbaki berezia 1957-06. Ik. X.Arbelbide 1996: 73 or.
Erdozaintzi, 10. artikulua: “Eskual billerak Hazparne’n”, Jakin 4, 1957; 11. artikulua: “Les
journées d’Embata à Hasparren”, Elgar, 1957.
65.- Jean-Louis Davant 1970: 161-164.
64.-
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Herriaren beraren galera zekarrela ikusirik, horren aurka oldartuko zen Enbata.
Gizarte-giroari dagokionez, Davantek gogoratzen du (Davant, 1996:162,163)
Enbata euskal ikasleek sortutako biltzarretik zetorren mugimendua zela; laborari eta
langileren seme gehienak, Unibertsitatetik igarotako lehenengo belaunaldia zen.
Haiekin sortu zen, beraz, langile klase berri bat, langile intelektualak, nekazaritzako
eta teknikari irakasle taldea. Enbatak garrantzi handia ematen zion laborarien
egoerari eta haien kexuei irtenbide bat ematen ahalegindu zen.
Ordura arte nekazari gazteek gurasoengandik ikasten bazuten ofizioa, garai
horretan (60. hamarkada) laborarien formakuntzari ekin zitzaion. Elizak laborantza
eskola sare bat egin zuen gazteak teknikaren hainbat alorretan formatzen zituena.
Lan horretan hasi zen lehena Piarres Xarriton izan zen (artean Mauleko eskolako
zuzendari zena) (X.Arbelbide, op.cit., 75-76), eta zenbait urte beranduago, 1970.
hamarkadan, Erdozaintzi ere izan zen Etxarriko laborantza eskolan lanean,
irakaslegoaren metodologiaren eta formakuntzaren arduradun.
Enbata bezalako mugimendu baten beharra ikusten zuen Erdozaintzik eta bat
egiten zuen haien aldarrikapen eta kezkekin: herri txiki eta kolonizatuen askapena,
Euskal Herri osoa nazio bezala Europan sartzea, euskal kultura eta hizkuntzaren
berpiztea, Euskal Herriko ekonomiaren indartzea eta gaztediaren formakuntza...
Halere, psikologo eta pedagogo bezala zenbait huts edo ikusten zuen taldearen
jokamoldean. 1965eko hasieran Donapaleu aldean Enbata aldizkaria saldu behar
zutela eta, Eñaut Etxamendirekin izandako elkarrizketa batean Manexek bere iritzia
eman zion burutzen ari ziren lanaren inguruan. Egindako kritikak gaizki ulertu bat
sortu zuen taldekideen artean eta hura argitzeko gutun bat idatzi zion Enbatako
kide ere zen Marceline Arbelbideri. Bertan Enbata taldearen lanaren garrantziaz
mintzo zaio, bai eta zer nolako aldaketak egin behar ziren lan hori benetan
eragingarria izan zedin. Enbatak, Manexen iritziz, gauza bat falta zuen: formakuntza
eta diziplina.
Guduka denboran gabiltza aspaldinotik Eskualdunak! Ahalaz, zerbaitetarat
heltzeko, moimendu batek behar du guduka hori bidatu. Enbata moimendua sortu da
duela bizpalau urte, bere barnean biltzen dituela Eskual lurra batetaratu nahi dutenak
eskual gizonaren libratzeko. Bere eginbidearen betatzeko eta hartu jokabideari
jarraikitzeko, ez da dudarik gogorki eta zintzoki behar duela jokatu. Ez naiz orai oroit
nolako solasaldiak erabili genituen Etxamendy’rekin, bainan erran nion moimenduak
behar zuela diziplina bat: bai menbroen formazioneari buruz eta menbroen arteko
hartu-emanetan, bai bere sailaren mailka eremaiteko, hartu deliberoen betatzeko,
erabaki programaren obratzeak kausitzen dituen traben aztertzeko. Ez dut erran nahi
Enbata moimenduak ez duela diziplinarik bere joka-moldean, bainan bakarrik
diziplina bat beharrezkoa dela zerbaitetarat heltzeko, eta Enbatakoak diziplina horri
behar zaizkola errotik jarraiki zerbait funtsezko egiteko.66

Ordura arte jendearekin harremanetan sartzeko, Enbatak hartu zuen bide
bakarra kazeta izan zen. Hori oso inportantea zen, baina irakurleekin elkarrizketan
sartzeko haren ustez pedagogiaren legeak errespetatu behar ziren, langile, laborari,
kargudun, burges... denen psikologia hartu behar zen kontuan. Hau da, lanean hasi
baino lehen tresna onak behar ziren lan ona egin nahi bazen:
Ereiten hasi aintzin, lurra behar da irauldatu, hartuz behar den denbora.
Lurraren irauldatzen hasi aintzin, behar dira bildu tresna bereziak. Moimendu baten
tresnak dira: gizon formatuak, han hemenka, Eskual-Herri guzian, ekipak moldatuko
dituztenak, eta ekipa horiekin eskual gogo-bihotzen irauldatzen ariko direnak
(Erdozaintzi, ibidem).

66.-

8.3.2.(4).

Erdozaintzi, 1965-03-19/23an Marceline Arbelbideri idatzitako gutuna. Ikus Corpusa,
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Enbata mugimenduak gora-behera handiak jasan zituen bere bilakaera osoan:
ideologia aldaketak, hauteskundeetako emaitzen gainbehera, isilaldiak (1968-1970),
hainbat gertakariren aurrean buruturiko ekintzak (euskaldunen aurkako epaiketak,
gose grebak, Burgoseko prozesua), taldearen berrantolaketa (1970)... Azkenik 1974ko
urtarrilean frantses gobernuak Enbata debekatu zuen.
Hego Euskal Herriaren egoera, bitartean, oso bestelakoa zen. Francoren
erregimenari aurre egiteko talde abertzale berri bat sortu zen 1959an, ETA. Zazpi
urte lehenago sortu zen Ekin taldetik zetozen, eta PNVkoa baino estrategia
aktiboago eta eragingarriagoa proposatzen zuten. Lehen urteetako ekintza txikien
ondoren herrien askapenerako eta langilegoaren borrokaren aldeko teoriak garatzen
hasi ziren eta 1966an borroka armatuaren bidea onartu zen.
Iparraldeko euskaldunek egoera horren bilakaera jarraitzen zuten.
Erdozaintzik, hain zuzen, "Euskadi ta Askatasuna" mugimenduak kaleratzen zuen
Zutik aldizkaria jasotzen zuen eta horren bidez gertakari ororen jakinaren gainean
izaten zen.
C’est avec plaisir que je reçois et que je lis la publication “Zutik” du mouvement
Euskadi ta Akatasuna. Particulièrement le numéro 9, reçu ces jours-ci, m’a vivement
intéréssé. Je vous suis reconnaissant de me l’envoyer regulièrement. Je serais heureux
de pouvoir suivre l’évolution et l’action du mouvement ETAm d’autant plus que le
but poursuivi correspond bien à mes aspirations de toujours.67

Psikologia ikasketak Parisen (1965-1966)
Bederatzi hilabete emango zituen Erdozaintzik Parisen bi urte lehenago irekia
izan zen psikologia-pastoraleko zentroan. Sail berri bati ekiten zion, nagusiek hala
aginduta, bere formazioa zabaltzeko. Hiru hilabeteren buruan egingo zen
Akitaniako Probintziako Kapituluan, Tolosako fraide ikasleen maisu izendatua
izango zen seguruenik, eta horregatik psikologia ikasketak beharrezkoak zituen.
Santi Onaindiari gutun batean esaten zionez, Aita Probintzialak nahiago zuen
Manex Donapaleun gera zedin, baina Probintziako beharrak hain ziren handiak eta
hain gutxi horiek aurrera eraman zitzaketen fraideak non berarengan pentsatu
baitzuten kargu horren betetzeko.68
Psikologia ikastaroa oso onuragarria izango zen Erdozaintziren
formakuntzarako eta hilabete haietako irakaspenak baliagarriak gertatuko
zitzaizkion ondorengo lanetarako. Bere bokazioa hobeto ezagutzen laguntzeaz gain,
aurrerantzean apaiz bezala mota askotako jendea aurkituko zuen, eta bakoitzaren
beharrei ahalik eta hobekien erantzuten jakin beharko zuen haien barne mundua
irekitzera etorriko zitzaizkiolarik. "Asko delikatua da presunaren barneko munduazioen-. Eta apezari buruz jiten den presunak norbait errekontratu nahi du: gizon bat,
bainan ez nolanahikoa: osoki gizon dena eta osoki apez. Ikasi behar dut osoki gizon
eta osoki apez izaiten. Osoki gizon ene bihotza idekirik begiratuz, eta maitasunezko
sendimenduez ugari, maitasunak baititu errexten jendeen arteko errelazioneak" (5.
egunkaria, 1965-10-08).
Guztira hogeita bat ikasle ziren, jatorri eta adin guzietakoak. Seminario eta
irakaspen praktikoen bidez, psikologiaren arloko hainbat gai lantzen zituzten:
psiko-patologia, psiko-pedagogia, moralak sortzen dituen arazo bereziak, fedea eta
67.68.-

1963-02-16an Donapaleutik Zutik agerkariaren zuzendariari idatzitako eskutitza.
1966-03-06an Santi Onaindiari igorritako eskutitza. Ik. Corpusa, 8.3.2.(5).
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psikologia, psikanalisia, bokazioen ezagutza... Elkarrekin egiten zuten lan, taldetan
eta talde-dinamikako metodoak erabiliz. Hasiera batean zaila eta gogorra egiten
bazitzaien ere, azkenean nork bere burua ezagutzen eta elkar hobeto ezagutzen eta
onartzen ikasi ahal izan zuten. Manexek, handik aurrera beti gogoan izango zituen
irakaspen aberasgarriak bereganatu zituen ikastaro hartan.69 Irakur dezagun
ikastaro haien gainean idatzi zuena:
Baziren memento pizu batzu "ixiltasuna" baizik ezpaitzen mintzo!!! Orduan
denak elgarri so ginauden gutarik nor menturatuko zen ixiltasun horren hausterat?
Aitortzen ahal dut ez naizela lehenetarik izan! Gero ere ba nuen aski lan zerbaiten
erraiten bereziki intelektual diskutatze batzuetan! Ez da dudarik lan dorpea bakotxari
eginarazten diola gisa hortako ezerzio batek, bertzen aintzinean mintzatzeko ahalgea
nausiaraziz. Nihaurk ere senditu dut ene baitan bigarren egunean lehenean baino
aijeago mintzatzen nintzala, eta hirugarrenean bigarrenean baino laxokiago. Ikasten
ere da bertzek zer erraiten duten hobeki behatzen, diskutatze luze batean atenzione
guziaren atxikitzen, ez bakarrik erraiten denari, bainan ere moimendu eta jestu
guzieri, bakotxak multxoan erakusten dituen erreakzione guzieri. Astea bururatzean
biziki kontent nintzan gisa hortako lanaz eta ezagutu esperientziaz, teoria ederrenak
baino gehiago irakatsi baitautet.
(5.egunkaria, 1965-10-08)

Parisera joan izan zelarik, Donapaleun hegoaldeko fraideekin hasitako
proiektua nolabait eteten zuen, eta gazteekin zeraman lan atsegina uzten zuen. "Egia
erran- aitortzen zion Onaindiari-70 bihotz min bat senditu nuen Eskual-Herri'tik
urruntzea eta gazteekin eremaiten nuen lan atsegingarriaren uztea", baina bazuen
berak hasitako saila jarraituko zuenik, eta hegoaldetik etorritako Santos Belokik ere
bertan jarraituko zuen. Parisera joatea atseginez hartu zuen; zazpi urte lehenago
urtebetez izan zen bertan eta harrezkero aise moldatu zitzaion hiri handiaren bizi
moldeari. Gainera, norabide berri horrek bere gogoa eta jakitatea berritzeko aukera
ere eskaintzen zion, eta ordurarte lanaren ondorioz alde batera utzi behar izan zuen
hainbat gauzari ekiteko astia izango zuen: euskal liburuak eta kazetak irakurri,
idatzi, euskal gaiak ikertu... Hainbeste urtetako apostolu lanaren ondoren,
berrikuntza intelektual eta espiritual baten beharra sentitzen zuen.
Orai Parise'n naiz bederatzi ilabetentzat. Atsegin hartu dut Parise'rat etortzeaz,
zeren Parise'n mundu guzia bildua da, eta hemendik aije da munduko gertakari eta
harat-hunateri jarraikitzea. Bertzalde ere senditzen nuen gogoaren freskatzearen
beharra: urte batetik besterat hain dire ideiak kanbiatzen, eta munduaren moimendua
hain da laster bertzelakatzen. Eskual-Herria'n iragan dituztan egun horietan, ez dut
hainbertzeko denborarik izan, liburu eta kaseta irakurtzeko, moimendu eta ideien
segitzeko, gogoa kasik arrunt arroztua bainuen mundua inguratzen eta orhatzen
duten oraiko oldeeri. Nahi dut ene jakitatea berritu eta ene pentsakera barnatu
(5.egunkaria, 1965-10-08).

Horrela ere aitortzen zion Bertrand Duclos adiskideari:
J’en sentais bien le besoin, mais les activités diverses et nombreuses que j’ai dû
mener durant mon séjour au Pays Basque, me laissaient très peu de temps pour
satisfaire ce besoin. Il me semble excellent de pouvoir, après quelques années
d’activités apostoliques, nous libérer un an ou deux pour pouvoir nous renouveler
69.-

1966-06-15ean Bertrand Duclos adiskideari bidalitako eskutitzean Parisen ikasitakoaren
berri ematen zion: “...une certaine attitude à la rencontre de l’autre et des autres; une meilleure
connaissance de moi-même qui m’aidera à m’accepter tel que je suis avec mes possibilités et mes
limites, à travailler aussi sans me nourrir de trop grandes illusions qui nous font fuir la réalité
quotidienne; une mise de conscience de l’importance du groupe pour une forte connaissance de soimême, et, par l’affrontement, son rôle de formation”.
70.- 1966-03-06ko Onaindiari bidalitako eskutitza.
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intellectuellement et spirituellement. Autrement on se laisse prendre par la paresse de
l’esprit et le vide intérieur!... 71

Eta hala egin zuen. Batetik, Erdozaintzik, autodidakta gisa, euskal literatura
landu nahi zuen eta horretarako euskal liburuak (ale zaharrak nahiz kaleratzen ziren
lan berriak) eskuratzen ahalegintzen zen batzuei eta besteei eskatuz. Garai horretan
batez ere literatura erlijiosoaz zegoen interesaturik, eta gogoan zuen ikerketa sakon
baten egitea literatura mota horretaz eta euskaldunen sentimendu erlijiosoen
formakuntzan izan duen eraginaz.72
Bestetik, idatzi ere egiten zuen, bai artikuluak (Pariseko Elgar aldizkariak73
Manexen hiru artikulu argitaratu zituen 1965-1966 bitartean), baita olerkiak ere.
Eguneroko egoerek inspiratzen zizkioten hausnarketak eta pentsamenduak idazten
zituen, eta askotan horiei forma egokia edo jarraipen bat emateko astirik ez
zeukalarik, idatziok bere horretan geratu ziren, egunkarietan eta dena delako
orrietan, kontaketa luze bat izan zitekeenaren zirriborro desordenatu eta amaigabe
gisa. Honela azaltzen zien bere poesiarako eta idazketarako zaletasuna Parisen
zituen adiskide batzuei:
Barttolo évoque alors le temps de notre collège où nous nous sommes connus
durant plusieurs années d'études. Il me rappelle comment déjà dans cette époque je
m'intéressais aux choses basques, les poésies que j'écrivais en basque. Il me demande
si je continuais toujours. Je réponds que oui, et leur livre mes sentiments
d'attachement profond au Pays Basque (...) Je leur dis encore que je cultivais en moi le
goût pour la poésie, et que je continuais à écrire quelques poèmes, notant ce que
l'inspiration me dicte au hasard des circonstances et des rencontres... Mais le manque
de temps m'empêche le plus souvent de reprendre pour leur donner forme, ces
impressions, réactions, évocations, questions... que provoque ou suggère la vie
quotidienne.
(5. egunkaria, 1966-01-09) 74

Garai hartan eskutitzen bidez Santi Onaindiarekin harremanetan jarri zen eta
honek Olerti aldizkaria bidaltzen zion. Manexek, bere aldetik, zenbait olerki igorri
zizkion, haien balioaz eta poetikotasunaz oso ziur ez zegoela, onartuak izanez gero
haien aldizkarian argitara eman zitzaten.75 Olerkiok Onaindiaren onespena eta
kritika ona izan zuten, eta 1966ko Olerti-ko ale ezberdinetan kaleratu ziren.
Onaindiaren iritziz, Manexen olerkiak oso onak ziren, idazteko erreztasun handia
ikusten zion, eta bide horretatik jarrai zezan eskatzen zion. 76 Garai berekoa da
Antonio Maria Labaien antzerkigile gipuzkoarraren ezagutza egin zuenekoa. Artean
71.-

1965-12-06an B. Duclos-i bidalitako eskutitza.
1965-12-13an Meyriem Morbieu-ri idatziriko eskutitza.
73.- Elgar: 1934an Parisen Eskualtzaleen Biltzarraren eskutik sortu zen aldizkaria. Maiztasun
irregularrekoa, kultura eta politika arloko gaiak agertzen zituen. Zuzendaria Paul de Rocca-Serra zen,
“Legarralde” izenez ezaguna. 1936an itxi eta berriro zabaldu zen 1948tik 1975era, hilabetekari
moduan. Bigarren aldi horretan P. Dargaignaratz izan zuen zuzendari.
74.- Parisen aspaldiko lagun zituen Barttolo eta Françoise Mirande senar-emazteei egindako
bisita dela eta idatzia.
75.- 1966-03-06ko gutuna. Bidali zizkion olerkiak hauek izan ziren: "Dolorezko izarrak" (HH, 21
or.), "Iraun baleza" (HH, 44 or.), "Mundu zabalerako" (HH, 46 or.), "Hogoitabortzgarren oreneko
meditazionea" (O.1-23), "Han nunbait bidean" (HH, 39 or.) eta "Egunean egunekotik" (HH, 49 or.). Ik.
3.2.3. atala.
76.- Santi Onaindiaren erantzuna, 1966-03-18ko gutuna: "Zure bertsoak, San Martin kritikalaria
ere ixiltzeko modukoak dituzu. Aurtengo Olerti irarkolan dut, baiña bigaren alean argitaratuko
dizkizut, ta or agertuko zera olerkari yaukal bezala. idatzi zuk tai gabe. Tolosa'ko gazteen maisu
egiten baldin ba'zaitue ere, izango duzu ortarako beta pixkat. Errestasun aundia duzu, ta ezta egoki
ori galtzen uztea. Segi, beraz".
72.-
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entzunez soilik ezagutzen ez zuela, Erdozaintzik gutun bat bidali zion zeinean haren
bi liburu argitaratu berriekiko interesa agertzeaz batera, bere burua aurkezten zion,
eta bere olerki zaletasunaren inguruko kezkez mintzatzen zitzaion.
Neure jiteari behatuz, nere idaz-lana olerkaritzan barnatzeko asmoa dut, ahal
badut bederen zerbait berezitasun erakarri sail hortan eskual literaturari. Arteko lan
guziek bezala, olerkaritzak asko denbora galdegiten du, bereziki mail orokarrarat
helarazi nahi delarik giza-esperientzia orokarraren lekuko bezala. Nahiz ez den errex,
bere denborako gizarteari behar dio behatu olerkariak, bere baitan bilduz bere
denborako gizonen arrangurak, galdeak, bozkarioak, asmoak... eta lehiatu behar du
bere denborako gizonaren harpegi orokarraren agertzerat: haren barneko mundua
parte bederen argitaratzerat. Bainan askotan astia dut eskas eta beti bertze zerbait
agitzen da egiteko! Aurten Parise'n naiz psikologia ixtudio batzuen egiterat etorria
datorren ekainaren undarreraino. Hemen ere beti entsegatzen naiz eskual literaturan
agertzen diren obra berrien kurrantean egoiterat. 77

Labaienek bazuen harrezkero Erdozaintziren berririk, egunkarietan
argitaratutako artikuluak irakurriak zituen, eta beste guziek bezala, idazten jarrai
zezan animatzen zuen lan ederra egiten ari zelakoan baitzegoen.78
Tarteka Pariseko Eskual Etxea79 bisitatzen zuen; bertan Leon anaia ikusteko
aukera izaten zuen, honek Parisen egiten baitzuen lan, eta Pariseko euskaldun
gazteekin biltzen zen. Manex kezkati zen Parisen aurkitzen zituen gazte
euskaldunen jarrera ikusirik; bizimodu hobe baten bila hirira joanak, euskal
konzientzia eta euskal baloreak galdurik zituzten haren ustetan: “...nihaur ere
ohartia nintzala Parise’n bizi diren eskualdun gaztek etzutela biziki ideal baten
arrangurarik erakusten, arruntkeriari emanak zirela”.80
Euskarari ere lotua zen. Astean behin Eskual-Etxean euskarazko ikastaro bat
ematen zien Pariseko euskaldun zenbaiten haurrei. Lan horrekin bere burua ere
bortxatzen zuen euskara ikastera besteei irakasteko.
Xoratzen nuk ohartuz eskuarak dituen ahaleri gogoaren agertzeko. Hobeki
baginaki eskuara, ez ginikek den mendren jenarik eskuaraz mintzatzeko, eta gure
ideia, sendimendu, asmoen agertzeko, nihungo mintzairak ez ditzazken ahalak eta
trebetasuna baititu eskuarak (Ibidem).

Baina Erdozaintziren euskalzaletasuna ez zen bere burua kultibatzera
mugatzen; zegoen tokian zegoela, bere esku zegoen guztia egingo zuen beti euskal
liburuak eta aldizkariak laguntzeko, Parisen bizi ziren euskaldunen artean
zabaltzeko eta ezagutuarazteko. Hala egiten zuen, esate baterako, Zeruko Argia
aldizkariarekin, zuzendariari idatzi zion eskutitzean irakur dezakegun moduan:
"Nere aldetik zerbait egiten dut Parise’n bizi diren Eskualduneri Zeruko Argiaren
ezagutarazteko, bereziki gipuzkoar eta napartar zonbaitzueri aipatuz; uste dut ere
laster Parise’ko Eskual-Etxean zonbait ale gaztek salduko dituztela Herria kazeta
egiten den bezala igande arratsaldetan".81

77.-

1966-05-05ean Antonio Mª Labaien-i idatzitako eskutitza.
1966-05-17ko A. M. Labaienen eskutitza.
79.- Pariseko Euskal Etxea 1954an sortu zuten Piarres Xarritonek, Jeanne Davant-ek, Louis
Domecq-ek eta bestek; ikusirik urtez urte areagotzen zela bertaratzen ziren euskaldunen kopurua
(ikasle, langile edo neskame joanak), horiek hartzeko, laguntzeko eta elgarretaratzeko leku bat bilatu
beharra zuten (X. Arbelbide 1996: 84-85).
80.- 1966-02-09an Bettan anaiari idatziriko eskutitza.
81.- 1966-02-14an Zeruko Argia-ri idatzitako eskutitza. Ik. 4.2.4. atala.
78.-
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Pariseko egonaldi guztian zehar Euskal Herrian gertatzen ziren berrien
jakinaren gainean izaten zen, jasotzen zituen egunkari eta aldizkari euskaldunen
nahiz erdaldunen bidez, adiskideekin gutunen bidez mantentzen zuen harreman
etengabearen bidez... Askotan, Santos Beloki adiskideak azaltzen zionez, Espainiako
egoera politikoa zela eta, euskaldunek berek baino informazio osatuagoa izaten
zuten Frantzia aldean:
Askotan etxetik kanpora joan bear baita etxean zer gertatzen dan jakiteko.
Españian ala gertatzen da, eta emen euskalde ontan ere, puxi at, oro bat. Orai dela
gutti jakin dut Auñamendi-ko radioa entzuten nengoela Españiko Estudianteak eta
unibertsidadeak oso gaizki dabiltzala. Eta begira zazu anitzetan entzuten dut
Españiko radioa, Donosti-ko Radio Jaizkibel, ain zuzen; eta ez du sekulan aipatu olako
gauzik. Noraino heltzen da gobernuaren maltzurkeria. Uste dute ez aipatzearekin
problemarik ez dela. Nere eskuetan dut Irakoitzeko “Le Monde” kaseta eta ara zer
irakurtzen dutan bere planetan: Bulletin de L’etranger: L’AGITATION
UNIVERSITAIRE EN ESPAGNE... ta beste alde batean...Un message des catholiques
espagnols aux pères du concile. Marka da gero Frankoren adiskideak ez dute olako
berririk aipatzen ere. Baliteke era berean zu ere or gu baino gauz eta berri geiagotaz
enteratzea. Ditekeena da: Patxi Noblia, Etxaluz eta holako zenbat berri entzuten dugu,
bainan hori ote da gero dena...?82

4. Toulouse-n irakasle (1966-1972)
1966ko Ekainean, Pariseko urtebeteko ikasketak amaiturik, nagusiek
Okzitaniako Tolosako komentura igorri zuten frantziskano gaien maisu eta eratzaile.
1966tik 1972 bitartean izango zen kargu horretan.
Oso gustokoa izango zuen Tolosako lana. Bertan ikasleen giza eta erlijio
formakuntzaz arduratzen zen, banakako elkarrizketen eta taldekako hausnarketen
bidez harreman hestu bat mantenduz. Lan delikatua zen, ordea, ikasleei geroan
lagunduko zien giza eta erlijio-formakuntza eskuratzeaz arduratzen baitzen.83 Lanez
gainezka eta batetik bestera zebilen arren, irakasle ona eta arduratsua zen
Erdozaintzi. Zereginek ez zuten sekula kurtsoen eta ikasleen beharrak alde batera
uztera eraman, ikasleak banan-banan ezagutzen zituen eta bakoitzaren formakuntza
eta bilakaera gertutik jarraitzen zituen, ez bakarrik eskola barnean, baita eskolatik
kanpo eta familia giroan ere.84
82.-

Aita Santos Belokiren 1965-11-08ko gutuna, Parisera igorria.
“Ce que j’essaie d’être, c’est une présence au milieu d’eux, très attentif à leur vie, essayant
de les rejoindre au niveau de ce qui pour eux est important, de ce à quoi ils donnent une valeur
essentielle. Ce n’est pas facile, car il est parfois difficile de discerner chez eux ce à quoi ils donnent
une valeur. Mais je crois qu’il faut créer un climat qui les aide à découvrir ce qui en eux est important,
ce qui en eux est capable de donner un sens à leur vie et de canaliser leurs énergies” (1966-12-17an
Jean Geber-i idatziriko eskutitza).
84.- Erdozaintzik ikasle bakoitzaren jarraipen zehatza egiten zuen, eta gazte bakoitzari buruzko
oharrak eta azalpenak ikus ditzakegu haren gutun eta egunkarietan. Hona hemen, adibide modura,
Colombian zuen fraide adiskide bati idatzitakoa: “Ces derniers jours la maison s’est un peu vidée.
Chez nos étudiants: Philippe Pialoux se trouve en Allemagne depuis debut mai pour travailler
l’allemand; il avait envisagé pour cet été, de repartir aux Etats Unis, mais ayant obtenu une bourse, il
poursuit un stage de deux mois en Allemagne, à Tubingen; (...) Bernard Vignes vient de terminer sa
deuxième année de licence en sociologie; il a réussi presque tous ses examens, sauf deux unités qu’il
doit représenter en septembre; à partir de la nouvelle année scolaire il va loger en ville, avec sa soeur,
car n’ayant plus d’étudiants désirant loger en ville, nous prenons l’appartement qu’ils louaient à la
rue (...); Bernard Pourcel vient d’achever sa licence en Histoire de l’Art; il va continuer à présent ses
études à Paris dans la branche documentaliste; cette nuit il vient de partir à Paris où il veut se
chercher une chambre (...); Jean-Claude Demota a terminé sa deuxième année de théologie à l’Institut
Catholique; il passe tout le mois de juillet à Toulouse et comme il n’y a pas beaucoup de monde, il
83.-
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Ezin esan, gainera, Tolosa hiri hartan gustora ez zegoenik, izan ere Paris baino
beroago eta atseginago sentizen zuen; ez zuen, halere, bere Euskal Herria ahazten.
Arras ongi laketu naiz Tolosa hiri pollit huntan. Beti gotortzen ari dela eta
jendez emendatzen, ba du halere espazio asko eta ez da jendea Parise’n bezain
anonimo senditzen! Frango gisakoa da lekuko jendea, eta Iparraldeko hotztasunetik
landa pizgarri da iruzki aldeko jendeen berotasuna eta mintza erretxa. Laketua balin
banaiz, ez dut halere ahanzten nere sor-lekua, nere herria! Bereziki azken urte hautako
moimendua botzez jarraikitzen dut, Eskual-Herria’ri azkatasuna ardiets dezalako
esperantxan.85

Etxetik kanpo sentitzen zen eta senide, adiskide eta bere herri euskaldunetik
urrun egoteak sufriarazten zuen.86
1967an, Tolosan zela, Erdozaintziren gutunetan lehen aldiz ikusten dugu
Japonera misiolari joateko nahia izan zuela.
Frantziskotarrek Japonen misio bat zuten, eta Manexek beti izan zuen misiolari
lanean aritzeko interes handia, Ekialde Urrunera batez ere.87 Osasun arazoak zirela
eta, 1959an Probintzian geratzea erabaki zuen, eta urte horretan, bere burua indarrez
ikusten zuela eta, bere proiektua aurrera eraman nahi zuen. Proiektu horren berri
eman zien Japonen zeuden Charles-André Floirac eta Jean Bel anaiei, eta azkenik,
apirilean, Akitaniako Frantziskotarren Probintziako Ministro zen Barthélémy
Laboirie-ri eta gainontzeko "Définiteur" anaiei eskaria egin zien.88 Amestutako
proiektu horrek, ordea, ez zuen aurrera jo; Japonen zen Charles Andrè Floirac-en
erantzuna jaso zuen handik gutxira, Japongo misiolari frantziskotarren errealitate
aberasgarri bezain latza eta gogorraren berri ematen ziona, eta ez zen Manexek
espero lezakeen bezain lagungarri izango ziurrenik. Izan ere, Japon bezalako
lurralde urrun batean Eliza zabaltzea haientzat zeregin pozgarria bazen ere, lan
izugarri zaila zuten: hizkuntzaren zailtasunak eta gizarte arrotz eta guztiz ezberdin
hartan integratzeko arazoek eguneroko lana etengabe birplanteatzera eramaten
zituzten; egindako esfortzuek sarritan oso fruitu gutxi ematen zuten.89
aura sur lui la responsabilité de veiller à la marche de la maison (...)” (1970-07-05ean Benoït-i
idatzitako eskutitza).
85. 1967-03-01ean J. M. Barandiarani idatzitako eskutitza.
86.- Hona Joan Mari Torrealdairen hitzak: "Toulouse-n desterruan ez dakit baina bere herritik
eta etxetik kanpo bai, bizi zen Manex. Ni harritu ere egiten nintzen hori 'frantsesen' aintzinean lasai
esaten zuenean. Baina Manexi ez zioten gaizki hartzen, agresibitaterik gabe esaten baitzuen
zigarretaren keartean" (MG, 52 or.). Torrealdaik Manex 1968 aldera ezagutu zuen, eta hurrengo
urtean, Francoren gobernuak Jakin aldizkaria debekatu zuelarik, 1970an Donapaleura jo zuen
frantsesa ikastera. Han berriro elkarrekin topo egin eta Manexek berarekin Tolosara joateko
gonbidapena egin zion. Han bizi izan ziren, bada, elkarrekin bi urtez (Torrealdai, ibidem).
87.- Misioekiko joera hori ez zitzaion hutsetik etorri Manexi. Pierre Erdozaintzi-Etxart osaba
misiolari izan zen Txinan. 1922an misio katoliko bat antolatzeko asmoz jo zuen Txinara, eta lehen
aldiz Betherram-eko kongregazioko misio bat eraikitzeko proiektua aurrera eraman zuen. Misioak
zabalkunde handia izan zuen, eta Yu-nan-eko nagusi izan zen, 1931ko apirilean hil zen arte (Nouvelles
en Famille liburuskan -Nouvelle Série 4., 1931ko maiatza- Pierre Erdozaintzi-Etxarten heriotzaren
xehetasunen berri eman zuten).
88.- “De tout temps, au plus profond de moi-même, j’ai désiré être missionnaire et c’est avec
cette idée que je suis entré dans l’ordre. De tout temps aussi j’ai été attiré par la mission à l’extérieur,
et plus précisement par l’Extrème Orient. Et depuis que nous avons à notre charge un district du
Japon, c’est évident sur ce pays que s’est fixé mon projet. (...) C’est donc par fidélité à moi-même que
je vous présente aujourd’hui le projet que j’ai formé au cours de longues années. Je le soumets avec
joie à votre réflexion et à votre jugement” (Ministro Probintziala den B. Laboirieri eta ProbintziKontseilariei 1967-04-08an idatzitako eskutitza).
89.- “Le Japon n’est pas un pays sous-développé et au fond il n’a pas besoin de nous et il n’a
pas tellement envie de ce que nous sommes venus lui apporter! (...) L’implantation est un beau mot
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Abuztua Inglaterrako Poole90 herrian eman ondoren, bertako apaiz katolikoen
kapilau gisa, irailaren hasieran Tolosako zereginetara itzuli zen. Tolosako
egonaldian zehar, Erdozaintzik ez zion idazteari utzi; Parisen egin zuen bezala,
hainbat euskal aldizkaritara bidaltzen zituen iritzi artikuluak (Jakin, Gure Herria,
Herria, Elgar), beti ere erlijioa, fedea, euskal gizartea eta kultura gaiak lantzen
zituztenenak. Sei inguru izan ziren Tolosako egonaldian idatzi zituen artikuluak.
"Egietan diotsut- idatzi zion Jon Etxaidek Jakin agertu zirenen inguruan-, aldizkari
eder artan atsegiñik aundienez irakurtzen nituen idazlanak zureak ziren”.91
Pariseko 68ko maiatzaren oihartzunak
1968ko maiatzean Parisen jazo ziren gertakariek Tolosako ikastegiko ikasle eta
irakasleen artean ere izan zuten oihartzunik.
Gertakari haiek, urte haietan munduan zehar zabaldu ziren ikasleen
altxamendu giro zabal baten barnean kokatu behar dira. Amerikan, Europan,
Afrikako zenbait herrialdetan bai eta Japonen ere, mundu-ordena berriaren aurkako
mugimenduak sortu ziren, estatu handien politika zapaltzaileak eta diktadurak
salatzen zituztenak (Viêt-nam-go guda, arrazakeria, inperialismoa, Francoren
diktadura Espainian...). Frantzian, Nanterreko unibertsitatean eta Parisen ondoren
sortu ziren ikasleen altxamenduak Frantziako unibertsitate hiri nagusietara zabaldu
ziren, bai eta Europara hedatu ere. Unibertsitate-ikasleek hezkuntza-sistemaren
aldaketa eta berrikuntza aldarrikatzen zuten, eta lan erreibindikazioak zituzten
langileekin bat eginik, maiatzean greba orokor baterako deialdia egin zuten Frantzia
osoan. Ikasleen eskariek, ordea, agintarien errepresioa baino ez zuten jaso eta
ondorioz, kale-istilu ugari sortu ziren: manifestazioak, barrikadak, ikastegien
okupazioak, atxiloketak... Probintzietan ere manifestazio bortitzak izan ziren.
Tolosan, esate baterako, (zeinean udalak ikasleekiko jarrera ireki eta malgua
erakutsia zuen) barrikadak eraiki ziren eta manifestarien ekintzak gogorrak izan
ziren.
Ikasleen mugimendu bat baino, gizarte, politika eta kultur mugimendu zabal
bat izan zen, hezkuntzaren eta oro har gizartearen sistema zaharkitua deuseztu nahi
zuena. Baina ez zen gehiegi luzatu; ekainean, poliziek Sorbona okupatu zuten,
langile grebalariak akordio batera iritsi eta lanera itzuli ziren, eta azkenik
hauteskundeetan frantziarrek De Gaulleren alde bozkatu zuten. Hasierako
mugimendu iraultzaile hark ez zuen bere aldarrikapenak lortzerik izan, argi zegoen
ikasleek ez zutela erregimena erortzea edo sistema kapitalista deuseztea lortuko,
baina frantses gizartea eta erakundeak astindu zituzten. Altxamenduaren aldeko
pentsalarien iritzian mugimendu handi baten hasiera besterik ez zen izan.92
Tolosako fraidegaien ikastegiko maisu zen Erdozaintzik ere gertutik bizi izan
zituen gertakari horiek eta horien ondorioak. Jakin-erako (Jakin liburu sortarako
mais dans la réalité c’est pas simple. Car pour s’implanter, un arbre doit avoir besoin que la terre
l’accepte. C’est un travail de longue haleine. Quand on vient ici il faut être capable de pourrir dans un
endroit sans faire grand chose du moins extérieurement. C’est là le plus dur. (...) Venez ici avec joie,
enthousiasme, mais sans trop d’idées préconçues et toutes faites il vous sera difficile de vous adapter
ensuite” (1967-03-23an C. A. Floirac-ek Japon-go Fukaya hiritik bidalitako eskutitza).
90.- Inglaterrako hegoaldean, Dorset eskualdean dagoen kostako herria.
91.- 1968-12-01an Jon Etxaidek idatziriko eskutitza.
92.- J. P. Sartre: “La idea nueva de mayo del 68”,Escritos políticos, 1. Política francesa, Alianza
Universidad, madrid, 1986, 146-155 orr. Artikulu hori Le Nouvel observateur-en agertu zen 1968-0626an; Gisèle Halimi-ren Le procés de Burgos liburuaren hitzaurre gisa (Gallimard, 1971); eta ondoren
Situations,X: Politique et autobiographie, (1976) liburuan bildua.
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zehazki93) idatzi zuen lan amaigabe eta behin behineko batean, Pedagogia berri bati
buruz izenekoa94, mugimendu hari buruzko zenbait gogoeta egiten ditu, bai eta
orduko irakaskuntzaren giroaren eta arazoen inguruko hainbat azalpen.
Sarreran aipatzen duenez, maiatzeko gertakariek irakasle eta ikasle guztiak
ukitu zituen neurri batean edo bestean; 1968ko irailean Tolosako irakasle batzuekin
egindako bilkura batean proposatu zutelarik ikasleen altxamendua nola bizi izan
zuten aztertzea, ohartu ziren ezin aipatu eta ukituzko gaia zela. "Sendi zuten, gure
ustez ahantzi nahi zuketen amets gaixtoa, ezin zuketela: ametsa amets bezela
bakotxak haiza lezake segurki, baina maiatzeko gertakariek sortu minak ezin
ukatuzko beste funtx bat bazaukan. Mina hor zen barna irakasle bakotxean eta
irakaslerian, bere funtsean, bere joan, bere ezin ukatuzko arrazoinekin, eta ere abiatu
kontestazio mugimenduarekin” (Erdozaintzi, op. cit.).
Mugimendua zanpatua izan bazen ere, aldaketa batzuk ematen hasiak zirela
ikusten zuen; ikasle-irakasle harremanetan eta irakaskuntza metodoetan pedagogi
berri bat abian zen:
(...) kontestazio mugimendua arras ito gabe, irakasle-ikasleen erlazioneak
bestelakatu edo hobeagotzer direla ere erran behar da, irakaskintza metodoak maila
guzietan berritzeari jarri, Unibertsitatearen erreforma berpentsatu dela, ahantzi gabe
kritika funtzioak egin duen sarrera eta hartzer doan inportantzia. Horrela gizarteko
organizazio guzietan agertu eta ezagutarazi ere da, batzuetan finki eskatuz, formazio
beharra, batez ere "jakitatea" zaukatenen artean, ofizialki "irakasle" hupatuak
zirenetan beraz (Op. cit.).

Guztiz zilegitzat zituen Erdozaintzik gazteen aldarrikapenak. 1968ko
gertakariak fenomeno zabal baten barnean ulertzen zituen; mundu osoko gazteriak,
herrialde aurreratuenetakoak batez ere, orduko gizartea zen bezala onartzen ez zuen
seinalea zen. “Gaurko gizartearen politika kondizioak eta egiturak ez zaizkio egoki jarraitzen du lan berean-: hertsiegi eta zapaltzaile aurkitzen ditu. Zuzen jakin gabe
biharkoa nolakoa izanen den gaurkoa kontestatzea eta burrukatzea eginbide zaie”.
Gazteek zalantzan ikusten zuten beren geroa, zaila izango zuten lehia,
produkzioa eta zatikaketa akulatzen zituen gizarte konpetitibo eta mailakatu hartan
leku bat izatea. Bestetik, haurretatik hasita eskolak herri baloreak deuseztatzen
zituen, “sistema integratzaile bateko balore hutsak harrarazteko”. Ondorioz, gazteek
eskubide osoa zuten, beti ere Erdozaintziren hitzetan oinarrituz, gizarte-sistema
hura ez onartzeko, borrokatzeko eta gizarte eredu berri bat sortzeko. “Gizarte
mailakatua zimendutzen duen eredua da kontestatu behar, eta, gainera, burrukatu
behar dira integratzaile bezala funtzionarazten duten egiturak eta tresnak” (Op. cit.)
.
Ikasle mugimendu orokor horren barnean euskal ikasleen mugimendua ere
kokatu behar da. 1950-1960. hamarkadetan euskaldunen kontzientzia hartze handi
bat sortu zen eta horrek ondorioak izan zituen irakaskuntzaren alorrean ere.
Kanpoko ikasle-mugimenduek eraginik, Bordele, Paris, Tolosa edo Pauera zioazen
euskal ikasleak Euskal Herriaren egoeraz kezkatzen eta hura aztertzen hasi ziren.
Horrela sortu ziren, bada, lehenik AMAYA eta ondoren MENDE BERRI
mugimenduak.
AMAYA euskal kultur taldea zen, Frantzian zeharreko ikastetxeetan zeuden
ikasleak biltzen zituena, euskal kulturaren eta historiaren hainbat gairi buruz
93.-

1969an Francoren gobernuak Jakin aldizkaria galerazi zuen, eta horren ordez Jakin Liburu
Sorta kaleratu zuten, beste argitaletxeetan egiten ziren saio-liburuen gisara (ik. 4.1.4.).
94.- Pedagogia berri bati buruz, 1968-1972 bitartean idatzitako testu amaigabea. Ikus Corpusa,
8.2.2.
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eztabaidatzeko, ikerketak eta lanak egiteko, eta abar.
Adibide modura esan dezagun, 1969ko abenduaren 27-28an taldeak
antolatutako hirugarren kultur-jardunaldietan, Euskal Herriaren historia, geografia
eta etnologiari buruzko hitzaldien ondoren, seigarrena eta azkena Manex
Erdozaintzi-Etxarti buruzkoa izan zen. Idazlearen aurkezpena eta azalpenaren
ondotik bost olerki irakurri ziren handik urte batzuetara Hinki Hanka liburuan
agertuko zirenak.95
Antzeko ildo batetik, MENDE BERRI 1970-1980 urteen bitarteko ikaslemugimendua izan zen. Hauek ere ikastaroak antolatzen zituzten euskaraz, udan
batik bat. Izen bereko agerkaria kaleratu zuten (1973ko irailaren 15ekoa izan zen
lehen alea) zeinean taldearen ideiak, aldarrikapenak eta mundu osoko hainbat berri
agertzen zituzten, bereziki euskal gaiak. Talde horren helburua euskara, euskarazko
irakaskuntza eta euskal izatearen kontzientzia piztea zen. Baina horretarako
baliatzen zuten agerkariak ez zuen soilik kideen arteko lokarri eta informazio bide
bat izan nahi, tresna bat baizik, ikasleak borrokatzera eta sistema aldatzera deitzen
zuena. Euskaraz hitz egitea ez zen nahikoa, borrokatu behar zen eskoletako
irakaskuntza euskarazkoa izan zedin, euskara mundu berriari egokitu eta hizkuntza
ofizial bihur zedin. Izan ere euskara desagertze bidean zen Iparralde hartan,
abiadura handian galduz zihoan, eta galera hartan frantses eskolak eta
komunikabideek izan zuten erru handia. Haurrak lehen hezkuntzatik frantses
eskoletan ikasten zuten, eta beraz guztiz frantsestuak ateratzen ziren; bestalde
telebista, irrati eta agerkariek frantses hizkuntza sartu zuten etxeetan, sukaldeetan,
ordurarte euskarazko solasen eta kultur-transmisio eremuak zirenak, alegia.
Ikasle-mugimenduak proposatzen zuen kultur iraultzak, gainera, politika
iraultzarekin batera baino ezin zuen izan, eta hala ikusten zuen Erdozaintzik ere:
“Kultur lana ez da helduko ez bada ber denboran politika burruka eramaten.
Kultura lanak ez du iraunen ez baditu politika burrukak, ber denboran, lan hau
jartzeko egitura eta instituzio herrikoiek plantatzen eta eraikitzen” (Erdozaintzi, op.
cit.).
MENDE BERRIren borroka mundu osoko ikasle-mugimenduari atxikirik
agertzen zen, olde orokor hartan sartzen zen. Erabiltzen zituen analisi tresnak eta
jokabideak antzekoak ziren: “gizartea aztertu, kontsumo zibilizazioa salatu eta klase
borroka finkatu” (op. cit.).
1969ko uztailaren 10-12a bitartean Probintziako buruzagitza Tolosan bildurik,
Manex Erdozaintzi-Etxart aukeratu zuten Tolosako komentuko arduradun edo
goardiano hiru urterako. Handik aurrera, Goardiano lanekin batera hartuko zuen
arduretako bat Tolosako komentuko kronika idaztea izango zen; tarte libreetan,
komentuan burutzen zuten lanaren berri zehatza idazteari ekiten zion eta aldizka
Notre Lien izeneko Probintziako aldizkarian argitaratzen zituzten beraren artikuluak
frantziskotar guztiek haien lanaren norabidearen eta fraide gazteen berri izan
zezaten.96
Zeregin amaigabeak gora-behera, euskarari eta literaturari tinko atxikia
jarraitzen zuen; 1969ko uda hartan Euskal Herrian igarotako opor egunetan,
irailaren 6an hain zuzen, Euskal Idazleen Elkarteak Baionan ospatu zuen lehen
95.- Honela zioen jardunaldietarako deialdi orriak (1969-12-27/28): "Gaurko olerkari bat
aipatuko dugu, euskal elederra berritzen eta aberasten dutenetarik bat." Irakurri ziren olerkiak izan
ziren: "Presunerrak" ("Les prisonniers"), "Amodio galdua" ("L'amour perdu"), "Dolorezko izarrak"
("Les étoiles de la douleur"), "Hil zorian ote gira?" ("Sommes-nous donc sur le point de mourir?") eta
"Elhe galduak" ("Les mots perdus").
96.- Notre lien aldizkariari buruz ikus 10. eranskina.
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biltzarrean parte hartu zuen eta haiekin harremanean jarraituko zuen aurrerantzean
ere.97 Bilkura hartan hainbat idazle eta euskal kulturaren inguruan lanean
ziharduten pertsonaiak bildu ziren (hamabost orotara), eta eztabaidatu zituzten
puntuak izan ziren, batetik idazlearen eskubideei zegozkienak (aldizkari nahiz
liburuetan, erabakien betetzea, legeztatzea, araudia...), eta bestetik euskara batuari
zegozkionak (ortografia, hiztegi bateratua, gramatika, aditza). Horrela gogoratzen
du Erdozaintzik bertan esandakoa:
Asko gauza harrotu dugu, bainan bat edo bestek hizkuntzako eztabadetan sartu
gaituzte. Iduritzen zaut, Txillardegik ziona, hizkuntzaren aldetik egokiena litzakeela
Mitxelena jaunarekin lan egitea. Idazlearen jokabideak izan behar luke eskuara batuan
idaztea, Eskual-Herri osorako. Lan egin eta jo aurrera. Eztabadak ez bide dira egun
batez argituko, eta idazleak ez luke eztabada batean zer sartzerik: haren lana, idatzi
eta idatzi hizkuntzak daukan mami hoberenarekin. Eta hori edozoin mailetan (7.
egunkaria, 1969-09-01).

Tolosako lanak, ordea, oso lanpetua zuen Manex, eta ez zuen nahi zukeen
denbora guztia idazteko, irakurtzeko eta euskara lantzeko. “Nekez ari da gaur
eskual idazlea- aitortzen zion Jon Etxaideri-, bizitzeko beste lan bati ari behar baitu,
eta araberako arrangurek gogo-bihotzak betetzen baitazkote. Neri ere hola gertatzen
zaut. Tolosa huntan laugarren urtea hasi dut, gure fraide gaien Maisu, eta, joan den
uztailaz gero, hemengo komentuko guardiano bezala”.98 Hala eta guztiz ere,
argitaratzen ziren liburu gehientsuenak eta hainbat euskal aldizkari eskuratzen eta
irakurtzen zituen; “Lan arte gutti daukat euskara lantzeko. Beraz, tamalez, poemarik
ez dut sortzen! Bainan, euskaraz argitaratzen diren liburu guztiak kasik hartzen
ditut, bai eta 'Anaitasuna', 'Agur'...”99 azaltzen zion Onaindiari.100
Erdozaintziren literatur zaletasuna antzerkira ere zabaltzen zen. Antzerkia oso
genero maitea zuen eta poz handiz hartu zuen 1969 aldera jakin zuelarik bere anaiak
antzerkiari lotuak zirela eta Ibarlako Pekoetxeako ganbaran antzerki bat antolatzen
ari zirela jendaurrean emateko. Hona Arnaud anaiari bide hartatik aurrera jarrai
zezaten animatuz idatzitako hitzak:
Luzaz ainitzek uste ukan die kultura jende ikasientzat edo jende ikasietan zela
bakarrik! Beharrik denbora hautan, laborari ala langileak ohartu dituk kultura
denetan eta denentzat zela, bereziki populu xumeena haundiagoenena bezain
aberatsa zitakeela. Horra Eskualdunak bereari ohartu direla zonbait urte hautan, eta
hasi ala teatroaz, ala kantuaz, ala ikaskuntzaz berena duten kultura barnatzen,
agertzen eta hedatzen. Eta Ostibarre’ko eskualdean jatzarri, xutitu eta dudamudarik
gabe abiatu zireztela ikusteak, jakiten ahal duk ainitz Eskualduneri atsegin ekartzen
diela. Arren, emazie aintzina.101

97.- Esan bezala, 1969ko irailaren 6an ospatu zuen EIEk lehen biltzarra Baionako Euskal
Idazkaritzan, euskararen batasuna bultzatzeko helburuarekin. Zenbait gora-beheraren ondoren,
1978an berrabiatu zen, idazlearen arazo propioei erantzutea helburu zutela, eta 1983ko otsailaren
23an lortu zuen lege-nortasuna (Torrealdai 1997: 487).
98.- 1970-02-02an Jon Etxaideri idatzitako eskutitza.
99.- 1971-10-21ean Aita Onaindiari idatzi eskutitza.
100.- "Euskal Herritik kanpo izanik ere euskal mogimendua hurbildik segitu ohi zuen. Hainbat
eta hainbat aldizkari hartzen zuen, bere liburutegia lekuko. Aldizkari eta liburuok hartu eta irakurri
egin ohi zituen, ni neu naiz lekuko Tolosan" (Torrealdai, MG, 52 or.).
101.- 1969-11-20an Arnaud anaiari idatzitako eskutitza.
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Urtero antzerki saio bat ematen zuten Pekotxea etxeko ganbaran eta Manexek
ez zuen huts egiten.102 Maite zuen gazteak antzerki lanak sortzen eta ematen ikustea,
kultura sortzen, alegia. Izan ere, haren hitzetan, antzerkia, eta kutura oro har,
herriaren baitan dagoen zerbait da, herritarrengandik sortzen da, eta beraz, kultura
indartuz herria bera indartu egiten da. "Kultura da herri bat xutik - idatzi zuen-,
herri bat lanari lotua, herri bat beti sortzeko minetan, herri bat sekulan ez etsitua.
Lurra beti iraulitzen den bezala, herri bat hasten delarik bere jendeen
elgarretaratzen, eguneko errautsetik inarrosten, eta iruzki alde so egiten: orduan
herria hasten da sortzen".103
Bestalde, Erdozaintzik idatziriko antzerki lan baten zirriborroa aurkitu dugu104,
ez dakigu zehaztasunez noiz eta norentzat idatzia. Daniel Landart-ek berak esaten
digu Manexek aipatua ziola gogoan zeukala antzerki bat idaztea, Oztibarreko
taldearentzat edo (Landart, ibid.), baina ez du ondoren haren berririk izan.
Euskal Herriaren egoeraz zenbait ohar, eta zenbait proiektu berri
Euskal Herriaren egoeraz, kexu zen Manex, euskal gizarteak garai hartan bizi
zuen egoera ekonomikoaz besteak beste. Izan ere, Erdozaintzik argi zeukan
etorkizunean ez zela laborantza, artzaingoa edo artzaintza askorik izango; geroa
prestatu beharra zegoen eta horretarako industria handitu, eta berriak sortu,
Gipuzkoan eta Bizkaian aspalditik egina zuten bezala. Horrela, gazte euskaldunek
beren eskualdean bizimodua aurkitu ahal izango zuten, Ameriketara edo Frantziako
hiri nagusietara joan gabe. Bada, 1970. urte horretan itxaropentsu agertzen da
zenbait herritan eman diren iniziatibekin. Hala kontatzen zien atzerrian zituen bi
adiskideri idatzitako eskutitzean:
Au niveau des problèmes basques, il y a de plus en plus de jeunes qui
s’accrochent au pays. Dans l’Ostabarret, il y a eu plusieurs réunions d’informations en
vue d’envisager quelque possibilité d’implantation d’industries; c’est le Maire de chez
moi qui s’est lancé là dedans, mais bien sûr il leur faut des capitaux. A Tardets il y
aura une nouvelle industrie avec un Catalan; à Arcangues également une petite usine
de Tissus... Il semble bien que le pays veuille vivre. 105

Egia da garai hartan nolabaiteko berrindartze edo kontzientzia hartze bat
somatzen hasi zela Iparraldeko gazteen artean. Pentsatu behar dugu Ipar Euskal
Herria, hegoaldea ez bezala, industri tradiziorik gabeko herria zela. 1960-70.
hamarkada bitarteko datuei begiratzen badiegu106, entrepresen jabeen artean gutxi
batzuk baino ez ziren euskaldunak. Ekonomia industria frantsesaren esku egoteak
iniziatiba falta handia sortu zuen gazteengan eta horrek, langabezi maila altuarekin
102.- Daniel Landart (MG, 108 or.): "Eta antzerki taldekoenganik jakin dut, aldi bakoitz han
zela, ikusle xerrent, aski goiz galdeginik noiz emaitekoa zuten, horrelako gertakari bat ez baitzuen
segur hutsitekoa! Funtsean, nihaurek ere ikusi ahal izan dut, eta "Behorraren ostikoa" eman zutelarik
haren ondoan nintzen; bai eta Altzumartan 'Xirrixti Mirrixti Gerrenian plat' eskaini zigutelarik, beti
oroituko naiz, haren irri zabal maltsoaz eta haren eskuzarta beroez." T. Monzonen "Behorraren
ostikoa" obra 1983ko martxoaren 27an taularatu zuten (H. Duhauri eskutitza, 1983-03-22); P.
Larzabalen "Xirrixti Mirrixti" ere urte berean antzeztu zen.
103.- Erdozaintzi, 7. egunkaria, 1970-02-15. Ik. Corpusa, 8.2.1.(31).
104.- Ikus 3.2.2.2. atala, eta antzerki lana 8.1.2.
105.- 1970-07-06an Perun dauden Olivier Maillard eta Jean Pierre Berrogain-i idatzitako
eskutitza.
106.- Ik. R. Kanblong, "Gure ekonomiaren hiru pondu" eta J. L. Davant, "Gure laborantzaz edo
nekazaritzaz", in Jakin Sorta, 1. zenb., e. f. a., 1969, 67, 87 orr.; R. Kanblong, "Iparraldeko ekonomia",
Jakin, 9. zenb., 1979, 48-63 orr.
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batera, gazteak emigratzera eramaten zituen.
Egoera oso bestelakoa zen kostaldeko eta barnealdeko eskualdeetan.
Itsasertzean hirugarren sektorea zen nagusi; zerbitzu publiko eta pribatuak,
turismoak eta etxegintzak mugimendu ekonomiko handia sortzen zuen eta horrek
biztanlegoaren handitzea ekarri zuen eta etorkinen kopurua handia zen. Ipar Euskal
Herri osoko jendetzaren kopuru handi batek kostaldera jo zuen. Barnealdeak berriz
beheraldi egoera larria bizi zuen. Eskualde guztietan ez zen berdin: KanboHazparne aldea kostatik gertu izanik haren ekonomia egoera baikorraz baliatzen
zen eta ez zuen biztanle galerarik jasan. Baigorri-Garazi, Bardoze-Bidaxune eta
Zuberoan, aitzitik, krisi batean ziren sarturik bete-betean; populazioa murriztuz
zihoan eta industria aktibitateak ere nahiko pobretze bidean ziren. Donapaleuko
eskualdearen egoera oso bestelakoa zen. Erdozaintzik aipatzen zigun bezala, garai
horretan esfortzu handiak egin ziren ekonomiari bultzada bat eman ziotenak, eta
horretan funtsezkoa izan zen Lur Berri kooperatibak burututako lana. Kooperatiba
honek bultzada handia eman zion Ipar Euskal Herriaren ekialdeko eskualdeetako
nekazaritza eta abeltzantzaren modernizazioari, eta Donapaleu Iparraldeko
laborantzaren gune nagusi bihurtu zuen. 107
Artean Hego Euskal Herriko egoera politikoak une latzak bizi zituen. Euskal
gizarteak frankismoaldiaren gogorkeria jasaten zuen eta haren aurkako ekintzak
gero eta gehiago ziren. 1970ko abendua bereziki kezkagarria izan zen: 1970eko
abenduan Epaitegi Militar batek ETAko ustezko hamasei kide epaitu zituen;
Burgoseko auzia deituko zena martxan zegoen. Guztia 1968ko ekainean hasi zen,
Guardia Zibilak Francisco Jabier Etxebarieta hil egin zuen; ETAko lehen biktima zen.
Heriotz horrek Francoren erregimenaren aurkako mugimendua piztu zuen. Handik
gutxira ETAk Melitón Manzanas inpektorea hil zuen eta ekintza horrek gobernuaren
erantzun gogorra izan zuen: salbuespen-egoera ezarri zen Gipuzkoa eta Bizkaian,
atxiloketak, herbesteratzeak, torturak... 1968-69 bitartean hamasei pertsona atxilotu
zituzten ETArekin erlazionatutako ekintzen ustezko eragile izatearen akusaziopean.
Espainiako gobernuak gudu-kontseilua talde armatuaren aurkako zigor politiko
bihurtu nahi izan zuen, baina mundu osoko iritzi publikoaren protesta zabala jaso
zuen. Prozesuaren aurkako manifestazio eta ekintzak zabaldu ziren Espainian eta
mundu osoan zehar.
Abenduaren 30ean epaia eman zuten: sei lagunentzat heriotz-zigorra eta
gainerakoentzat gartzela-zigor gogorrak. Berehala epaia baliogabetzearen aldeko
presioak hasi ziren nonnahi, eta horren aurrean Francok heriotz-zigorrak bertan
behera uztera behartuta egon zen. Auzi horrek haserrea eta aurkako jarrera
gogorrak sortarazi bazituen, ez zen soilik izan Francoren erregimenaren bortizkeria
erakusten zuelako, baizik eta agerian uzten zuelako mundu osoko iritzi publikoaren
aurrean Euskal Herriaren nazionalismoaren auzia. Lehen aldiz agerian jarri zen
euskaldunen arazoa, eta Euskal Herria bere burujabetasuna aldarrikatzen zuen
herria bezala agertu zen nazioartean (J. P. Sartre 1986: 237-255 ).
Franco-ren errejimenaren pean buruturiko atxiloketa ugariez gain, hainbat
gaztek Iparraldera egiten zuten ihes. Hegoaldeko egoera urtetik urtera gogortuz
zihoan, eta frantses gobernuak bere aldetik errefuxiatuak urrutiratzeko eta
kanporatzeko neurriak hartu zituen. Horiek salatzeko hainbat gose greba eta
manifestazio antolatu ziren 70. hamarkadan zehar, zeinetan euskal apaiz eta erlijioso

107.- Lur Berri kooperatiba Jean Errekart-ek sortu zuen 1936. urtean. Bere sorreratik nekazari
gazte euskaldun askok kooperatiba txikiak sortu dituzte (Ik. E. Goyhenetxe 1985: 115-116, eta R.
Kanblong, 1979: 56-57).

___________________________________________________________________Biografia

ugarik parte hartu zuten.108 Ekar dezagun gogora, bestalde, 1969an Donibane
Lohitzunen Anai Artea izeneko erakundea eratu zela, errefuxiatu politikoei laguntza
eskaintzeko. Hego Euskal Herriko egoera politikoak beharturik ihes egiten zutenak
hartzen zituen etxea izan zen hasiera batean, eta geroago garrantzia hartuz joan zen
eta iheslariei lana ere bilatzen zitzaien. 109
Erdozaintzik hegoaldeko euskaldunen egoera kezka handiz jarraitzen zuen.
Gobernuaren erregimenaren zapalkuntza eta iheslarien egoera gogorki salatzen
zuen, eta horren aurka erreakzionatu beharra eta denen elkartasuna agertu beharra
zegoelakoan zegoen.
En décembre [1970], nous avons été préoccupés par le procés des nationalistes
basques, à Burgos. Maintenant on en parle moins. Cependant le régime franquiste
continue, sans grand bruit, sans éclat, à écraser les Basques: des tas de jeunes, de
travailleurs, sont enlevés par la police et emmenés en prison.(...) Il allait à Bayonne, où
vient de se constituer un secrétariat du mouvement Anai-Artea qui apporte une aide
aux réfugiés politiques et leur cherche du travail. Ce sont partout les mêmes méthodes
d’oppression. Et ces régimes dictatoriaux disposent de moyens puissants pour se
défendre et écraser les petits. A l’occasion du procés de Burgos partout,
particulièrement la France, de nombreuses manifestations populaires en faveur des
condamnés, ont montré que la masse est prête elle aussi, de plus en plus, à exprimer
ses réactions, à affirmer sa solidarité.110

Euskal Elizaren bilakaera eta jarrera ere bereziki larria izan zen Espainiako
erregimenarentzat. Euskal apaizgoaren talde handi bat abertzalea izanik, Francoren
euskal gizartearen eta euskararen aurkako politika zapaltzailea salatzen zuen.
Euskal Eliza erregimenaren oposizio gogor bilakatu zen. Horri erantzunez
apezpikutegia okupatu zuten, eta hainbatek isunak, atxiloketak eta ihesaldiak jasan
behar izan zituzten. Hain zen horrela, 1968an erlijiosoentzako presondegi berezi bat
eratu zela Zamoran. Hurrengo urteetan zenbait apaiz eraman zituzten bertara eta
1973an Zamoran ziren sei apaizek gose greba bati ekin zioten, gainontzeko preso
politikoen tratu bera aldarrikatuz. Erdozaintziren 1973ko egunkaria auzi horren
lekuko dugu. Urte hartako azaroan Fededunak taldekoek bilkura bat egin zuten
Zamoran gose greban ziren apaizen arazoaren aurrean zer egin zezaketen
eztabaidatzeko; egoera hura azalduz, salatuz eta haiekin bat zirela agertuz agiri bat
idatzi zuten egunkarietan argitaratzeko,111 eta abenduaren 9an Baionako
katedralean meza berezi bat egin zuten.112
Erdozaintzik eskura zituen baliabide guztiak baliatzen zituen salaketa eta
aldarrikapen horiek zabaltzeko: kultur, eliza eta dena delako taldetako bilkurak,
108.-

Jean-Louis Davant-ek 8 gose-grebez hitzegiten digu: 1970ko martxoa, 1971ko maiatza,
1972ko urria eta azaroa, 1974ko urtarria eta otsaila, 1976ko gabonak eta 1984ko urtarrilekoak. (J. L.
Davant, "La solidarité d'Euskadi-nord, grèves de la faim, manifestations et procès", 1996: 164-172.)
109.- Erdozaintzik Anai Artea elkartearen lana jarraitzen zuen. Haren liburu eta aldizkarien
artean elkartea 80. hamarkadan kaleratzen hasi zen Euskadi Information aldizkariaren hainbat ale
aurkitu ditugu, 1981etik 1983ra bitartekoak. Agerkari horrek, frantsesez idatzia, euskal presoen eta
errefuxiatuen egoeraren eta Euskal Herriko politikaren inguruko gertakarien berri ematen zuen.
1981eko zenbakietan honako izenburua irakurtzen dugu: Euskadi Information. Comité de soutien au
Peuple Basque; eta 1983koetan: Euskadi Information. Bulletin de Défense des victimes de la Represion contre
le Mouvement de Liberation Nationale Basque.
110.- 1971-01-29an atzerrian dauden hainbat anaiari idatzitako eskutitza.
111.- "Les prêtres basques ont repris la grève de la faim", 1973ren amaieran idatzitako agiria,
"Fededunak", "Euskaldun Gazteria" eta "Herri Ekintza" taldeen sinadurapean (seguruenik
Erdozaintzik berak idatzia). Ik. 8. eranskina.
112.- Ik. Erdozaintzi, 8. egunkaria, 1973ko azaroa-abendua.
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artikuluak (zabalkunde handikoak nahiz kongregazio eta anaiarteetakoak),
literatura, bai eta elizkizunetan emandako predikuak ere.113
Euskal Herrian eta Euskal Herriarentzako lan egin beharra sentitzen zuen
Manexek, euskaldun eta abertzale gisa ez ezik, fraide eta frantziskano zen aldetik
ere bai. Lan horren beharra oso gaztetatik argi ikusi bazuen ere, esan liteke 1969
aldera hasi zela garatzen euskal frantziskanoek Euskal Herriari atxikirik eta loturik
lan egiteko plan bat, mugaz bi aldeetako 'fedetzaileek' eta euskaldunek elkarrekin
indar egiten lagunduko zien proiektu bat.
Zer egin Frantxiskano bezala!
Gure herriari josiak gira eta ez gintazke egon haren geroaz artha hartu gabe!
Hortakotz, hirur urte barne, ikusi behar dugu Donaphaleu'ko komentuari nolako
oldea emanen diogun; nola eskualdun fraideek plan bat asma gure joera finkatzeko
Eskual-Herria'ri buruz. Pentsatu dugu beharba ekipa bat molda ditakeela Baiona'n.
Anartean, izan gaiten Bilbao'n ala Baiona'n, Tolosa'n ala Donaphaleu'n, gu bezala
pentsatzen eta jokatzen dutenekin gutarteko lokarriak behar ditugu emendatu,
tinkatu eta barnatu joera berean lan egiteko, eta gure indarren debaldetan ez
enpleatzeko. Eta noiztenka elgarretaratzea egoki litakeela pentsatu dugu, ikusteko zer
egiten dugun eta zertan giren (Erdozaintzi, 7.egunkaria, 1969-09-8).114

Hala egin zuten, beraz. Tarteka bildu egiten ziren Santos Beloki (1965ean
Iparraldera joana zen fraidea), Martin Bellemur (hiru urte zeramana Bordelen), Jean
Baptiste Urrutiaguer (Bordeleko komentukoa ere, eta Euskal Herrian lan egin nahi
zuena) eta Erdozaintzi bera, egitasmo hori nola gauza zitekeen deliberatzeko.115
Hiru urteren buruan antolatu nahi zuten anaiarte bat ipar nahiz hegoaldeko fraide
gazteak bilduko zituena, Euskal Herri batu baten alde lan egingo zuena.
Erdozaintziren idatziak irakurriz ohartzen gara bera zela egitasmo horren
sustatzailea eta pentsalaria, oso argi zeukala zein zen egin beharreko lana, zer egin
zitekeen hura eragingarria eta baliagarria izateko. Argi zuen herri bati laguntzeko
herria bera eta beraren arazoak ezagutzetik eta aztertzetik hasi beharra zegoela, ikasi
egin behar zuen, ikertu, "soilik pertsona argituek lor baitzezaketen besteen
kontzientziak piztea eta argitzea". Bera zen, zalantzarik gabe, pertsona horietako bat.
Arazo bat zegoen ordea, Tolosan ari zen lanean, beraz, Euskal Herrira itzultzea lortu
behar zuen, edo bederen bertako lanaren bati lotu, euskal gizartearen alde lan egin
nahi bazuen.116 Bestalde, anaiarte horren egoera ekonomikoa ziurtatzea ere zuen
gogoan, izan ere askatasunez mintzatzeko, lan egiteko eta erabakiak hartzeko
askatasun ekonomikoa ere lortu beharra zuten. Hona berriro haren hitzak:
Nik uste bada zerbait egiteko gure Eskual-Herria'n. Baina gizonak behar dira,
eta elgarren baitan behar litake kundatu. Ene iduriko ez dira berak aski deliberatuak,
eta ez dakite nola berma Eskual-Herria'ri buruz. Santos BELOQUI, Jutsi'n jarri da joan
den buruilan, Larzabale'ko Doiena eta Donaixtiko erretorrarekin lan egiteko
Ostibarre'n. Ederki. Bainan, guretzat zer lan ditake presatuenik eta iraun lezakenik?
113.- Ikus, adibide modura, 1969-02-14an Larzabalen, eta 1972-10-29an Donapaleuko kaperan
irakurri zituen predikuak. Lehenean "Eskualdun Gazteria" batasunaz mintzo zitzaien, beren lanaz eta
helburuez; bigarrenean, une hartan burutzen ari ziren errefuxiatuen aldeko gose grebez eta egoera
horren aurreran norberak hartu beharreko jarreraz eta kontzientziaz (Corpusa, 8.3.3.).
114.- J. B. Urrutiaguer, S. Beloki eta J. M. Torrealdairekin Donapaleun egindako bilera baten
ondoren hartutako oharrak.
115.- Zenbait bilkuratan izan ziren Arrasateko Juan Jose Agirre, Tolosako komentuko Iñaki
Bereziartua eta Joan Mari Torrealdai, edota Marie-Gabriel Sallaberremborde.
116.- "Probintzia trixte huntan ari gaituzte Eskual-Herri'tik baztertzen! Ikusi beharko dugu hea
ez ote gindukenez hobe berriz Eskual-Herri'ratzea, bestaldeko frantxixkano gazteekin lan egiteko?"
(Erdozaintzi, op. cit., 1969ko azaroaren 11n).
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Ene pentsakera da: Eskual-Herri batua gogoan izaitea, eta frantxixkano gazteekin
multxo bat muntatzea, Eskual-Herria'ren gaintasunari buruz lan egiteko. Neretzat,
Tolosa'n izanez ere, ikusi behar nuke hea, hirur urte barne, ez ote dutanez zango bat
bederen Eskual-Herria'n sartzen ahal. Tolosa'tik Baiona'rat 300 kilometra. Charritton'i
idatzi behar diot hea Eskual Museoan Eskual-Literatura kursoak, ez nuzkenez
emaiten ahal hamabostetik. Gisa hortan, jada lan egin nezake Eskual-Herria'ren alde,
konkretuki. Lan hori egitea ezpalitz, ez ote nezake har "Gure Herria"ren zuzendaritza?
Gure Eskual-Herria ez da baitezpada haundia, jendetsua: errex da bere mugetan bere
osoan hartzea, bere problemen ezagutzea eta aztertzea, jokaera iraunkor bat
pentsatzea. Bainan hortako ere gizonak behar dira, gizon argituak eta pizkorrak, batez
ere iraunkorrak. Herri baten kontzientzia sortzeko, argitzeko. Zer duen eskas behar da
lehenik ikusi. Azterketa bat hasi behar nuke, bederen Ipharreko Eskual-Herria'n.
Hirur urte hautan lan egin behar dut, daukatan denbora libroa ikasteko baliatu.
Beste pundu bat oraino: hirur urte hautan ikusi behar ginuke zertarik biziko
giren; guk eginen dugun anaitasunak bereaz behar luke bizi, eta ez komentuko
obretarik (kantina edo esketik): gureaz bizi izanez, orai eskas dugun libertatea izan
dezagun, nahi ditugun hautuen hartzeko, eta ahoan bilorik gabe Egiaren arabera
mintzatzeko; bestelan eskuak estekatuak balin baditugu, ez gira gure obretan,
hautuetan eta mintzaldietan libro izanen; gure ongi-egileez kundu beharko dugu
atxiki. Lehen-lehenik lana eta irabazia beharko ditugu segurtatu: pobreen xerbitxuko
izaiteko behar da libro izan, esteka guzietarik libro (Op. cit., 1969-11-13).117

Hiru urteren buruan, 1972an, azkenik gauzatu egin zen Donapaleuko
fraideetako batzuek amesturiko proiektua: ANAITASUNA.
2.1.5. Euskal-Herrian berriro (1972)
ANAITASUNA anaiartearen sorrera
1972ko Pazkoaren ondoren Akitaniako Probintziako Kapituluan fraide
euskaldunek beren anaiarte ttipiaren proiektua aurkeztu zuten, komentutik kanpo
eta herrian erroturik lan eginez bizi nahi zuen anaiarte baten proiektua. Proiektua
onartua izan zen. Kristiane Etxaluz-ek gogoratzen duen bezala, fraideok "beren
frantziskano bokazionea bizi nahi zuten, komentutik kanpo, munduan barna,
jendeen arrangurekin eta bozkarioekin bat eginez, eta horiek oro beren erlijioso
familiarekin hautsi gabe".118
Hiru fraidek osatzen zuten anaiartea: Manex Erdozaintzi arduradun,
administrazioaren kontua zeramana, Martin Bellemur, eta Santos Beloki (beste
zeregin bat bazuela eta, Urrutiaguerrek ez zuen anaiartean sartzerik izan). 1973ko
azaroan, Belokiren ordez, Euskaldun Gazteriaren omonierra zen Johâne Erbin
apaiza batuko zitzaien. 1972 urte hartako abuztuan Tolosako lana amaiturik,
Erdozaintzik Euskal Herrira itzuli ahal izan zuen eta lan berria bideratu.
Lehenik eta behin Donapaleuko inguruetan etxe bat bilatu beharra zuten eta
hori berehala lortu zuten Kristiane Etxaluz-i esker.
1972an hainbat euskal errefuxiatu politiko Iparraldetik kanporatuak izan ziren
eta erabaki horren aurka urrian hirugarren gose-greba bat antolatu zen, Baionako
katedralean, Sokoan, Donapaleun eta Mauleko elizan. Donapaleuko fraideen artetik
batzuek bertan parte hartzea erabaki zuten eta Martin Bellemur Maulen izan zen
Erdozaintziren eta Santos Belokiren izenean.119 Bada, greba horretan hain zuzen ere,

117.-

S. Beloki eta J. B. Urrutiaguer-ekin egindako bileraren ondoren.
Ik. Kristiane Etxaluz-en "Arraforttonean 'Anaitasuna'", MG, 73-77 orr.
119.- "Martin Bellemur a arrêté la grève de la faim avec ses compagnons de Mauléon, en accord
avec le groupe des grévistes de la cathédrale de Bayonne (Tendance 5 du mouvement ETA); Martin a
118.-
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Martin Bellemur-ek Kristiane Etxaluz domintxaindarraren ezagutza egin zuen eta
horrek hiru fraideen proiektuaren berri jakitean berehala eskaini zien Domintxainen
zuen etxe zaharra.120
Horrela eraiki zuten beraz, ANAITASUNA deituriko anaiartea,
Domintxaineko Arrafortuenia etxean.
Mugimendu eta bizitasun handia bizi izan zen etxe hartan; fraideen senide eta
lagunen bisitak, Arantzazuko komentuko teologia ikasleen egonaldiak... Manex,
bitartean, alde batera eta bestera zebilen bidaian, Parisen, Pauen, Tolosan... zenbait
talderen sustatzen eta antolatzen, bilkuratan, talde animatzaile lanetan....121 Honela
gogoratzen du Erdozaintzik, zenbait urte beranduago, Anaitasuna proiektuaren
sorrera:
Quand, en 1972, la Province acceptait qu'avec d'autres frères (nous étions 3)
nous puissions réaliser une Fraternité insérée au milieu de notre peuple, cela voulait
dire pour moi: concrétiser une vie évangélique selon un modèle de partage des
conditions de vie des travailleurs paysans et ouvriers de chez nous, vivant de notre
travail, habitant une maison modeste qu'on louerait et qui soit ouverte à tout le
monde; exister avec les gens dans des relations de réciprocité qui se nouent à
l'intérieur d'un tissu socio-politique; exprimer une forme de vie fraternelle à partir et à
l'intérieur des dynamismes de notre peuple, une vie fraternelle ayant la capacité de les
ressentir, de les analyser, de les soutenir; un être-avec qui ne s'impose pas comme
modèle unique, mais qui puisse cependant contenir une qualité de vie et d'expression
crédible pour les personnes, pour les groupes, pour le peuple qui en seraient les
témoins proches.122

Hiru helburu zituzten:123
- Frantziskotar bitzitza egin, herriaren barnean kokatutako anaiarte batean, eta
beren lanaz eta irabaziez aurrera eginez.
- Euskal Herriaren askatasun nazionala eta sozialaren aldeko borrokan parte
hartu.
- Eliza bizitza berri baten sorreran parte hartu.
Eliza eta herria, fedea eta abertzaletasuna, bi munduak uztartu nahi zituzten.
Erreferentzia bat izan nahi zuten gero eta frantsestuago bilakatzen ari ziren eta
euskal kontzientzia galtzen zihoazen hango euskaldunentzat.
Joan den astelehenean hasirik Martin artoetan lanean ari da (hemen erraiten
duten bezala “arto xikritatzen”). Horrela, auzokoak lagunduz, zerbait hareman hasi
dugu Domintxineko herritarrekin. Orai askok dakite nor giren, eta beharba, emeki
emeki ulertuko dute zendako hola bizi nahi dugun, herritarreri hurbil eta
herritarrekin. Geroxago ikusiko dugu besterik zer egin ditaken kurutzatzen,
mintzatzen eta laguntzen ditugun jendeak abertzalegoari idekitzeko. Hemengo
euskaldunak arrunt frantsestuak dira eta gutti dira euskal kontzienzia dutenak.
bien tenu le coup mais est assez affaibli..." (Erdozaintzi, 1972-11-17an Tolosan den Hervé Chaigné-ri
idatzitako eskutitza).
120.- "Denbora hartan apezen alderat mihi gaixtoa izanagatik, asmo horrek lilluratu ninduen,
eta nere buruari erran ere bai: komunitate bat, anaiarte bat: 68ko maiatz hortako usain ona zekarren...
apez langileak: horrek, berriz, inarrosten ahal zuen xuri-gorrien berexkerietan zagon gure
laborantzako gizarte hertsia, eta berehala eskaini nion ARRAFORTTONEA bere asmoaren betetzeko"
dio K. Etxaluz-ek (in op.cit., 74 or.).
121.- Berehala laiko eta fraide talde batek -Juan Joxe Iturrioz tartean dela- asmo berberei helduz
eta Domintxaineko proiektuan oinarrituz, "Zabalik" izeneko elkartea antolatu zuten, oraindik ere
abian dena. Ikus X. Iturrioz, MG, 111-112 or.
122.- 1980-12-31an Domezainen idatzitako "Description de ma situation" txostena (11.
eranskina).
123.- "Fraternité-Anaitasuna- Domezain- Saint Palais" txostena, 1975.
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ikastola bakar batzu eraiki dira, bainan han egin lana galduko da ez baldin badira
jende helduak euskal kontzientzia hartzen laguntzen: pundu hontan deus ez da
eginik; beraz oro egiteko dira. Iduri luke, aipatu nauzutan “Fededunak” batasunak
zerbait egin nahi lukeela mail hortan. 124

Baina Anaiartearen proiektua, Erdozaintziren gogoan, ez zen Domintxine
herrira mugatzen soilik, Ipar Euskal Herriko beste herriren batera zabaltzearekin
amesten zuen; Baionara esate baterako, politika, ekonomia eta kultur iharduera
garrantzitsuak biltzen zituen hiria baitzen. Izan ere Baionatik hasita Bilboraino
euskal kostaldearen bilakaera garrantzitsu bat aurrikusten zuen eta bilakaera
horretan euskaldunen presentzia ezinbestekoa zen. Horregatik zen hain
garrantzitsua berea bezalako proiektuen zabalkundea, Euskal Herria Herrien
Europa baten barnean onartua izateko, herri bezala aintzat hartua izateko. Herrien
Europa batekin amesten zuen Erdozaintzik, zeinean mugarik gabeko Euskal Herri
batek parte hartuko lukeen gainontzeko estatu eta nazioekin batera.125
1972. urte hartan Euskal Herriko Erlijiosoen Biltzarrak antolatu ziren Loiolan.
Bertan, Euskal Herrian erlijioso bizitzari bide berriak ireki behar zitzaizkiola
sentitzen zuten hainbat fraide eta serora bildu ziren. Honela kontatzen digu
Erdozaintzik berak sei urte beranduago:
Loiolan hasi ginen biltzen herriak Elizari egiten ziozkan galdera hauk gugan
senditzen genitueelako ere: herriaren galderak gureak ziren-eta. Loiolako Biltzarreak
izan dira, guretzat bezala beste fraide eta serora askorentzat, konzientzia berritze lan
bat lehenik. Urte batetik bestera horko biltzarretan formulatu diren galderak, hitzeratu
diren asmoek, eta trazatu diren helburuek gugan moldatu dute ikus-pentsamolde
berri bat: jadanik erran dizuetan bezala, erlijioso bizitza herri konkretu hontan hezur
mamitua nahi dugu; eta hezur mamitze hau bere dimentsio osorako Ebanjeliotik atera
ditzazkegun baloreekin hazia eta indartua nahi dugu. 126

Urte hartako azaroan ama gaixotu zen eta Manex Ibarlara itzuli zen denbora
batez zaintzera.127 1973ko urtarrilaren 2an egoera larriagoa zela eta, Baionako
ospitalera eraman zuten eta 3an hil egin zen. Galdu zuen hainbeste maite eta
miresten zuen emakumea, hainbeste gogoeten iturburua. Egunkari pertsonalean
lerro hunkigarri hauek idatzi zituen:
Azilaren 1an ama eritu zitzaukun. 2an etxerat joan nintzan eta ama soinatzen
egon. Gora behera handiak iragan zituen gure ama gaixoak, anitz sofritu ere ixil-ixila,
bere gorputzean eta nola ez bere bihotzean. Ez zen biziaz enoatua. Nahi zuen bizi.
Gaixo Ama. Arrunt higatua zitaken. Eta oheak beretu zuen emeki emeki. Gaixo Ama,
nola so egiten zindien goizetan argiari, nik leihoak zabaltzean eta iluntzetan. Ez
zindien gaua maite. Egina zinen argiarendako. Egina zinen biziarendako. Eta gaua
luzatu zaitzu; eta eritasuna luzatu zaitzu eta biziak utzi zaitu. Zendako biziak utzi
zaitu? Ez ote zaitzun zerbait zor oraino, zenbait urte bederen? Goxotasun poxi bat?
Eztitasun poxi bat gutartean, gurekin?
Zure intziriak, Ama, gauaz eta egunaz, “Sofritzen duzia, Ama?”. “Ez” erraiten
zindautan. Sofritzen zinuen segurrenik, sofritzen zure gorputzean. Alta, zure bizi
luzean (ez luzeegi bizkitartean!) zenbat sofrikario ez dituzu jasan, ixil-ixila, intziririk
gabe! Gaua ez zinduen maite. Egina zinen egunerako. Eta gauak eguna ere hartu
124 .-

1973-07-20an J. M .Torrealdairi eta Patxi Esponderi idatzitako gutuna.
Erdozaintzi, "Description..." (11. eranskina).
126.- Erdozaintzi, 38. art.: "Erlijioso bizitza Euskal Herrian",Jaunaren Deia 64-65, 1978,189 or.
127.- "...depuis la Toussaint j’ai ma mère malade: congestion pulmonaire; vésicule biliaire et
coeur affaibli; ce n’est que depuis quelques jours qu’elle va légèrement mieux et qu’elle a commencé à
s’alimenter; elle ne se lève qu’une heure par jour à Saint Palais..." (1972-11-17an Hervé Chaigné-ri
idatzitako eskutitza).
125.--Ik.
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zaitzun poxika. Gaua luzatu zen eta egunik ez zen gero agertu zuretzat.
(7.egunkaria, 1972-11/12)

Euskal Herrian izan zen bitarte hartan aktibitate etengabeko urteak igaroko
zituen Erdozaintzik, bai fraide bezala burutu beharreko lanei zegokienez, bai gizarte
mailako gertakari eta proiektuekiko izan zuen engaiamenduari zegokionez, bai eta
literaturari eta idazteari zegokionez ere. Ikusi dugunez ANAITASUNA anaiartea
jadanik martxan zen, eta hala jarraituko zuen Manexen heriotzera arte.
Bestalde, beste proiektu handi bat zeukan eskutan Manexek, lau urte lehenago
Iparraldeko hainbat kiderekin batera martxan jarri zuena: FEDEDUNAK batasuna.
FEDEDUNAK taldea eta Fedegintza aldizkaria
Fededunak taldea 1968. urtean sortu zen, "Fedea eta kultura" lema zutela.
Euskal Herriak eta munduak oro har bizi zituen gatazkak eta bortizkeriak Elizaren
beraren barnean ere islatzen zirela oharturik, hogei lagun inguru bildu ziren,
euskaltasunaren eta Elizaren arteko harremanak nola uztartu eta planteatu behar
ziren eztabaidatzeko. Urte hartako apirilean apezpikuari zuzendu zitzaizkion beren
euskal errealitatearekiko kezka azalduz: "Il y a une réalité basque qui nous tient à
coeur, dont chacun de nous éprouve personnellement la valeur et les bienfaits et
dont nous voulons profiter nos enfants".128
1969ko apirilaren 30ean, azkenik, sortu zen "Fededunak" batasuna, helburu
bezala jarriz: "la promotion et la défense de la culture basque en matière religieuse
conformément aux directives de Vatican II" (Ibid.). Honela gogoratzen ditu Piarres
Xarritonek taldearen hastapen haiek :
Iparraldean berean bestalde, apezpikutegiak zeraman euskal politika ikusirik,
apez eta kristau batzuek, Jean Hiriart-Urruty, Manex Erdozaintzi, René Ospital,
Claude Harlouxet, Maurice Borteyrou, Michel Larroulet jada zenduak eta oraino
gutartean diren beste zenbait zirela tarteko, saiatu ginen "Fededunak" taldearen
abiarazten: Fedea eta kultura elkartzeko eta kristau fedea euskal kulturan txertatzeko
xedea zuten Fededunek. Iduritzen zitzaigun alabaina, beti sakonago zoala
euskaldungoaren eta elizaren arteko leizea, eta nahiko genuan, Maritain-ek erakutsia
gogoratuz, 'batasuna zaintzeko, bereizketa finkatu'.129

1969ko maiatzean biltzar nagusi eta jendetsu bat egin zen Uztaritzen, non ere
Manex Erdozaintziri "Fededunak" taldearen zerbitzuko idazkari gisa lan egin zezan
eskatu zitzaion. Ardura berria onartu zuen, eta aurrerantzean aldizka antolatzen
ziren bilkura eta biltzarretan parte hartuko zuen (Azkainen, Baionan, Hazparnen,
Donibane Lohitzunen...), bertan esanak jaso, landu eta kideei helarazi...
Bilkura haien guztien oinarrian, Euskal Herriak eta gizarteak oro har bizi zuen
krisiari, eta horren ondorioz fede krisiari, aurre egiteko nahia zegoen; nola lagun
zezaketen kristauek gizakiaren krisi hori gainditzen, nola elkar ezagutu eta bildu
denek bat eginik indar egiteko... 130
128.-

Fededunak, 1974-05-01eko txostena (19. dok).
Piarres Charriton, Eusko Ikaskuntza, 17. zenb., 1999, 17 or.
130.- "Fede kriziaren seinaleek agertzen daukute gaurko gizonaren krizia eta nola ez
gizartearen krizia? Euskal Herrian halaber. Kristauek nola eta nun gizonaren krizia huni ihardokitzen
duten eta nola gainditzen duten: horra ezin baztertu ditaken galde bat.
Ba dakigu han-hemenka Euskal Herrian ere kristau taldeak sortu edo sortzer direla gaurko
gizonaren krizia sakonki ikertzeko eta Fedeak emaiten dioten funtsaz gainditzeko. Ba dakigu ere
Euskal Herrian barna sakabanaturik kristau asko elizaren ohiko egituretan tinkiegi edo itoak
gertatzen direla.
129.-
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1973ko urriaren 13an gutun bat idatziko zuen adieraziz batasunaren sorreran
eskatua izan zitzaion bezala, idazkari gisa lan egitea onartzen zuela131 eta zenbait
puntutan azaltzen zuen nola zekusan FEDEDUNAK taldearen eta beraren
eginbeharra. Jarraian osorik ematen dugu gutuna:
Jaunak,
Eskatua izan zautan bezala, onartzen dut “egoile” edo “permanent” bezala lan
egitea “Fededunak” batasunaren zerbitzuko.
Uztaritzen joan den maiatzean egin biltzarre nagusian erabili solasak eta hartu
erabakiak gogoan izanez huna nola, mementoan, ikusten dutan neure eginkizuna:
1. Fededunak batasunekoek elgarrekin dituzten lokarriak tinkatu;
2. Hego eta Ipar aldeko girixtino taldetxoen berriak ezagutu, elgarri helarazi,
hartu-emanak errextu eta finkatu;
3. Mogimenduaren beharrorduak senditu, formulatu ahal den neurrian eta
beharrordu hoieri ihardokitzeko ala sezione, ala gogoeta bide, ala bestelako laguntza
zerbait organizatu eta jakin-tresnak bilatu...;
4. Euskal Herriko gertakari inportanteeri aski goiz elgarrekin ohartzen lagundu
gure posizionea mamitzeko eta agertzeko behar den mementoan eta ez berantegi,
askotan gertatzen den bezala;
5. Agerkaritxo bat ateratzea erabakitzen balinbada, hartarako lankideak bilatu,
gaiak bildu eta hitzartu, epean argitaratu.
Onar-kitzue neure bihotzeko sendimendu goxoenak. 132

Gutun hartan proposatutako puntuak ez ziren egitasmo hutsean geratu,
aitzitik, taldearen xedea eta eskabideak martxan jarri zituzten ondorengo urteetan
emaitza baikorrak lortuz.
Hegoaldeko nahiz Iparraldeko kristau taldeekin harremanetan jarri ziren eta
bilerak antolatzen zituzten elkarren programak eta ikuspuntuak eztabaidatzeko eta
finkatzeko. Kristau talde berriak ere sustatu nahi izan zituzten, beti ere laikoekin
batera lan eginez.133
Liturgian euskara maizago erabil zedin eskatzen zuten, horretarako, beraz,
euskarazko katekesia egin behar zen eta Bibliaren irakaskuntza euskaraz bultzatu.
Fededunak taldeak 6 "katixima" itzuli zituen frantsesetik euskarara 1969-1972
bitartean.134
1974-1975etik aurrera "helduen katekesia moldatzea eta azkartzea" ere izan
zuten helburu, pertsona helduek izan zitzaketen zalantzak argitzeko eta kristau
Fedea indartzeko zenbait bilkura antolatuz.
Idazti Sainduak ikertzean eta barnatzean, ez goatzi beraz ihesbide bila; burruka
hontatik baztertzeko; burruka hau epeltzeko edo berdin, zerbait gisaz, burruka honen
Bakarrik gertatzen diren kristauak besteeri lotzeko eta kristautasun berri bat bizi duten taldeak
ezagutzeko, laguntzeko eta sustatzeko, zerbait egin behar zela erran ginduen Donibane Lohitzune-n”
(Erdozaintzi, 8. kaiera, 1973ko irailaren 22an FEDEDUNAK-eko kideei idatzitako gutuna).
131.- "Erran nauzutan bezala, 'permanent' bezala deitu naute eta onartu dut lan hori hartzea:
nik uste posibilitate asko izan dezaket ala taldeen arteko lokarriak azkartzeko ala mugaz bi aldetako
girixtino taldeen harremanak emendatzeko, informazioak helarazteko, ala gogoeta seminario edo
sezioneak organizatzeko..." (1973-07-20an J. M. Torrealdairi eta P. Ezponderi idatzitako gutuna).
132.- Erdozaintzi, 8. koadernoa. Ik. ere Joana Idiart-Davant (Manexen laguntzarekin, Euskaldun
Gazteriaren kudeatzaile egon zena), in MG, 55 or.
133.- “...Gure xedea da daramagun lana eta eraman dezakeguna, pausuka eramatea, lanean ari
diren laikoen urratsak finkatuz, batez ere berengain har dezaten euskal eliza berri bat sortzea. Euskal
askatasuna bizi dugunok kultura giro berri bat sortzen eta finkatzen lan eginahalak egin behar
ditugu; honek, goiz edo berant, ekarriko du bere aldakuntza” (1974-12-07an P. Xarritoni idatzitako
eskutitza).
134.- Fededunak, 1974-05-01eko txostena (19. dok. Ik. 9. eranskina). Ik. P. Agirrebaltzategi,
"Euskaldun bai, Fededun ez?", Anaitasuna, 284. zenb., 1974-10-31, 1, 14 orr.
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balioa ukatzeko. Zeren, burruka honek, zuzenki eramana den neurrian, badu berez
bere zentzua: ez du ezer kanpotik hartzerik. Giristinoak, beretzat eta bere Fedean,
hedadura osoago bat eman nahi dio Jesu Kristoren Heriotze-Piztearen dinamikan
bilduz.
Horra nola burruka honen beroan izerditzen garenok, gure duda-mudak
argitzeagatik eta gure kristau Fedea indartzeagatik, HELDUEN KATEKESIA lantzea
erabaki dugun FEDEDUNAK Elkargoan.135

Ipar Euskal Herriko Eliza tradizionalistaren aurrean, Eliza berri bat sortu nahi
zuten, "Euskal Herri osoko Eliza berri bat", herrian errotuagoa, kultur, politika nahiz
ekonomia mailako gertakari guztiei aurre egingo ziena. ”Uda hontan -idatziko zion
Manexek Fededunak taldearen lehendakari zen Teresa Seguin andereari-, hobeki
ohartu naiz gure Iparraldeko Eliza biziki tradizionalista agertzen dela bere
teologian, bai bere pastoralgintzan, bai bere katakesian, bai bere
funtzionamenduan...”.136 Euskal Herriko euskal giroan ari ziren kristauek herriaren
esparru guztietan lan egin beharra zegoela zeritzoten: politikan, ekonomian, kultur
mugimenduetan... Beren fedean eta Idatzi Santuetan barnatzeak ez zekarren
ihesbidea edo borrokatik aldentzea; aitzitik, borrokari zentzua eta balioa ematen
zion.137 Izan ere, Euskal Herriko garai hartako gertakariak hurbiletik jarraitzen
zituzten interes handiz; hegoaldearen egoera politikoa, errefuxiatuak, gose grebak,
indarkeria... gai horien inguruan gogoeta egiteko eta giristino bezala zein urrats
eman zitzaketen eztabaidatzeko hainbat bilkura egin zuten. Iparraldeko politika
kontzientzia faltak kezkatzen zuen Erdozaintzi: "Sail hau beharko dugu ikusi nola
lantu. Kristau mogimenduak biziki ahul dabiltza mail hortan eta iduri luke biziki
axaletik jokatzen direla. Hemen gaindi, batez ere Baxenabarren eta Xuberoan
militantik ez da aurkitzen" ( Erdozaintzi, 8. koadernoa, 1973-12-22).
Erdozaintzik "egoile" kargua bere gain hartzen zuela adierazten zuen idatzi
hartako azken puntuan taldeak agerkari bat atera behar zuela azaltzen zuen.
Hurrengo urteko abenduko bilkura batean berriro ere agertu zuen agerkari baten
argitaratzearen garrantzia, agerkari bat zeinean Elizaren eta zehazkiago euskal
Elizaren inguruko berriak eman zitzaketen, bai eta hainbat gairen inguruko iritzi
artikuluak ere.138 Proposamena onartua izan zen eta hurrengo urteko urtarrilean
(1975ean) ipar eta hegoaldeko jendearekin Hendaian egin zuten biltzarraren
ondoren, hiru hilabetetan behin idazti bat kaleratuko zutela erabaki zen.
1975eko ekainean, Fededunak taldeak FEDEGINTZA izeneko aldizkariaren

135.-

06.

136.-

Erdozaintzi, 35. art. "Helduen katekesia", in Herria, 1975-03, eta Fedegintza, 1. zenb., 1975-

1975-09-25ean Terexa Seguin-i idatzitako eskutitza.
Ikus Erdozaintziren 35. art. : "Helduen katekesia", Herria, 1975: "Zeren, gaurko historia
giroan bizi garenok, batez ere beregaintasuna ardietsi nahi duen Euskal Herri honen burrukan
hartuak garenok, nola ez gara behartuak gure kristau Fedea gugan zuzpertzerat. Politika jokaera
ainitz direla (E.T.A., H.A.S., eta beste...); ekonomia sektora desberdinak direla (induztrigintza,
laborantza, arrantza, artzaingoa, eta beste...); kultura mugimendu berriak obretan finkatzear direla
(ikastolak; editorialak; kasetak eta errebistak; teatroa; kantaldiak; udako euskal Unibertsitatea, eta
beste...): orotarik ezagun da gure Herri honen bizi eta iraun nahia; orotan ere hurrupa daiteke
burrukan ari den Herri honen izerdia. Eta burrukaren gune guzietan, batez ere beroenetan, aurki
daitezke giristinoak: Fedean nahi dute finkatu burruka honen funtsa".
138.- Erdozaintzi, 8. egunkaria, 1974ko abenduaren 12a: "Nik aipatu nuen nola helduden urtetik
harat, agerkari ttipi bat ateratzerat, bederen hiru ilabetetarik, entsegatu geharko ginen. Hirur zati ikus
nezazke: a) Euskal Herriko Elizaren berri zenbait; b) Eliza orokorraren berri zenbait: 3) Gai baten
inguruan: liburu bat presentatzea, edo esperientzia bat, eta abar...”"
137.-
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lehen alea kaleratu zuen. Manexen esku geratu zen aldizkariaren prestakuntza.139
Fedegintza -ren lehen alerako bildu zituen, besteak beste, bere bi artikulu ("Herria eta
Eliza" eta "Helduen katekesia"140) eta editoriala idatzi zuen. Idatzi hartan Euskal
Herriak bizi zuen iraultza giroan sortzen ari zen "fedegintza" berri hura zer zen
azaltzen zuen. Editorial hartako zati bat jaso dugu:
Fedea ez da gorderik begiratu behar dugun ontasun bat, ez da ere bakarrik
gogoan atxiki behar dugun doktrina bat. Egiazko fedeak ekintzarat eremaiten gaitu.
Hori luke erakutsi nahi "Fedegintza" hitz horrek.
Zer ekintza? Gure herriari eta gure denborari doakona. Oraiko Euskal Herriari
behar diogu beraz lehenik behatu. Ikusi zoin diren oraiko problemak, gertakariak,
oraiko beharrak.
Ikusi ere zoin diren Euskal-Herriaren historia manatzen duten indarrak, EuskalHerriaren dinamika: badira gizon eta emazteak, Euskal-Herriaz asko gogoeta egiten
dutenak, badira ekonomia sailean bermatzen direnak, badira politik-alderdietan
engaiatuak, badira Herriaren askatzeari osoki emanak, badira sindikalismoan
burrukan ari direnak, badira erakasleak, idazleak, mintzatzaileak, kantariak,
teatrolariak.
Egundaino Euskal-Herrian izan den iraultzarik handiena ikusten dugu gaur.
Iraultza horren erdi erdian gara bizi. Fedeak ez gaitu oraiko historiatik baztertu
nahi. Fedeak, gaurkotasunean landatzen gaitu; fedean, gaurkotasunerat beti xixtatzen
gaitu. Fedea beti lehengo hura bera izana gatik, ezin uka fedegintza berri bat sortzen
eta eratzen ari zaigula.
Fedegintza izanen da iraultza mende huntan, edozoin gertakari edo ekintzaren
kritika gunea, gure herritarren indarrak ez diten gal edo etsipenean edo nahaspuilan
edo indarkerian edo zuzenkontrakerian.141

Fedegintza aldizkariaren beste bi ale kaleratu ziren; bigarrena 1975. urte hartako
urrian, eta hirugarrena azaroa-abenduan. Hirugarren hura izan zen azken Fedegintza
, ez zen besterik argitaratu. Bigarren zenbakia atera zelarik oso balorazio baikorra
egin zuen Erdozaintzik. Bide hartatik jarraitu beharra zegoelakoan zen, hura
baitzen, haren ustez, herritarrek behar zutena "beren eta besten bizitzeaz, bereri eta
besteri gertatzen zaienaz, gure Herriari gertatzen zaionaz" ohartzeko. 142
Baina agerkari horrek zerbait agerian utzi bazuen, taldekideen arteko aldeak
eta ezadostasunak izan ziren. Fedegintza aldizkariak Euskal Herriaz hitzegiten zuen,
euskal elizaz, askatasunaren teologia baten beharraz... Ikuspegi edo jarrera sozialista
bat ageri zuen. Lehen zenbakiko editorialean Manexek kristau ororen euskal
kontzientzia indartzearen eta engaiamendu baten beharra aldarrikatzen zuen.
Bigarren zenbakian, "Fedegintza" sinaturik agertu zen "Fusilatuak eta gu?
Dokumentu eta gogoeta"143 idazkian salatzen zuen Hego Euskal Herriko gertakari
larrien aurrean Iparraldeko euskal giristinoak mutu eta geldi zirela, estatuen eta
139.-

Erdozaintzi, op.cit., 1975eko apirila: “Fededunak” Batasunean erabaki bezala, hiru
ilabetetarik agertu nahi dugun IDAZTIA prestatzen dut: artikulu bat edo beste idaztzen; dena
maxinan idazten dut argitaratua izateko gisan. FEDEGINTZA eman diot izenburutzat".
140.- "Helduen katekesia", Herria, 1284. 1975-03; Fedegintza,
1, 1975-06. "Herria eta
Eliza",Fedegintza, 1. 1975-06.
141.- Erdozaintzi, Fedegintza 1, 1975-06.
142.- Erdozaintzi, Domintxinen 1975-11-17an; Fededunak taldeko azaroaren 20ko bilkurarako
deialdi gutuna (22. dok.): "Oraindik bi zenbaki argitaratu dira. Ekintza baten hastapena da. (...) Nik
uste dut formula hau segitu behar dela. Gure lagunak dira herritarrak eta gure hizkuntzan emana
zaiena, dena ongi konprenitzen dute eta ez da uste izan behar gure herritarrak atzo sortuak direla.
Denak dira lanean eta burrukan ari, egunero, beren eremuan, beren lan tokian, beren herrian; eta
denek ere dute pentsaketa asko egiten beren eta besten bizitzeaz, bereri eta besteeri gertatzen zaienaz,
gure Herriari gertatzen zaionaz. Gure Herria da Herri langile bat eta hau jakitea aski da gogoan
izaiteko nori buruz idatzi gindezakegun eta norekin mintza gintazken".
143.- Fedegintza 2, 1975-10, 6 or. (Ik. 10. eranskina). Jean-Louis eta Joane Davant-en iritziz
artikulu hori Erdozaintzik idatzi zuen.
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"jende ukatuen" bortizkeriaren arteko bereizkuntzarik egiten ez zela; azkenik, Ipar
Euskal Herriko elizbarruti bat eskatzen zuen, Bilbo, Gasteiz, Iruñea eta Donostiako
elizekin tinko loturik egongo zena.
Asko ziren, Fededunak taldearen barnean, Erdozaintziren ideia eta
proposamen aurrerakoi horiekin bat egiten zutenak, Klaudio Harluxet bera. Baina
baziren artikulu horietan agertutako ideologiarekin ados ez zirenak ere, Manexek
eta beste zenbaitek aldarrikatzen zuten askapenerako teologia hura onartzen ez
zutenak. Horien artean zegoen, besteak beste, Hiriart-Urruti. Taldeko buru zen
Teresa Seguinen bitartez izan zuen Erdozaintzik desadostasun horren berri:
Kanbo-ko taldeekoetarik ba omen dira “Fedegintza” sinatua den artikuluarekin
ados ez direnak: hautan, batez ere, Hiriart-Urruty. Batzuk diote ez dela konpreni
errexa, beste batzuk marxista kotsu bat baduela... Hasteko, dena dela, erabaki dute
Bulegoko bilkura bat egitea horren gainean jakiteko bestek ere zer dioten. Ni arrunt
akort naiz zeren sekula Fedegintza agertzen baldin bada, denek parte hartu behar bait
lukete; ez baitu baten lana bezala agertu behar (Erdozaintzi, 8. koadernoa, 1975-0426).144

Desadostasun horren inguruan ez zaigu gehiago mintzatzen Erdozaintzi; ez
egunkarietan, ez eskura izan ditugun gutunetan ez digu inorekin izandako
eztabaidaren edo tirabiraren berririk ematen. Joana Idiart-Davant-ek berak dio ez
zuela sekula eztabaidarik ikusi bileretan nahiz elkarrizketetan, ez behintzat modu
ageriko batean, baina inplizituki bazeuden bi pentsamolde eta bi joera arras
kontrajarriak, Fedegintza aldizkariaren amaiera ekarri zutenak.145 Berdin esaten digu
Jean-Jouis Davantek:
Baionako "Fededunak" taldean eragin handia ukan zuen Mañexek, Claude
Harlouchet zenarekin eskuz-esku. Askapenerako teologia bat eskaini nahi zioten
Euskal Herriari, baina denak ez zauden ados, bide klasikoago bat atxikitzen zuten
batzuek, eta hausketa bat bezala gertatu zitzaigun, taldearen kalteetan.146

Xarritonek ere gogoratzen du Hiriart Urrutik ere bazuela eragin handia
Fededunak taldearen barnean eta jarraitzailerik bazuela. Baina ez zegoen erabat
ados Erdozaintziren jarrerarekin eta ekintzekin; esate baterako, onartzen bazituen
ere, ez zen gose-greben alde ozenki agertzen, ez zen frantziskotarrak bezain irekia
agertzen kristau ez zirenekin edo ideologia ezberdinetako jendearekin..., azken
batean, "sisteman sartua zen", Elizaren ordenaren jarraitzaile zen, ez ordea
frantziskotarrak. Hortik, beraz, arazoak eta gaizki ulertuak etorri ziren, bide
ezberdinetatik zihoazen, eta azkenik haustura heldu zitzaion taldeari. 147
1976ko otsailean Baionan egingo zuten bilerarako deialdi gutuna elkarteak bizi
zuen egoera larria argitu beharraz mintzo da. "Gauzak larri larria erraiteko,
senditzen da gure bilkuretan bi partetan garela eta parte bat ala bestia ez dituela
satifaturik uzten oraiko egoerak".148 Gogoeta eta diagnosi bat egin behar zuten
144.-

1975-04-24an T. Seguin-ek idatzi zion gutuna dela eta idatzia.
Jean-Louis Davant eta Joana Idiart-Davant-ekin elkarrizketa. Joanak gogoratzen du, esate
baterako, behin bilkura batean proposatu zutelarik beste eskualde batean egindako teologia bat
euskaratu eta lan zezaketela, Manex erabat aurka azaldu zela esanez haientzat oso ona izan zitekeela
baina ez eurentzat, euskaldunentzat: "Guhaurek behar ginuela gure teologia piztu, gertakarietan
oinarrituz, bai eta gure kulturan eta abar... Geroztik bi pentsa-molde arras desberdinak agertu ziren
Fededunak taldean" (Joana Idiart-Davant, MG , 57 or.).
146.- Jean-Louis Davant, Herria , 2621. zenb., 2001-09-13.
147.- P. Xarritonekin elkarrizketa.
148.- Fededunak, 1976-01-29ko txostena (23. dok.). Erdozaintzik idatzia dela pentsa daiteke.
145.-
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guztien artean, zer lotzen zien elkarri, zerk bereizten eta zein bide hartu behar zuten
eztabaidatuz.
"Zerek elgarri lotzen gaitu?", galdetzen zen:
a) Batetik erlijioak berak, denak hazi baitziren eliza katolikoaren baitan,
bizimolde, otoizmolde eta pentsamolde berdinen baitan.
b) Bestetik "etniaren kontzientziak", alegia, beren etnia gutzietsia eta zapaldua
zela, eta borroka batean sartuak zirelako kontzientziak (Ibid.).
Bereizten zituena, ordea, erlijioa eta euskaltasuna bizitzeko modu ezberdina
zen:
a) Adina, neurri txiki batean.
b) Politika, "batzuek martxisten analisia tresnak onartzen dituzte, bestek ez".
c) Eliza. "Aldebatetik, elizak kontuan har baleza gure etniaren berezitasuna,
batzuek onhar lezakete oraiko elizaren bizi moldea. Orduan, batzu esperantza
pindar bat barnean beha daude, geldik eta ixilik; beste batzu erreforma batzuen
ondotik dabiltza, nun meza bat euskaraz, nun katixima bat, eta... Bestaldetik, elizari
kritika larriagoa egiten diote beraz beste aldaketak eskatzen dituzte hauek" (Ibid.).
Erdozaintzik beraz, bigarren talde horretan kokatzen zuen bere burua; jende
gazte, teoria marxista edo sozialisten jarraitzaile, eta elizaren aldaketaren zain
geldirik eta isilik egon baino, elizaren egitura zaharkituak gogorki kritikatzen,
erreformak eskatzen, eta ekintza eta lanbide zahatzak burutuz jokatzen zutenen
artean.
Analisiak eta gogoetak gora behera Fedegintza aldizkaria 1976an isildu zen, eta
1987an Fededunak taldea.149 Honela azaltzen zion Manexek 1976 hartan Kanadako
Montrealen zen Xarritoni, Fedegintza aldizkariaren amaiera:
Eliza sailan, "Fededunak" batasuna mementoan "ixil-ixila" dabila: "Fedegintza"
azken zenbakian harrabots poxi bat egin zuen apezen zenbaiten artean, eta
"Fededunak" batasuneko zenbait, orain arte lanean ari zirenetarik, nik uste izitu dira
eta ez dira batere akort Harlouchet-ek eta nik, beste batzurekin, batasunari ez bada
"Fedegintza" errebistari bederen eman nahi ginion orientazioarekin, orientazio
sozialistarekin. 150

FEDEDUNAKeko desadostasun horiek beste proiektu bat garatzera eraman
zuten jende multzo bat.
Arestian aipatu dugun Hendaiako biltzarra Fededunak batasunaren babespean
egin zen, 1975eko urtarrilaren 26an. Bertan bildu ziren Ipar eta Hegoaldetik
bildutako kristau talde bat, fraideak, batzuk Frantziskotarren Kantabriako
Probintziatik etorriak, eta laikoak; Idiart-Davant bikotea, Klaudio Harluxet,
Ramuntxo Kamblong eta Manex Erdozaintzi (Anaitasunako ordezkari gisa) besteak
beste. Bilkura hartako helburua "Euskal Eliza herritar" baten sorrera nola bidera
zitekeen aztertzea eta eztabaidatzea zen, "...lancer l'idée d'un mouvement qui
replongerait les chrétiens engagés dans la lutte de libération nationale et sociale,
dans une perspective socialiste".151 HERRIA ETA ELIZA izeneko batasun bat eratu
nahi zuten eta horren oinarriak ezarri zituzten:
1) Euskal Herri oso bat onartzen zuten, Iparra eta Hegoak bat eginik, langilea,
"herritarra", eta bertakoek nahiz kanpotik etorriek osatua.
149.-

2002ko martxoan, Fededunak taldea abian jarri da berriro ere, izen bereko aldizkaria
agertuz: Fededunak 1, 2002ko martxoa, Baiona.
150.- 1976-04-24an P. Xarritoni idatzitako eskutitza.
151.- Tolosara igorritako gutun baten zirriborroa, 8. egunkaria 1975eko urtarrila.
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2) Nork bere ekintza, talde edo alderditik saiatu behar zuen Euskal Herri
langile eta oso hori egiten.
3) Eliza "herritarra" nahi zuten: pobrea (langileei, pobreei eta zapalduei
atxikia), librea (aginte eta ekonomi indarretatik askatua), herritarra (Euskal Herrian
eta kulturan finkatua eta mamitua) eta Eliza batua (Euskal Herri osoko euskal
Eliza).152
Ideia horiek guztiak jadanik eztabaidatuak zituzten FEDEDUNAK batasunean.
FEDEDUNAK-ek bere bidea urratu zuen, bere lana egin zuen, bere fruituak eman
zituen. Baina HERRIA ETA ELIZA egitasmoaren barnean zeudenentzat ez zen
nahikoa. FEDEDUNAK barnean pentsamolde eta jokamolde ezberdinak nahasirik
zeuden eta ez zuen Euskal Herriaren arazoa bere osotasunean aintzat hartzen.
Horixe aitortzen zuen Erdozaintzik, Hendaiako bilkura hartako txostenean:
FEDEDUNAK batasuna, ordea, pentsabidez eta jokabidez oso nahasia da;
beharbada euskaltzaletasunak eta Eliza ofizialak euskararekiko ukan duen jokabide
traketsaren kritikak batu ditu kristau horik, giza eta kristau pentsabideak eta
jokabideak biziki ezberdinak badituzte ere.
Hori ez da aski gaurko Euskal Herriaren arazoari eta dinamikari kristau aldetik
egoki erantzuteko: batetik, Euskal Herriaren askapena, euskararen arazotik pasatzen
bada ere, ez da arazo horretan mugatzen; bestetik, Eliza barneko burrukak Eliza
barnean gelditzeko arriskua du (Op. cit., 7).

Erdozaintziren herriarenganako konpromezua ez zen horrekin amaitzen; garai
beretsuan zeregin berri bati ekin zion: Argi Bil taldea. Manex Pagolak, A. Massigoge
andereak eta Manex Erdozaintzi-Etxart-ek denbora luzea zeramaten proiektu berri
bat gogoan zutela, eta azkenik, 1974ko azaroaren 12an Domintxinen bildurik, Argi
Bil batasuna abian jarri zuten. Manex Erdozaintzik hartu zuen taldearen
zuzendaritza, M. Pagola zen idazkaria eta Massigoge anderea diruzaina.153
Batasun horrek herritarrentzako “informazio gune” bat izan nahi zuen, gizarte,
kultur nahiz lanbide alorrean sortzen ziren arazo eta berrikuntzei aurre egiten
laguntzeko eta beren eskubideez informatzeko.154 Honela azaltzen zuen
Erdozaintzik taldearen helburua antolatu zuten lehenengo mintzaldian:
Batasun honek zer nahi du izan?
Baitezpada informazione gune bat.
Alde batetik zernahi lege berri ateratzen da, bestaldetik asko problema eta
arrangura mota zortzen zaizkigu dela lanaren edo ofizio baten aldetik, dela haurren
altxatzearen aldetik, dela herritar bezala ditugun eginbideen aldetik...
Gauza horietaz guzietaz ainitz informaziobide eskumenean ditugu, hala nola:
radioa, telebista, kasetak... bainan ez dugu beti behar den arterik edo astirik
informazio horien guzien ongi hartzeko eta ainitzetan, beharrezkoa zaigun

152.-

Erdozaintzi, Herria eta Eliza, Hendaian 1975eko urtarrilaren 26an egindako bilkuraren
txostenetik hartua, 3-4 orr. (21. dok.).
153.- Manex Pagolarekin elkarrizketa. Erdozaintzi, 8. egunkaria, 1974ko azaroaren 11: Urketan
Manex Pagola eta Massigoge anderearekin (Donibane Lohitzunekoa) bildu delarik honela dio:
"Hiruek batasun berri bat: ARGI-BIL muntatu dugu. Estatuak egin, eta sinatu, Prefeturerat igortzeko
gisan. Siège sociale geure etxen, Domintxine-n".
154.- 1974ko azaroaren 26ko Argi Bil taldeko estatutu agiria (24. dok.): “But: Informer la
population locale, notamment celle la plus défavorisée, sur les avantages sociaux, culturels et
professionnels auxquels elle a droit; et ce en lui faisant connaître des spécialistes en la matière.
L’association sus-nommée se propose d’organiser périodiquement des débats en faisant
intervenir des personnes compétentes et aussi en éditant le cas échéant brochures et publications afin
de renforcer son action” .
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informazioa galtzen zaigu. 155

Gai ezberdinei buruzko mintzaldiak antolatzen zituzten (gizartea, ekonomia,
kultur gaiak) horretarako gai bakoitzeko adituak gonbidatuz mintzalari eta
aholkulari gisa. Lehenengo bileran, esate baterako, Mattin Larzabal mintzatu zen
Herriko Kontseiluetako eskubideez eta horren inguruan frantses legeak zioenaz.
Ikusi dugun bezala mugimendu eta joan-etorri ugariko urteak izan ziren haiek;
Anaitasunaren antolakuntzak, Fededunak, Herria eta Eliza eta Argi Bil taldeetako
bilerek, hainbat herritan ospatzen zituen meza, ofizio eta konfesioek, bai eta senide,
adiskide edota ezagunei egiten zizkien bisitek, herri batetik bestera joanarazten
zuten Manex. Baina ez ziren soilik lan-bidaiak, edozein zeregin aitzaki ona zuen
gertu zuen adiskideren bat ikusteko, elkarrizketatzeko eta haren bizitzaren berri
jakiteko; eta guztiaren berri ematen zuen bere egunkarietan, hizketaldi eta bisitaldi
bakoitzak zerbait irakasten edo ekartzen ziolakoan baitzegoen.
Zeregin amaigabe horiek ez zuten, ordea, Erdozaintziren literatur zaletasuna
zokoratu; "euskal kulturgintza dela... sail hotan ere zerbait egiterat entsegatzen naiz,
baina, egia erran, asko gutti, egin nahi nuken baino guttiago, tamalez!" kexu zen
1976an.156 Hala eta guztiz ere, bilerek eta bidaiek uzten zizkioten tarteetan,
Domintxinen zelarik idazten jarraitu zuen; urte haietakoak dira, esate baterako,
ondoren Hinki-Hanka bilduma liburuan argitaratuko ziren hainbat olerki.
1973an, Ilargi umea izeneko ipuina edo eleberri laburra idatzi zuen, beranduago
Beasaingo "Usurbe" lehiaketara aurkeztuko zuena.157
Eta bestetik, 1974ko uztailean Herri Honen Erraietan poema liburua idatzi zuen.
Lan horrek ere argitaletxeen arazoak zirela eta, anitz urte itxoin behar izan zuen
argia ikusi zuen arte, Erdozaintzik nahi baino askoz gehiago; izan ere garai hartako
Euskal Herriko egoera islatzen zuten olerkiak ziren eta gaurkotasuna galduko ote
zuten beldur zen. “Orain bi urte poema luze hori idatzi nuela -esaten zion Xabier
Leteri 1976ko gutun batean-, baditu neri gustatzen zaizkitan pasaia onak, beste
batzu ahulagoak, baina, orduko gertakariek eta giroak eraginik, idatzi nuen, batez
ere Iparraldeko Euskaldunak gogoan nituela”.158
1976ko irailean Erdozaintzi Urepelen Xalbadorri egin zitzaion omenaldian izan
zen, eta han gertatutakoaren lekukotasuna geratu zaigu Xabier Leteri igorri zion
gutunean:
Goizean hasia, Xalbadorri egin omenaldia ederki eta handizki zihoan;
arratsaldeko bertsolari saioa denboran, ez ontsaz kanpora atera zen Xalbador eta
bertan alditxartu. Eskola bat zegoen ondoan eta hor, sala batean, bi mediku entsegatu
ziren Xalbador artatzera; baina debaldetan: Xalbador bere bihotzean joa eroria zen.
Bertsolari saioa doi-doia bukatua zela Gernikako Arbola kantuarekin, laster hedatu
zen berri tristea, gure Xalbador pausatu zela eta, auto batean, hila eraman zuten bere
etxera. Hola joan zaigu gure poeta bertsolaria, herri langile honen mintzoa; omenaldia
egitera etorri Herria agurtu ahal izan du egunaren betean eta lagundu ere du bere
Bihotzaren mintzoaz bere burruka aurrera segitzen.159

155.-

Erdozaintzi, Argi Bil batasunak antolatu zuen lehen miltzaldirako prestatutako
aurkezpena. Eskuizkribu datagabea.
156.- Erdozaintzi, 1976-04-24an P. Xarritoni igorritako eskutitza.
157.- Aurrerago ikusiko dugun bezala, lan hau 1982an Elkarrek argitaratuko zuen zenbait
moldaketaren ondoren eta izenburua aldaturik: Gauaren atzekaldean.
158.- Herri Honen Erraietan lanaren argitalpenari buruzko azalpen gehiago 3.2.1.1. atalean.
159.- 1976-11-10ean Xabier Leteri idatzitako eskutitza.
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Gau-eskoletako irakasle
1976. urtean zeregin berri bati lotu zitzaion: Gau-eskoletan euskara irakasteari.
1969an Baionan Seaskako lehendabiziko ikastola sortu zen, eta horrek martxan jarri
zuen haur eta gazteen euskalduntze prozesua. Helduen alfabetatzea, ordea, oraindik
egin beharreko lana zen, Iparraldeak jasaten zuen euskararen galera prozesua
gelditu nahi bazen. Horren kezka agertzen zion Erdozaintzik aita Onaindiari
1971ean:
Ipar Euskal-Herria'n biziki gibel gaude. Ikastolak abiatu dira, bainan jende
gehienentzat fitsik ez da egiten! Bizkitartean, ikastolak abiatzen diren ber mementoan,
beste ikastola batzu jende gehienentzat behar litazke muntatu.160

Eta berdin bi urte beranduago J. M. Torrealdairi, Anaitasunan burutzen zuten
lanari buruz mintzo zitzaiola:
Geroxago ikusiko dugu besterik zer egin ditaken kurutzatzen, mintzatzen eta
laguntzen ditugun jendeak abertzalegoari idekitzeko. Hemengo euskaldunak arrunt
frantsestuak dira eta gutti dira euskal kontzienzia dutenak. Ikastola bakar batzu eraiki
dira, bainan han egin lana galduko da ez baldin badira jende helduak euskal
kontzientzia hartzen laguntzen: pundu hontan deus ez da eginik; beraz oro egiteko
dira.161

1960 eta 1970. hamarkadetan alfabetizazioaren eta euskararen irakaskuntzaren
lehenengo urratsak eman ziren zenbait talde eta ekintzen bidez, 1980an egitura
indartsu eta sendoa ekarriko zutenak (AEK eta Bordeleko Unibertsitateko Euskal
Saila):162 1960an Ikas elkartea sortu zen, gobernu eta elizako eskoletako irakasleak
bildu zituena, irakasleei laguntzeko eta hein handi batean alfabetatzeko
helburuarekin. 1971ean Mende Berri sortu zen, euskara irakastea eta euskaraz
alfabetatzea ez ezik, Iparraldeko gazteengan euskal kontzientzia piztea helburu
zuena. 1971ean sorturiko Fededunak taldeak ere Fedea eta kultura uztartu nahian,
eragin handia izan zuen Baiona inguruko Elizaren berreuskalduntzean. Euskararen
alde lan egin beharraren inguruan, honela jarraitzen zuen Torrealdairi idatzitako
eskutitzak:
Iduri luke, aipatu nauzutan "Fededunak" batasunak zerbait egin nahi lukeela
mail hortan. Alde batetik azken aste hautan hobeki organizatu da, bere kontseilua eta
bulegoa berrituz, bere helburuak ere doi bat mugatuz; bestaldetik, konkretuki, multxo
batek nahi luke gogoeta seminario bat animatu Donibane Lohitzunen eginen den
Udako Euskal-Unibertsitatean. Erran nauzutan bezala, "permanent" bezala deitu
naute et onartu dut lan hori hartzea (...) (Erdozaintzi, ibid.).

Manexek aipatzen duen bezala, 1973an Fededunak eta Ikas-en eskutik Udako
Euskal Unibertsitatea sortu zen Donibane Lohitzuneko Ravel ikastetxean. Aipatu
behar da, azkenik, 1978an Baionako unibertsitatearen inguruan sortu zen ACIEB
(Association pour la Création d'un Institut d'Etudes Basques), besteak beste
Xarriton, Haritschelhar eta Pinatel partaide zirela. Institutu horrek hiru adar zituen:
irakasleen prestakuntzaz arduratu, irakasleentzako materiala eta dokumentazioa
sortu eta argitaratu, eta euskal gaien ikerketa bultzatu.
160.-

1971-10-21an Tolosatik Onaindiari idatzitako eskutitza.
1973-07-20an Torrealdairi eta Patxi Esponderi idatzitako eskutitza.
162.- Ik. I. Basterretxea, A. Aldekoa-Otalora, etab.: Euskal alfabetatzearen historia zenbait
sortzaileren ahotan, Labayru ikastegia, 1997, 133-160 orr.; eta P. Xarriton: Alfabetatzearen historia
Iparraldean, Letrakit, Bilbo, 1990.
161.-

___________________________________________________________________Biografia

Horien bitartean, euskarazko ikastaroak antolatu ziren herri ezberdinetan.
Talde txikiak ziren gehienetan, elkarren arteko koordinazio handirik gabe ez
metodologian, ez eduki eta helburuetan, eta askotan ere ikastaroetarako leku finkoa
eta propiorik ez zutela.163 Elizak berriro ere parte hartze garrantzitsua izan zuen
azken honetan, ikastaro, bilkura eta ekintza ugari komentuetan egiten baitziren.
Horren adibide Donapaleu dugu.
1976ko azaroan Erdozaintzi Donibane Garazin eta Donapaleuko komentuan
Gau-eskolak ematen hasi zen. Erdozaintzi izan zen, J. J. Iturriotzen hitzetan,164
Amikuze eta Garaziko Gau-Eskolen sortzailea. Zenbait urte beranduago Notre Lien
aldizkariko kronikan Gau-eskolen sorrerari buruzko azalpenak emango zituztelarik
Manexek egindako lana gogoratuko zuten: "[Erdozaintzi] qui, pour répondre à une
demande venant principalement des parents ayant leurs enfants dans les ikastolas,
les organisa à la fois à Saint Palais et à St-Jean-Pied-de-Port et les assura jusqu'à juin
1978".165
Herria kazetak ere Donibane Garaziko euskarazko ikastaroaren hasieraren
berria ematen zuen:
Astelehen huntan, azaroaren 8an hasi ditugu euskarazko klaseak ikastolan.
Klase horiek adinetako jenderi emaiten ditu Manex ERDOZAINZIk. Euskara ez
dakitenentzat arratseko 6 orenetarik 8,30ak arte, eta jadanik dakitenentzat, hobeki
gure hizkuntza erabiltzeko (segur badugu beharra), arratseko 8,30etarik 10 orenak
arte. Atea idekia da deneri (...) 166

Halako ikastaroak eman zitzan eskatua izan zitzaion Manexi, eta euskal kultura
eragintzean parte hartu beharrak eta zehazki Iparraldeko herritarren euskalduntzeak
eta alfabetatzeak zeukan premiak, bultzatu zuten ardura hori bere gain hartzera.
Honela idatzi zuen:
Aintzineko urtean edo urteetan irakasaldiak izan ziren Olaizolak emanik
euskara ez zakitenentzat. Neri talde hundako batek eskatu zidan, hea euskara
irakasaldiak emanez nahiko nintuenetz, baizik eta batzueri Olaizolak erabiltzen zuen
metoda ez zitzaiela gustatzen, edo berentzat metoda hori ez zitzaiela egokia gertatzen.
Arrazoin horien gatik, eta nere aldetik euskal kultura eragintzean parte hartzeagatik,
onartu nuen irakasaldi horiek ematea, nahiz nere burua ez nuen hanbat prestatua
senditzen. Pentsatu nuen ere ez zela hastea bezalakorik, nere burua poxi bat
bortxatzeko eta lantzeko (Iturrioz, op. cit., 81).

Irakaskuntzarako bere burua hanbat prestatua senditzen ez zuenez, euskal
hizkuntzan sakontzen eta lantzen hasi behar izan zuen. “Nihauk ere gramatika
aldetik biziki gauza gutti baitakit -aitortu zion Harluxet-i-, ikasaldi hauk prestatzeak
lan handia emaiten didak".167 Izan ere, garai hartako irakasleek ez zuten euskara
irakasteko prestakuntza berezirik ez baitzuten horretarako aukera handirik izan, eta
beraz, euren kasa, modu autodidakta batez ari ziren. Bereziki ideologia arrazoiak
(abertzaletasuna, euskararekiko atxikimendua) eta integrazio arrazoiak (kanpotik
163.- 1979ko artikulu batean Dominique Heguy eta Marta Ithurbidek 26 gau-eskola zenbatu
zituzten Ipar Euskal Herrian: Baionan (7), Miarritzen (2), Donibanen (2), Hendaian (2), Bidarten,
Angelun, Kanbon, Uztaritzen, Hazparnen, Urketan, Hiriburun, Donapaleun, Garazin, Baigorrin,
Irissarin, Maulen eta Atarratzen. Euskal Herritik kanpo ere, Parisen, Bordelen (3) eta Pauen (2)
bazegoen gau-eskolarik. Une hartan orotara 500 pertsona ari ziren euskara ikasten (ehun bat Parisen)
eta berrogei irakasle lanean ( Jakin 10., 1979, 31 or.).
164.- Xantxo Iturrioz, "Gau eskolak", MG, 79 or.
165.- Notre Lien 143, 1983-06 (16-21 orr.).
166.- Herria, 1369 zenb., 6 or. J. J. Iturriozek aipatua (op. cit. 80).
167.- 1976-12an Klaudio Harluxet-i idatzi eskutitza.
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etorritako ikasleen euskalduntzea) ziren halako proiektu baten ardura hartzera
bultzatzen zituztenak (I. Basterretxea op. cit. 144).
Ikastaro horietako metodoak planteatzeko ikasleen motibazio ezberdinak
hartzen zituen kontuan Manexek. Batzuk Etxarriko Laborantza Ikastegitik
ateratakoak ziren, beste batzuk kanpotik etorriak... Batzuen eta besteen arrazoiak
kontuan harturik ere, Erdozaintziren helburua euskara soila irakastea ez ezik, euskal
kultura eta gizartea zer zen erakustea ere zen:
Beraz, motibazio hauk gogoan izanez, pentsatu behar da araberako irakaskintza
metoda. Metoda honen lehen ekintza izanen da euskara irakastea; bigarren ekintza
izanen da, nere ustez euskal kultura zer den ohartaraztea eta kultura honek
mendeetan zehar izan duen zapalkuntza aztertzea, herri kultura berri bat sortzeko,
gaurko eta biharko Euskal Herriari doakiona (Iturrioz ibid.).

1976-1978 bitartean arduratu zen ikastaro horietaz. 78an, Frantziskotar
Probintziako Ministro izendatu zutelarik, zeregin ugariek lan horrekin jarraitzea
galaraziko zioten eta beraz, ikastaroak utzi eta Juan Joxe Iturrioz-en esku geldituko
zen handik aurrera Donapaleuko taldea.
"Herriarekin" taldea
1977ko urrian "Herriarekin" izeneko apaiz-taldeko partaideekin biltzen hasi
zen. Garai hartan Iparraldeko zenbait apaiz beren herrietan gertatzen ari ziren
aldaketei eta arazoei nola aurre egin gogoetatu beharra zegoela ikusirik,
Donapaleuko Frantziskotarren etxean elkartzen hasi ziren. "Herriarekin" izena hartu
zuen talde horrek (laster laikoak ere sartu ziren) zenbait testu plazaratu zituen, beti
ere Euskal Herriaren egoera eta Elizaren zereginaz kezkaturik; teologia bat asmatu
eta landu nahi zuten herritik eta herritarrengandik abiatuz.168 Elkartearen estatutu
orrian irakurtzen dugu: "L'association a pour but la recherche, l'étude, l'information
sur les problèmes sociaux, culturels, économiques, religieux qui se posent au PaysBasque" (X.L. 7.124 dok.).
Frantxoa Garat, Manexekin batera "Herriarekin" taldeko partaide izan zenaren
hitzetan, Manexi esker lan metodo zuzen bat mantendu ahal izan zuten, lanerako
indarra eta segurantza handia inspiratu zielarik beti. Honela dio:
Manexekin hola ikasi dugu gertakarietarik abiatzen, bizitik abiatzen, lurretik
abiatzen. Laneko metodo hau utzi dauku: "Herriko gertakari bat ikertzearekin, ikus
Herriak zer dion, erran nahi baita ikus zer dioten taldeek, sindikatek, alderdi politikoek, eta
abar... Apezkeria sobera bota aintzin, beha zer dioten beste taldeek..."
Elkarte bezala "Herriarekin" izena hartuz plantatu behar ukan dugu frango
laster, laiko batzu sartzen zirela gure taldean. Errefuxiatuen egoera latza plazaratu
dugularik, bi liburuxken bitartez,169 elkarte bezala gure bizkar-hezurra azkartu behar
ukan dugu. Ilabeteko lehen astelehen guziez elgarretaratzen gira Frantxiskanoen
etxean. Ahal zuen aldi guziez, nahiz beste asko kargu eta engaiamendu ukan bestalde,
Manexek gure biltzarretan parte hartzen zuen.
Nahi ginuen ere ildo huntarik jokatu: Herria eta Eliza. Ez jakin nola jos bata
besteari. Manexek sentsu hortarat lan egiterat pusatu gaitu (F. Garat, op. cit., 92-93).

168.-

Frantxoa Garat, "Manex 'Herriarekin' ", MG, 91 or.
"Herriarekin" elkarteak Euskal iheslari, réfugié basque liburuska kaleratu zuen 1979ko
urrian. 54 orrialdetan euskal errefuxiatuen egoera salatzen zuten eta kanporatuak izan ez zitezen
aldarrikatzen. Kristau eta apaiz bezala, Euskal Herriko gizarteari eta arazoei guztiz lotuak ziren, eta
beraz, ezin bizkarra eman hainbat euskaldunek jasaten zuten erasoari. Agerkariaren amaieran, lan
horren partehartzaileen zerrendan Donapaleuko bi fraideren izenak irakur daitezke: Maurice
Bellemur eta Manex Erdozaintzi-Etxart.
169.-
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"Herriarekin" taldea Argi Bila izeneko aldizkaria kaleratzen hasi zen 1982an. 0
zenbakiko aintzin solasean Erdozaintzik agerkari berriaren zergatia eta helburuak
azaltzen zituen; denen lokarria eta mintzoa izan nahi zuen, mundu berriaz,
euskaldunez eta Elizaz gogoetatzeko gunea, nork bere esperientziak, gogoetak nahiz
iritziak azaltzeko. Antzeko beste agerkari batzuk baziren Parisen eta beste hainbat
lekutan (Action Catholique hilabetekaria, esaterako), baina deus gutxi Euskal Herrian,
eta euskaraz idatzirik.170
1977 oso urte emankorra izan zen idazkintzari dagokionez. Oraindik
argitaragabe diren zenbait olerkiz gain, ezagun egingo ziren poema batzuk idatzi
zituen: "Sinesten dut", "Hemengo Elizari", eta azkenik "Nafarroari poema irekia".
Urrengo urtean ere oso aspalditik idazten aritu zen eta gorderik zituen olerkiak
bildu eta Hinki-Hanka izenburuko liburuan argitaratu zituen Donostiako Elkar
argitaratzailearen bidez. Olerki bilduma horrek izan zuen oihartzunik, batik bat
Iparraldean; "Eta atsegin zait jakitea -aitortuko zion hurrengo urtean Xabier Leteridoi bat arrakasta baduela Iparralde hontan. Ez dakit Hegoaldean nolakoa duen".171
Halere, hurrengo urteetan ez zuen izango lan horren, ez eta ondorengoen kritikaoihartzunik jasoko, ez irakurleen aldetik ez eta argitaldarien aldetik ere, gertuko
adiskideen aldetik baino ez. Oihartzun gabezia horretaz kexu zen Manex,
nolabaiteko "huts-inguru kultural" batean sentitzen baitzen, idazten jarraitzera eta
argitaratzera bultzatzen ez zuena. 172
2.1.6. Akitaniako Probintzial (1978)
1978ko apirilean, 43 urte zituela, Akitania Frantziskotar Probintziako
Kapituluan Manex Erdozaintzi Probintzial hautatu zuten, ordura arte kargu
horretan izan zen Bertrand Duclos ordezkatuz. Balio handiko pertsonatzat zuten
bere kongregazioan, komunikakorra, pakezalea eta errespetu handia sortarazten
zuena; horiexek izan ziren, Xarritonen iritziz, hautaketa horren arrazoiak:
Bere kongregazionearen barnean beti izan du itzal handia. Gizon balios bezala
hartu izan dute. Gizon oso bakezalea zelakotz, gizon konpontzalea zelakotz,
zaharrentzat errespetu handia zuen eta gazteak ere entzuten bazekielako.
Hortakotzat, eta nola gazteak nahi baitzituzten, haiengandik hurbilen zegoena Manex
zela sendi zuten, euskaldunak ez zirenek ere. Horregatik eman zioten kargu hori;
gazteek aukeratu zuten, eta zaharrek ere behar bada (Xarriton ibidem).

Kargu horrek zeregin ugari eskatzen zizkion: Probintziaren koesioaz arduratu
behar zuen, funtzionamendu zuzenaz, animazioaz eta informazioaz, anaiarte
guztiekin bildu...
Comme Provincial, je garde le souci de la cohésion de la Province par une
recherche de mise en application des orientations décidées au Chapitre; je veille au
meilleur fonctionnement des structures de gouvernement et d'animation; j'ai le souci
de la circulation des informations; je suis attentif à la vie humaine et franciscaine des
Fraternités et des Frères; dans la mesure du possible je visite, au moins une fois par an,
les Fraternités et les Frères. Au cours de ces visites de Fraternité, nous faisons une
réunion de Fraternité où j'apporte diverses informations et, là où c'est possible, nous
faisons aussi le point sur la vie de Fraternité en lien avec la Province.173
170.-

Argi Bila , 0 zenb., 1982-04.
1979-03-15ean Xabier Leteri bidalitako eskutitza.
172.- 1983-12-18ko Luzien Etxezaharretari bidalitako gutuna.
173.- 1980-12-31an Domintxainen idatzitako "Description..." txostena. (26. dok., 11. eranskina).
171.-
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Lan horri erantzuteko, beraz, bidaia ugari egin behar izaten zituen anaiarteak
bisitatzen, Tolosara, Bordelera, Pabera, Brivera, Beziers-era, Parisera, Lyonera,
Bretainiara, Belgikara..., beti ere Anaitasuna anaiarteari zegozkion betebeharrekin
tartekatzen zituelarik.174
Urte hartan zeraman lan erritmoari buruzko ideia bat izan dezagun, jarraian
1978ko agendako lehen hilabeteei dagozkien oharrak ematen ditugu. Bertan egun
bakoitzeko bilera, ikastaro, meza, bidaia eta dena delako zereginen berri daukagu,
hark idatzitako moduan:
URTARRILA
10: Etxera. Maulera. Gauean Euskara Donapaleun.
12: Donapaleu: Animatrices rurales. Euskara
Donapaleun.
13: Bayonne: Animatrices urbaines. Aller à
Toulouse.
16-21: Toulouse.
20 eta 21: aller à Grèzes.
23: Donapaleu. Collectif prêtres.
27-28: rencontre franciscaine chez les soeurs à
Saint Palais.
31: Mixionean Pagolan.
OTSAILA
1: Travail avec les frères de Pau. Mixionea
Lohitzunen.
2: Mixionea Bitirinan.
3: Hazparne, Herri Ekintza.
8-11: Paris.
13: Euskara Donibane Garazin. Donapaleun.
15: Mixionea Jutsin edo Izuren.
16-17: Donapaleu.
20-24: Bordeaux. Gauetan Euskara Donibane
Garazin eta Donapaleun.
25: Larceveau.
27: Collectif prètres Saint Palais. Euskara
Donibane Garazin.
28: Ecole Assistantes Sociales, Pau. Gauean
Euskara Donapaleun.
MARTXOA
3-4-: Mendiben adorazionea.
6-10: Etcharrin. Gauetan Euskara Donapaleun.
14: Ecole de Service Social. Aller à Rodez.
Euskara Donapaleun.
15-16: Rodez. Gauetan Euskara Donapaleun.
20-25: Bordeaux.
28: Ecole de Service Social, Pau. Gauean Euskara
Donapaleun.
29: Etxera joan. Gauean Euskera Donapaleun.
31; Réunion groupe. Saint Palais. Azparnen
afaiten Davanten etxean.

APIRILA
1: Anaiartearen Billera. Meza Orègen.
3-8-: Chapitre Provincial, Brive.
17-22: Bordeaux.
24: Groupe de prètres, Donapaleu.
25: Ecole de Service Social, Pau. Aller à
Rodez.
26-29: Rodez.
MAIATZA
2: Ecole de Service Social, Pau. Aller à
Toulouse.
3-4-: Lourdes.
5: Rentrer à Saint Palais. Toulouse.
6: Pau, C.P.N.
8-12: Etcharri.
12: Toulouse.
16: Ecole de Service Social, Pau.
17: Pauekoan Domintxainen.
18-20: Donapaleu.
20-22: Bordeaux.
26: Brive.
29: Toulouse.
30: Ecole de Service Social, Pau.
31-3: Kantabrian Santosekin.

Ikusten dugun bezala, ez ziren gutxi Probintziaren ardura hartu baino
lehenagoko betebeharrak, eta ondoren kargu berriak eskatuko zizkionekin, areagotu
egingo ziren, Manexen disponibilitatea murriztuz. Leku-aldatzeak, kezkak eta
174.- "Dans ma Fraternité, je vis comme les frères, avec les mêmes exigences, les mêmes
contraintes, partageant les épreuves et les joies, y assurant plus particulièrement l'animation des
réunions de Fraternité" (Erdozaintzi, ibidem.).
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ardurak hasi ziren neke eta ezintasun bat sortzen gure fraidearengan, inguruko
errealitateak eskatzen zionari erantzuteko ezintasuna, urteekin indartu baino egingo
ez zena.
Abuztuaren 28an Donostiako EUTG-n Erlijioso Bizitzaren Euskal Astea antolatu
zen. Ehun bat fraide eta serora bildu ziren eta horien artean Erdozaintzi zegoen; hari
egokitu zitzaion aurkezpeneko lehen hitzaldia ematea.175
Mintzaldi hura biziki interesgarria zaigu bertan Erdozaintzik bere
pentsamendu erlijiosoaren bilakaeraren azalpen azkar bat egiten baitu. Aitortzen
duenez, gaztaroko frantziskotar bokazioa Elizaren giro eta pentsamolde zaharkitu
batean bizi izan zuen, munduaren ikuspegi ezkor eta dominante bat zuen Eliza
batean. Geroago, ordea, Euskal Herrian bizitzen eta barnatzen joan zen heinean,
izpiritu kritiko bat iratzarri zitzaion, eta ohartu zen, "mundu hontan, gizarte hontan
zapalduak eta zapaltzaileak bazirela, jende pobreak eta jende aberatsak, jende
baztertuak eta jende handikariak, jende langileak eta jende manatzaileak..." (ibidem),
eta beraz, bi alderdi horietarik bat aukeratu behar izan zuen, jende langilearen
alderdia, jakina. Kontzientzia hartze horrek, munduarekin eta gizartearekin
engaiamendu tinko bat hartzera bultzatu zuen, eta horretara bideratuko zuen, hain
zuzen, bere fraide bizitza, bere identitatea bilatzen duen herri baten alde lan egitera.
Honela amaitzen du:
Ikastaro hau denen ekintza izanen da.
Hemen garen fraide serorak elkartuko gaituen ekintza, elkar konprometituko
gaituen ekintza bat. Baina, ere ekintza hau izanen da gugan daramagun Euskal
Herriarekin elkartuagotuko gaituen ekintza bat, konprometituagotuko elkartuagotuko
gaituen ekintza bat. Erran behar dut arren, eginak izanen diren hitzaldiak ekintza
honen argigarri izanen direla xoilki, ekintza honen argigarri, baina denok gara
elkarren lagungarri, elkarren argi, elkarren ebanjelizatzaile geure herriaren aurrean
eta geure herria lekuko. Eta erlijioso bizitzaren orokortasunak ez du galtzerik izanen,
zeren geure herri ukatu eta zapalduaren bitartez munduko pobreak, gaurko pobreak,
gaurko jende eta herri ukatuak, xurgatuak eta zapalduak beren justizia buru har,
beren bizi nahi burrukan, beren giza burrukan juntatuko baititugu (Erdozaintzi
ibidem).

1979 beste urte beltz bat izan zen Erdozaintzi-Etxart familiarentzat: Piarraño
anaia hil egin zen 49 urte zituela. /Din... Dan... Hil zeinuak.../ (O.1-35) olerkiak
gertakari hura dakar gogora.
Maiatzaren erdialdetik ekainaren 25a arte Italian izan zen Manex, Asisen
ospatzen zen munduko Frantxiskotar guzien biltzar orokorrean. Sei urtetan behin
egiten zen batzarre nagusi horretan frantziskotar Probintzial guztien arduradunak
biltzen ziren Ordenako Ministro Generala hautatzeko. Oso bidaia interesgarria izan
zen Manexentzat; Vaticanon Aita Santua entzuteko aukera izan zuten, Asis-en
instalatu ziren, eta Italiako eskualde ederrak eta batez ere San Frantzisko eta Santa
Clara bizi izandako herriak eta tokiak gertutik bisitatu ahal izan zituzten... "...je
réapprend la pauvreté et la simplicité" idatzi zuen Italiatik.176 Kapitulu orokorra
bukaturik, Italiatik bueltan, Probintziara itzuli eta kanpora joan behar izan zuen
berriro, Laval-era177, "Congrégation de l'Education Chrétienne" izeneko nazioarteko
serora talde baten animatzaile gisa; taldearen helburua "Livre de Vie" delakoa
175.-

Mintzaldi hau Jaunaren Deia aldizkarian eman zen argitara: Erdozaintzi, 38. artikulua:
"Erlijioso bizitza Euskal Herrian",Jaunaren Deia , 1978.
176.- 1979-06-20an M.D.ri (?) idatzitako eskutitza.
177.- Laval, Frantziako ekialdean dagoen Mayenne departamentuko hiria da.
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kongregazioan idazteko metodologia bat lantzea zen.
Bestalde, bidaiek uzten zizkioten tarteetan, eguneroko betebeharrekin
jarraitzen zuen: Etxarriko Moldakuntza Zentroan komunikazio eta animazio lanean
aritu zen. Zentru hartan jende heldua laborantza edo "moniteur éducateur"
ofiziorako formatzen zuten; irakasleak edo moldatzaileak agronomoak,
ekonomistak, biologoak, etab. izanik, beharrezkoa zuten komunikazio eta animazio
lanean aditua zen norbait euren lan metodoan lagun ziezaien.178 Horretan aritu zen,
bada, Erdozaintzi, bere heriotzera arte: irakasleok formatzen, laguntzen, aholkuak
ematen, egindako lana ebaluatzen...179 Honela deskribatu zuen Erdozaintzik berak,
1980. urteko txosten batean, Etxarriko zentruan burutzen zuen lana:
Les groupes auprès desquels j'interviens sont constitués de Conseillers
Agricoles travaillant dans des organismes professionnels. Pour être titularisés dans la
profession il leur faut l'obtention d'un Diplôme national. En vue de ce diplôme ils
doivent d'une part suivre un cycle de formation dans un Centre agrée à cet effet (...)
C'est dans le programme de ce cycle que j'interviens pour animer des activités de
formation soit à la conduite de réunions, soit à l'entretien non-directif. (...) J'interviens
durant toute la semaine. J'ai en grande partie l'initiative et la conduite de la méthode
de travail qui se veut centrée sur le groupe constitué: nous proposons un programme
qui est discuté, modifié, parfois totalement repensé à partir des besoins, des
demandes, des pratiques des participants. (...) d'autre part, du fait de nos distances
géographiques, ces relations entre les frères peuvent devenir épisodiques, lointaines
et, en conséquence, moins motivantes et moins dynamisantes. Je ne vois pas ce que
changerait à cette situation un Provincial plus "itinérant" que je ne le suis!180

Aipatzen dituen distantzia geografiko horiek Erdozaintziren lana zailtzen
bazuten ere, urtetik urtera burutzen zituen ikastaroek harreman sendoak sortu
zituzten irakasle eta animatzailearen artean; "la préparation préalable et l'analyse
critique de nos interventions -jarraitzen du- nous ont amenés à mieux nous
connaître, à nous estimer, à nous renouveler" (Erdozaintzi ibid.). Eta hori ez zen
Manexen sentipena bakarrik; harekin lan egindakoek ere irakasle baino, bere
osotasunean ematen zen gertuko lagun baten moduan gogoratzen dute Manex.
Honela gogoratzen du Manexekin batera Etxarrin irakasle egon zen Joanes
Goienetxek:
Gurekin egin dituen lan guztietan, Manex agertu da erakasle baino gehiago,
gure lagun. Eskutatzen gintuen gehienik eta ondotik, xortaka emaiten bere
ikusmoldea, eta guziz gainetik, aintzina joaiteko kuraia. Harekin ikasi dugu eta
bereziki senditu, jendearen, pertsonaren kontsideratzen bere osotasunean, bere buru
eta gogoarekin, bere gorputz eta bihotzarekin, bere hixtoria eta esperientziarekin, bere
libertate eta etorkizunarekin. Horiek denak, iduri zuen kasik, nahi gabean egiten
zituela, bortxatu gabe, bere jite aberats eta gozoari esker.
Azkenik, itxura baten emaitera menturatuko naiz, erakusteko komunikazio eta
animazio mailan zerbait aldatze ekarri zaukula Manexek. Erran nezake, hura jin
aintzinean, baginuela Etxarrin fruitudun zuhaitz bat, fruitu asko emaiten zaukuna,
artatzearen bortxaz, bainan fruitu horri, bere gostuan, zerbait eskas kausitzen ginion.
Iduri luke, Manexekin, zuhaitz horri, eman giniola xerto bat, gostu oneko fruitu baten
xertoa (Goienetxe, ibid.).

178.-

Goienetxe,Joanes: "Etxarri-ko zentroko moldatzailea" in MG, 95-97 or.
Bi lan burutu zituen Etxarriko zentroko irakasleentzat: "La conduite de réunions:
indications pratiques" eta "Approche théorique et pratique de la conduite d'entretien" (Goienetxe,
ibidem.).
180.- "Description...", 1980. (26. dok., 11. eranskina).
179.-
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1980ko uztailean Italiara doa berriro, Asis-era hain zuzen, bertako 36 serorekin
(Petites Soeurs Capitulaires) biltzera. 181
Urte hartan Iruñean egin zen Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroan parte
hartu zuen. Bertan irakurritako hitzaldian bere buruaren aurkezpen bat egin zuen,
ez baitzen oso ezaguna Hego Euskal Herrian. Nor zen eta nondik zetorren uler
zezaten mintzatu zen bere sorterriaz, haurtzaroan bizi izan zuen euskal giroaz,
jarraitu behar izan zituen frantses ikasketez, eta azkenik, nola euskara, euskal
kultura eta literaturaren bidetik lan egiteko grina sortu zitzaion, eta hainbat olerki
eta idatzi eginak zituen, batzuk argitaratuak, beste batzuk bidean galduak.
Horiek hola, gaur, hemen zuekin gertatzen naiz Udako Euskal Unibertsitatean.
Herabe poxi bat izanagatik elkar ez dugulakoan oraino ezagutzen, aitortu behar dut
hezur mamiraino hartzen nauen zorion bat sendi dutala halere bereizten gaituzten
mugak bizitzeak hausten ari dituelakotz eta hautsiko ditu. 182

Ondoren bere olerkien moldea edo izakeraren adierazgarri izan zitezkeen
zenbait olerki irakurri zituen, hiru zatitan banatuak: lehenik haur denboretako irudi
eta oroitzapenak; bigarrenik herriaren borrokaren ingurukoak; eta hirugarrenik
Nafarroari egindako poema luzea ("Nafarroari poema irekia").
Herriz Herri astekaria
1980an proiektu berri bati lotu zitzaion: Herriz-Herri Donapaleuko astekariari.
Garai hartan Iparralde osoan euskal abertzaletasuna eta kultura barnatzen
zihoan einean, orduko prentsak ez zien behar adinako oihartzuna ematen, askoren
ustetan, gisa horretako gertakari eta ekintzei. Beraz, giro horren berri emango zuen
prentsa baten beharra zegoelakoan, huts hori estaltzeko bildu egin zen euskaldun
multzo bat eta Herriz Herri izeneko astekaria sortu zuten. Honek herri txikietako
gertakari guztiei leku egingo zien, ordurarte prentsak jasan zuen zentsura handiari
aurre eginez.183
Proiektuari pisua eman ziezaiokeen pertsona bat behar zutela eta, Erdozaintziri
eskatu zioten zuzendari izatea astekaria haren izenean ager zedin. Onartu egin zuen,
jakina, eta bere heriotzera arte izan zuten agerkariaren zuzendari.
Lehenago aipatu zentsura izugarri horrek, astekari berriaren inguruan ernatzen
ziren militanteak uzkur uzten zituen hoietarik baten izenean kaseta argitaratzeko.
Mañex gehienek ezaguna ukanez, pentsatu ginuen pizu gehiago emaiten geniola gure
kasetari hunen izenpean argitaratuz. Alabainan, oso ezagutua zen iparraldean,
jakintsuna, abertzale suharra, sinismen haundikoa, eta ber denboran jendekina,
xinplea, goxoa, pausua, ongi behatzen zakiena (J. M. Galant, ibid.).

Nahiz eta gutxi idatzi, kazetaren sustatzaile izan zen Manex eta interes handiz
jarraitu zituen lehen urrats haiek. Harekin batera lanean aritu zen Jan-Mixel Galanten hitzetan, haren izenaren pean argitaratzeak asko ekarri omen zion astekari
berriari.184

181.- "C'est une petite épreuve que d'être au milieu de tant de femmes pendant si longtemps;
mais comme elles sont Franciscaines, c'est encore supportable!" (Donapaleu-Domezaingo anaiarteari
gutuna, 1980-07-15).
182.- Ik. Corpusa, 8.3.4.
183.- Jan-Mixel Galant (MG, 88 or. ) Herriz Herri-ren kudeatzaile izan zen1980tik 1990 arte.
184.- Ikus Jan-Mixel Galant, op.cit., 87 or.: "Duela lau urte, eskatu giniolarik astekaria haren
izenaz agertzea, berehala onetsi zuen. Geroztik, esku osoa utzi digu, hastetik buru nahi ginuen
moldera lan egiteko. Laguntzaile ala sustengu, guretzat Manex buruzagia izan da adixkide eta
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1980ko azaroaren 20an kaleratu zen lehen alea. Bertan Erdozaintzik editoriala
idatzi zuen argitalpenaren zuzendari gisa, zeinean astekari berriaren beharra eta
helburuak azaltzen zituen:
La grande presse, la télévision, la radio, inondent notre vie quotidienne. Elle
nous parle beaucoup de ce qui se passe loin de chez nous. (...) Dans ce flot d’images et
de nouvelles, les “consommateurs” de médias que nous sommes, ne savent plus ce qui
se passe dans le quartier, le canton. Pourtant il s’en passe des choses! Des choses
secondaires ou même dérisoires à l’échelle de ce monde, mais qui conditionnent
pourtant notre vie quotidienne à la maison et au village, à l’école et au travail.
Ces nouvelles sont ignorées de la radio, de la télévision. Elles sont noyées dans
la presse régionale.
Herriz-Herri se propose d’être à l’écoute de ces événements-là et de refléter
chaque semaine toute la vie économique, sociale et culturelle de Garazi, Baigorri,
Amikuze, Ostibarre, Iholdi, Hazparne.

Aldizkariak hamar urte iraun zuen. Azken alea 1991eko urtarrilaren 24an
kaleratu zen.
2.1.7. Azken urteak
Urte batzuk lehenago aurreratzen genuen bezala, Erdozaintziren lan erritmoak
oso gogorra izaten jarraitzen zuen; bidaiak, Etxarriko eskolako klaseak, bilerak eta
abar zirela eta, biziki nekatuta zegoen. Proiektu eta asmo handiak zituen baina bere
karguak eskatzen zion erantzukizun zabala eta betebehar ugariek tarte gutxi uzten
zioten horiek aurrera eramateko; jadanik nolabaiteko ezintasuna nabaritzen hasia
zen. Hare gehiago, Ordenak zenbait aldaketa edo eguneratze bat jasan beharra zuela
ohartzen zen, beren lanak garaiko gizartearen beharrei erantzun ahal izan ziezaien.
L'obstacle principal est le peu de disponibilité que me laisse le service que m'a
demandé la Province: malgré que j'aie pu rester de Fraternité à Saint Palais-Domezain
eta garder certaines activités, je suis continuellement traversé, inquiété et questionné
par toutes les préoccupations, les soucis, les imprévus... inhérents à ce service.
Mobilisation d'énergies physiques, intellectuelles, spirituelles et affectives pour une
présence soutenue aux Fraternités, aux Frères, au fonctionnement de nos structures de
gouvernement et d'animation... qui, au fil des années, s'avère épuisante et usante, et
dont je ne vois pas et ne comprends pas la finalité. J'ai de plus en plus le sentiment que
les structures de gouvernement de l'Ordre notamment sont inadaptées aux réalités
que nous vivons ou que nous désirons vivre dans le monde d'aujourd'hui; ce monde
étant bien différent dans ses aspirations, ses recherches, ses expressions sociopolitiques de celui dans lequel ont été pensées et mises en place ces structures.185

Idazki berean, Erdozaintzik bere zeregina eta konpromezua noraino zabaltzen
zen azaltzen digu. Betidanik hainbat aldizkari eta agerkarietan idatzi izan duen
bezala, baita jendaurrean azaldu ere, Euskal Herriaren dimentsio guztietan
eraldaketa edo iraultza bat eragin beharra dagoela aldarrikatzen zuen, eta dimentsio
horietan hain zuzen ere bizi zen bera eta eman zezakeen gehien: dimentsio
politikoan, ekonomikoan, kulturalean nahiz erlijiosoan.
Suite à ce que j'ai explicité dans les paragraphes précédents là où je pense
pouvoir donner le meilleur de moi même c'est dans le contexte socio-politique et
culturel du peuple basque où j'avais débuté ma vie franciscaine de 1959 à 1965 et que
zerbitzari." Herriz Herri, 179 zenb., 1984-05-03, 1 or., Erdozaintziren heriotzaren berri eman zueneko
alea.
185.- Erdozaintzi, "Description..." (26. dok.).
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j'avais rejoint et retrouvé en août 1972 (...).
Pourquoi? J'ai le sentiment profond d'exister ici dans des dimensions collectives
qui correspondent à des désirs et aspirations qui me travaillent intérieurement depuis
toujours. Dimension politique: un peuple qui lutte depuis des siècles pour exister dans
son identité. Dimension économique: un peuple qui veut exploiter par lui-même les
ressources de sa terre et créer les outils de travail à cet effet selon le modèle des
coopératives auto-gérées, pour sa subsistance et pour ses échanges avec les autres
peuples. Dimension culturelle: un peuple qui a sa langue (ma première langue) et qui
aujourd'hui veut se dire dans la créativité de ses expressions. Dimension religieuse:
ayant relu l'Evangile et le relisant autrement que durant les années de mon enfance et
de ma première formation religieuse (noviciat, philosophie, théologie), j'ai envie, de le
faire connaître à mon peuple, par les paroles et par les actes de ma vie, comme une
Bonne Nouvelle de Salut et de Libération; avec d'autres, frères franciscains, des
prêtres, des laïcs, nous voulons une Eglise vivante, une Eglise de pauvreté et de
partage. (Ibidem)

1981eko uztailean Estatu Batuetara bidaiatu behar izan zuen, Bostonetik 140
bat kilometrora dagoen New Port-era hain zuzen. Hilabete batez nazioarteko
Kristau Heziketaren serora talde batekin bildurik, haien araudi orokorren
kapituluak idazten laguntzeaz arduratu zen.
Me voilá aux USA depuis mardi dernier. Non sans émotions j’ai effectué mom
premier voyage en avion! Beaucoup de monde à Roissy: malgré la crise économique
les gens voyagent...; dans le nombre, pas mal de jeunes se rendant aux USA pour se
perfectionner en Anglais ou l’apprendre. Ayant choisi une place parmi les “fumeurs”,
je me suis trouvé en compagnie d’une charmante Américaine parlant un français
impeccable; prof. d’histoire à l’université de Berkeley, elle fait des séjours en France
pour des recherches historiques. Tout au long du voyage, elle m’a fourni de
nombreuses informations sur les USA, me permettant ainsi de me préparer à ce séjour
de quelques semaines et surtout... de trouver le voyage moins long!186

Urtearen amaieran, osasun arazo batek lana apur batez uztera eta pausatzera
behartu zuen. Azaroan sudurreko odol isuri batzuk zirela eta abenduan ebakuntza
bat egin zioten Tolosako ospitalean eta beraz, egun batzuk hartu behar izan zituen
atseden hartzeko eta indarberritzeko. Horren berri eman zion Itxaro Borda
adiskideari:
(...) osagarri kolpe bat izan dut hazilaren ondarrean sudurretik odol ixurtze
batzu eta, azkenean, operatu ninduten buruko zain-nagusi bat tinkatzeko eta pausatu
behartu zait! Ez naiz oraino arrunt fleitean, baina halere hitz hau zuri, Itxaro,
bihotzeko keinu bat bezala, urte berri hastapen hontan, "kaskezur" bilakatu aintzin.187

Agindutako atsedenaldia harturik, urtarrilaren 8an itzuli zen Donapaleura eta
bere betebeharrei heldu zien piskanaka: Etxarriko formakuntza zentroa, Paueko
Zerbitzu Sozialeko Eskola..., "tout en ménageant un peu de temps pour la marche et
pour la pelote!" azaltzen zuten Notre Lien aldizkariko kronikan.188
Urte horrek halere, bai eta ondorengoek ere, eman zuten fruiturik Manexen
literatur produkzioari dagokioenean. Ekainean Gauaren atzekaldean eleberria idazten
amaitu zuen. 1973an jadanik hasi zen lan horren idazten, Ilargi umea izenburuarekin
eta orain, hainbat moldaketaren eta izenburu aldaketaren ondoren amaitu egin
zuen. Elkar argitaletxeari igorri, eta azkenik 1982ko abenduan lortuko zuen bere
"nobelatxoa" argitaraturik ikustea (ik. 3.2.2.1. atala).
186.-

1981-07-09-an EEBBtik Tolosako lagunei bidalitako eskutitza.
1982-01-06an Itxaro Bordari bidalitako eskutitza.
188.- Notre Lien 138, 1982-04, 19-20 orr. (Ik. 10. eranskina).
187.-
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1981eko abuztuan, bestetik, Domintxainen zela, 1976az geroztik idazten eta
gordetzen joan zen olerki multzo bat bildu zuen, eta Bizitza-Pilpirak izenburupean,
Irun hiria literatur sarira igorri zuela pentsatzen dugu (ik. 3.2.1.1. atala).
1982ko otsailean Iparraldeko literatura berpiztuko zuen aldizkari berri baten
sorreraren lekuko izan zen Erdozaintzi: Maiatz aldizkaria. Luzien Etxezaharreta eta
Itxaro Borda eragile nagusi zituelarik, agerkari berriak Iparraldeko euskal literatur
lanetarako plataforma izan zen, idazle gazte, berri nahiz zaharren lanak hedatzeko
aukera ematen zuen lehena (ik. 4.1.4). Aldizkariaren lehen alean beste idazle askoren
artean, Manex Erdozaintziren olerki luze bat argitaratu zen, Herri Honen Erraietan ,
1974an idatzi eta ordura arte argia ikusterik izan ez zuena.
Bere idatzien argitalpena eta zabalkundea arreta handiz jarraitzen zuen
Manexek. Euskal Herri barneko nahiz kanpoko adiskideei bere obrak zabaltzen eta
ezagutarazten lagun ziezaioten eskatzen zien; hegoaldean, esate baterako, ez zen
ezaguna eta propaganda beharra zuela ikusten zuen.189 Bestalde, arestian esan
dugun eta ondorengo atal batean aztertuko dugun bezala, huts bat sentitzen zuen
Erdozaintzi poetak: bere idatzien oihartzun falta, kritika falta. "Bakardade kulturala"
bizi izan zuela dio Itxaro Bordak.190 Honela aitortzen zion Luzien Etxezaharretari
idatziak zituen eta argitaratzera menturatzen ez zen olerkiak zirela eta:
(...) aspaldizko idatziak, baina herabez orain arte argitaratzera menturatu ez
dituztanak... Beste pitxika bat badiat, -nik uste liburuska baten doia-, eta, denbora
eskasez edo... egiten dutan poesiaren kritika faltaz, publikaziorako antolatzen ez
dutana! Hinki-Hanka poema bildumaren oihartzunik ez diat izan ez Elkar
editorialaren aldetik, ez irakurleen aldetik; berdintsu gertatu zitakan Gauaren
atzekaldean nobelatxoarentzat... halako huts-inguru kulturala bat! Eta ez diat
publikatzeko gutizia handirik sentitzen mementoan!191

Hala eta guztiz ere, haren obraren zabalkundea mugatua eta isila bazen ere,
jakina zen Behenafarreko fraide frantziskotar hura idazlea eta poeta zela, zituen
tarte guztiak idazteko baliatzen zituen langile amorratua zela, eta euskal literatura
eta kultura indartzeko ahaleginetan iragan zuela bizitza osoa. Horregatik, 1983ko
martxoaren 25eko batzarrean, Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu zuen.
"Izendapen honekin nahi du euskal kulturaren alde egiten ari zaren lan bikaina
nolabait aitortu eta eskertu" irakurtzen dugu erabaki honen berri ematen zion
gutunean.192 Izendapen horrek lokarri bat ere izan nahi zuen Euskaltzaindiaren
lanetara hurbilduko zuena eta haiekin elkarlanean jarriko zuena.
Poz handiz hartu zuen Manexek berri hori, zeren berak ez ezik, bere
eskualdeko euskaldun asko ere burutzen ari ziren euskeraren eta Euskal Herriaren
aldeko lanaren errekonozimendua ere baitzen. Honela erantzun zien:
Berri honek oso pozten nau batez ere geure Baxenabarreko eskualde honetan
beste askorekin egiten ari garen lan ixila eta segidakoa Euskaltzaindiak begi onez
ikusten duelakotz eta azpimarratu nahi izan duelakotz izendatze honekin. Nere
produkzio pertsonala, -oso xumea eta laburra hainbeste bainaiz mugatua neure
jakitate, ahal eta posibilitateetan!-, Euskadiko egoeran eta giroan, batez ere
iparraldeko kontestoan, irakurri eta ulertu behar da. Euskadi bateratua gogoan eta
bihotzean lanegitera saiatu naiz beti eta saiatzen naiz, niholaz ahantzi gabe gure
189.-

1982-07-02an idatzitako eskutitza.
I txaro Borda, MG, 45 or.
191.- 1983-12-18ko eskutitza.
192.- 1983-04-05eko Euskaltzaindiaren gutuna.
190.-
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dimentsio orokorra, alegia gure gaurko gizartearen hedadura sozio-politiko kulturala
muduan zehar. 193

Poeta eta antzerkizalea zelako, 1983 hartako urrian Daniel Landartek "Monzon
antzerki saria" emateko epaimahai-buru izatea proposatu zion. Landartek berak
gogoan du oso lanpetua izanagatik gogotik onartu zuela Manexek zeregin hura, eta
denbora luzea eman zuela antzerki lan bakoitza aztertzen eta irakurtzen.194 Horren
lekuko dugu 9. egunkaria, azkena, zeinean lan bakoitzaren azterketa luzea egiten
duen: agerraldiz agerraldiko laburpena, egitura, pertsonaiak, bere iritzia...
Gauza bera egiten zuen adiskideen obrekin. Hainbat lagunek, esate baterako
Jean-Louis Davantek, eta batez ere Itxaro Bordak, beren lanak igortzen zizkioten
hark bere iritzia eman ziezaien. Arreta handiz irakurtzen zituen lan horiek eta bere
burua idazle edo kritiko jakituntzat ez bazuen ere (ik. 4.1.3), gutunen bidez bere
kritika eta oharrak igortzen zizkien, istorioaren haria eta estiloaren inguruan,
ulertzen ez zituen hitzak, zein sentipen sortarazten zioten..., aurretik bere lanekin
egina zuten bezala. Idazlan trukaketa horrek, iritzi eta kritika trukaketak, idazleen
arteko konfidantza eta konplizitate handia sortzen zuen, bide beretik jarraitzera eta
idazten jarraitzera animatzen zituena.
Azken urteotan, 1983-1984 bitartean, ez dugu ia Erdozaintziren ahotsik
entzuten egunkarian; gutunen kopiaketa eta lan gutxi batzuez gain, ez du jadanik
bere hausnarketa edo pentsaketen berri ematen. Ez du, seguruenez, horretarako
astirik ere. Urte horietan idazten dituen olerki gehienak bidaiatzen ari dela egiten
ditu: Madrilen (1983ko apirilean), Parisen (1983ko maiatzean), edo eta Pariserako
joan-etorri bidaian, trenean. Horrela idatzia da, hain zuzen, Trein honen drangalan
olerki bilduma.195 Bere obren kritika falta zela, aurretik genioen bezala, eta denbora
falta zela, ez zuen poema horiek biltzeko eta argitaratzeko moldatzeko aukerarik
izan.
1983ko uztailean Estatu Batuetara bidaiatu behar izan zuen berriro, Boston-era.
Abuztuan bi asteko bidaia egin zuen Espainia eta Portugalera eta urte hartako
agendan egun haiei buruzko ohar batzuk aurkitzen ditugu. Bidaiak hiri eta paisaia
ederrak ezagutzeko aukera eman zion, bai eta eguneroko betebeharretatik urrunduz
atseden hartzeko eta burua argitzeko.
Les deux semaines de voyage, de découverte, de détente en Galice (Espagne) et
au Portugal se sont bien déroulées. Nous avons admiré de beaux paysages, visité de
belles villes historiques: St. Jacques de Compostelle, Coïmbre, Salamanque, Avila,
Ségovie, Burgos, avec un peu de pélerinage à St. Jacques, Fatima, Avila... Un bon
dépaysement pour oublier un peu un planing programme, pour se refaire le corps,
l’esprit, le coeur avec d’autres rythmes, d’autres découvertes d’autres rêves...
A présent j’ai repris le travail: fin août (...) (Erdozaintzi, 1983ko agenda).

Azken hilabeteotako gutunak Erdozaintziren gazte atxilotuekiko kezka eta
interesaren lekuko dira: 1984ko otsailean Quimper-en "Conférence des Provinciaux
francophones" izenekoan parte hartzen ari zela, Frantziako Presondegietako Kapilau
Nazionalari lehenik, eta Orsayko Presondegietako Kapilau frantziskotarrari
ondoren, gutun bat bidali zien, Baionan eta Fresnes-en atxilotuak zeuden gazte
euskaldun batzuen egoeraz bere kezka agertzeko eta haien laguntza eta informazioa
193.-

1983-04-26an Luis Villasanteri idatzitako eskutitza. Corpusa, 8.3.2.(11) .
Daniel Landart, MG, 109 or.
195.- Ik. 3.2.1.2. atala.
194.-
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eskatzeko. Izan ere, gazte horiek ezagunak zituen eta fraide frantziskotar bezala
haiei eta haien senideei lotua zen; are gehiago, haien borrokaren arrazoiak
konpartitzen zituen.196 Hurrengo hilabetean Espainiako presidentea zen Felipe
Gonzálezen izenean idatzitako eskutitz bat jaso zuen;197 Manexek espainiar kazetari
gazte baten indultua edo barkamenaren inguruko informazioa eskatu zien, eta haren
eskariari erantzunez, gobernua indultu horri buruzko tramiteak interes handiz
jarraitzen ari zela erantzun zioten.
Eskura izan dugun azken eskutitza apirilaren 10ean Xabier Etxaniz idazle
oñatiarrari igorritakoa da. Ez zuen pertsonalki ezagutzen baina saritu berri zuten
haren liburua eskuratu ahal izan zuen (hain zuzen ere lehen orrialdean Gauaren
atzekaldean eleberriko aipamen bat zekarrena). Liburua ilusio handiz hartu zuen, eta
asko poztu ere Araba aldean...
... euskal produkzio literarioa erroak egiten ari dela jakitean. Gaurko egoeran,
zorionez, asko moldez ari gara Euskadi egiten eta nik pentsatzen dut ipar eta Hego
arteko mugak oso trebeskaturik gogoz eta bihotzez BAT lan egin behar dugula: nere
jokaera betidanik hau izan da eta konturatzen naiz hogoita bost urte hauetan ainitz
aurreratu garela. Bide asko eta borroka gogorra bada egiteko, baina aurreratuko gara,
hori segur.
Bidali ditazun ipuia adiskide maitagarri baten elea bezala hartzen dut, biziki
hunkia izan naizelakotz eta hainbeste aldiz pasatu naizen Arabako lurraldeetan nere
ametsak ez direlakotz debaldetan galdu.198

Hori genuen Manex Erdozaintziren ahotsatik izan dugun azken lekukotasuna.
1981eko amaieran izan zuen lehenengo gaixoaldi bat, lana denbora batez utzi eta
pausatzera behartu zuena. Oraingo honetan osasunak huts egin zion berriro, baina
ez zuen aurrera egiteko indarrik izan. 1984ko apirilaren 21ean bihotzeko infartu
batek eman eta Bazko aste osoa eman zuen Tolosako klinikan. Apirilaren 29an hil
egin zen, berrogeita bederatzi urte zituela.
************************
Maiatzaren lehenean ospatu zen Manexen hileta Donapaleuko frantziskotarren
elizan. Ospakizun jendetsua izan zen, hainbat tokitatik etorritako adiskideak eta
fraide frantziskotarrak bildu ziren Manexi azken agurra ematera. Elizkizunaren
ondoren Pekotxeko sabaian elkartu ziren, eta han zenbait bertsolarik abestu zuten
(Ernest Alkat, J. Pierre Mendiburu, Michel Xalbador eta Jean-Luis Laka), mintzatu
ziren Harispuru auzapez ohia eta Daniel Landart, eta amaitzeko, Oztibarreko
antzerki taldeko kide batzuek Herri Honen Erraietan olerkia antzeztu zuen.199
Erdozaintziren heriotzaren ondoren euskal agerkari gehientsuenek eskaini
zioten tarte bat idazle frantziskotar euskaldunaren heriotza bat batekoari, haren
bizitza eta lana oroituz: Deia, Egin, Herriz-Herri, Herria 2000 Eliza, Herria... Notre Lien
Akitaniako frantziskotarren aldizkariak zenbaki berezi bat kaleratu zuen,
monografiko bat hil berri ziren Manex Erdozaintzi eta Jean Salmon anaiei buruzkoa
196.-

1984-02-07an M. P. Mascarellori (Aumônier National des Prisons) bidalitako gutuna.
Espainiako presidentea, F. Gonzalez, 1984-03-15eko eskutitza.
198.- 1984-04-10ean Xabier Erleri bidalitzko gutuna. Aipatzen duen Erleren liburua Hiru minutu
soilik da, 1984an Gasteiz Hiria ipuin saria irabazi zuena.
199.- Herriz Herri , 228. zenb., 184-05-02.
197.-
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(Notre Lien 147, 1984-06).200 Lehenari buruzko atalak hartzen zuen tarterik handiena.
Honela azaltzen zuten sarreran:
Si ce numéro parle plus longuement des obsèques de Jean Erdo, c'est parce
qu'elles ont été -pour nous francophones- extraordinaires. Nous y avons senti vibrer
l'âme basque de façon bouleversante; enracinée dans sa foi chrétienne et son amitié
pour Manex (op.cit.).

Aldizkari bereko hurrengo aleak, 1984ko urriakoak, beste berri penagarri bat
zekarren: " Anaitasuna" anaiartearen amaiera. Erdozaintziren heriotzak hamabi
urtetan eutsi zuten proiektuaren heriotza ekarri zuen.
En effet le 12 septembre a été une lourde journée pour les frères. Nous avions à
procéder au déménagement de la maison dite “Raforttoenia” de Domezain, la
propriétaire ayant décidé de louer à un berger, non seulement la ferme mais aussi
l`étable et les terres.
Ainsi avons-nous tourné une page de l’histoire franciscaine au Pays Basque,
digne des Fioretti de St François.
“Raforttoenia”... C'était une ferme typiquement basque, entre Basse-Navarre et
Soule. Avec sa vaste cheminée (supazterra) près de laquelle se trouvait une sorte de
banc à dossier (ce banc “Zuzulia” a été fait par notre fr.Eugène) avec ses pièces faites
pour l’accueil simple et chaleureux fait de militance et de solidarités multiples,
d’amitié et de fraternité.
“Raforttoenia” c`était aussi “un nouveau style de vie franciscaine pour
aujourd’hui, au milieu du Peuple Basque, engagé dans un processus de libération
économique, culturelle, religieuse”, (cf. le projet présenté et accepté par la Province.)
Mais si nous quittons la ferme de “Raforttoenia”, nous ne sommes pas pour
autant prêts à quitter l’esprit qui a animé douze ans de vie franciscaine au milieu du
Peuple basque. Nous entendons continuer le sillon commencé par nos frères Xalbat et
Manex.201

Urte bereko uztailean Donapaleuko anaiarteak Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren
gutun bat jaso zuen. Kutxa Probintzialak Euskaltzaindiaren aholkularitza eta
zuzendaritza teknikoarekin batera, 1984ko "Bertso-Paperak" Xenpelar lehiaketa
antolatu zuen, eta epaimahaiak hil berri zen Manex Erdozaintzi-Etxarti akzesit bat
ematea erabaki zuen. Hortaz, horri zegokion diru kopuru bat igortzen zieten
egokien uste zutena egin zezaten. 202 Manexen koadernoetan ikusi ahal izan
dugunez, 1979an idatzi zuen "Managuako bideak" (O.1-36) olerkia Xenpelar sarira
igorri zuen 1984ko apirilaren 11n hain zuzen ere, gaixotu baino hamar egun
lehenago.

200.-

Ikus 10. eranskina.
Donapaleuko kronika, Notre Lien ,148. zenb., 1984-09 (Ik. 10. eranskina).
202.- 1984-07-16ko Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren gutuna.
201.-
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2.2.

ERDOZAINTZIREN PENTSAMENDUAREN OINARRIEI BURUZKO
ZENBAIT OHAR

Manex Erdozaintzi-Etxart-en biografia azterturik, ohartzen gara badirela
zenbait ardatz gure autorearen bizitzako zeregin eta joan-etorri guztiak gidatu
dituztenak eta beraren pentsamenduaren iturri izan direnak. Ideia edo korronte
horiek Erdozaintziren zutabe ideologikoak izan dira, bizitzari zentzua eman
diotenak, eta halaber idatzi dituen olerki eta gisa guztietako idazkiak elikatu
dituztenak: kristautasuna, euskaltasuna, pertsonalismo kristauatik eratorritako
gizakiaren, nazioaren, gizarte-konpromezuaren edo eta gizarte banaketaren
inguruko ideiak, eta azkenik, literaturaren eta kulturaren kontzeptua. Joseba
Intxausti jadanik Manexen pentsamenduaren iturri horietaz mintzatu zitzaigun eta
haren bidetik horien azalpen azkar bat emango dugu.203
2.2.1. Kristautasun frantziskotarra
Gaztaroa eta frantziskotar bokazioa Eliza giro zaharkitu batean bizi izan zuen,
ikus-pentsamolde ezkor eta dominante baten pean. Apaizturik eta Euskal Herrira
itzulirik, ordea, berehala izpiritu kritikoa iratzarri zitzaion; orduan hasi zen bere
herria bere osotasunean eta desberdintasunean ezagutzen. Barruan zeraman euskal
herritartasuna askatu eta indartu zitzaion. Gizarte honetan zapalduak eta
zapaltzaileak bazirela ohartu eta zalantzarik gabe herri zapalduaren alderdia
aukeratu zuen, langileriarena. Fraide bizitza kontzientzia hartze horrekin hasi zen
pentsatzen eta berreraikitzen (Erdozaintzi, 38. art.).
Erlijioak nahiz Elizak gizarteari eta munduari erabat loturik egon behar dutela
ulertzen zuen; ezin diete jazotzen diren gertaerei bizkarra eman. Erlijio bizitza ezin
daiteke ihesbide bat izan, gizarterako sarbidea baizik (ibidem).
Erlijioso bizitza konpromezuaren bidetik heldu zuen, beraz, Euskal
Herriarekiko, langileria, zanpatuak eta pobreekiko konpromezuan, alegia. Ordura
arteko molde zaharrak hautsi eta bide berri bat eraiki nahi zuen Euskal Herrian.
Euskal Eliza berri bat aldarrikatzen zuen, herriari irekia, herriaren barnean errotua,
kultura, politika nahiz ekonomia aldeko euskal arazoei aurre egiten saiatuko zena.
Helburu horiek izan ziren, hain zuzen ere, hainbat proiektu eta talderen abiapuntua:
“Fededunak” taldea (1968), “Anaitasuna” anaiartea (1972), “Argi bil” taldea (1974)
edota “Herriarekin” apaiz taldea (1977).
2.2.2. Euskaltasuna eta abertzaletasuna
Euskal Herriak bizi zuen giroaren kritika zorrotza egiten zuen Erdozaintzik.
Euskal kultura pobretze, ahazte eta itzaltze bidean zekusan, kanpoko kulturak
(frantsesa eta espainola) indartzen ari ziren hein berean. Baina horren erantzukizuna
euskaldunen baitan baino ez zegoela ulertzen zuen, gazte euskaldunek nahiz
buruzagiek ezer gutxi egiten baitzuten arazo horri gogorki aurre egiteko; ideia
horiek zenbait desadostasun eta eztabaida sortu zituzten. Honela irakurtzen genuen
1956ko artikulu ezagun hartan (3. art.):
Eskualdun izaiteko, ez da aski egitea bilkhura bat heben, bazkari bat hor,
frantsesez eginikako mintzaldi zonbeit artetan. Ez da aski dantza, pilota, eta ohidura
zonbeiten begiratzea. Eskualdun izaiteko behar da eskuara mintzatu, gure baithan
203.- Ik. Joseba Intxausti, “Olerki hauen azpi-historiaz (1952-1978)”, in HH liburuaren 1995eko
argitalpenean. Manex Erdozaintziren pentsamenduari buruzko azterketa sakonago bat irakurri nahi
duenak Xabier Lasa Gorraiz-en Manex Erdozaintzi-Etxart. Bizitza eta pentsamendua (2000) liburura jo
dezake.
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dakharzkagun dohainak haziarazi, haundiarazi, zohiarazi; gure izamen guziak behar
du eskualdun izan.

Euskal nortasunaren kontzientzia hartze horrek ez zekarren, ordea, beste
herrialdeen bazterketa edo ukapena; ez zuen Euskal Herria beste herrialdeak baino
gorago edo beherago jartzen, ez baitzuen herri hierarkiarik edo herri indartsuago eta
apalagoen arteko bereizketarik inolaz ere onartzen.
Euskal Herri oso eta bateratu batekin amesten zuen, bai eta Europa berri
batekin ere, Europa deszentralizatu eta federal bat, non Euskal Herria bezalako
nazio txikiek ere edukiko luketen beren tokia (Erdozaintzi, 30. art.). Horretarako,
herriaren eraldaketa beharrezkoa ikusten zuen, bere esparru guztietan: ekonomian,
kulturan, gizartean bai eta erlijioan ere. Hori, jakina, denek elkarrekin eta bat eginez
baino ezin zen lortu, hau da, familia arteko, herritarren arteko eta nazioen arteko
lokarri estuak finkaturik. Herriaren askapenarako bide hartan hartu beharreko
fronte guztiak zilegi zitzaizkion, eta ardura handiz jarraitzen zituen hego nahiz
iparraldeko gertakariak, gatazka politikoak, atxiloketak, Iparraldera ihesean joan
beharrean aurkitzen zirenen eta errefuxiatuen egoera...
Manexek berak euskaldun gisa eta fraide frantziskotar gisa, bere herriaren alde
esparru horietan guztietan tinko lan egiteko engaiaturik ikusten zuen bere burua:
herriaren borroka politikoan, langilegoaren lan eta bizi baldintzen hobekuntzan,
euskararen eta kulturaren indartzean, eta azkenik, euskal Eliza bizi eta pobre baten
zabalkundean.204
2.2.3. Mounier-en pertsonalismoa
Erdozaintziren erlijio sinesmenean pertsonalismo kristauaren oinarriak ere
antzeman daitezke, horretan dago Joseba Intxausti (ibidem), eta hori pentsatzera
garamatzate gure idazlearen hitzek eta ekintzek. Erdozaintzik Emmanuel Mounier
eta haren lanak ezagutzen zituen eta Esprit aldizkaria irakurri ohi zuen. Anitzetan
ikusten ditugu pentsalari frantsesari eta haren idatziei buruzko aipamenak, bai eta
Esprit-en idazten zuten autoreenak ere; 3. egunkarian (1955-1964), esate baterako,
Esprit -en irakurritako Mounierren edo beste idazleren baten artikuluetatik jasotako
zati interesgarriak kopiatu zituen,205 eta horietako hainbaten aipamenak aurkitzen
ditugu Manexen artikuluetan (ik. 5. eta 15. artikuluak).
1932. urtean sortu zen Esprit aldizkariak, Mounier eta ideologia ezberdinetako
hainbat pentsalari eta filosoforen eskutik, gizarteak garai hartan bizi zuen ekonomi
eta espiritu krisiari, egituren eta gizakiaren krisiari erantzun bat bilatzen zion.
Aldarrikatzen zuten pertsonalismoak pertsonaren eta mundu berrian desagertzear
ziren printzipioen eta baloreen babesa eskatzen zuen.
Bada, Manex Erdozaintziren gizakiari eta munduari buruzko ikuspegiak
Mounier-en obra eta pertsonalistek defendatzen zituzten ideiak dakarzkigute
gogora. Ideia haiekin bat egiten zuen, bereganatu egin zituen Euskal Herriko
egoerara ere ekarriz, eta idazteko eta gogoetatzeko abiapuntu izan zituen. Esprit-en
inguruan garatu zen pentsamendu horren arrastoa ikus daiteke Manexen
artikuluetan, bai eta poesian ere. Ikus dezagun jarraian zein ideia nagusitan
204.-

Erdozaintzirentzat eredugarria izan da Irlandako askapen mugimenduan apaizgoak izan
zuen jarrera (ik. 22 art.: "L'Eglise du peuple: role national et social du clergé irlandais").
205.- Honela irakurtzen dugu 1956an (Erdozaintzi, 2. egunkaria):
"Lilichka bat 'Esprit' agekarian bildua. 1956-eko Aphirilaren 1ean: Ne vous pressez pas. Un an
deux ans, qu'est-ce dans une vie? Dieu n'est pas avec ceux qui pressent. J'ai toujours eu peur des oeuvres trop
rapides, des succés trop visibles. Je n'ai jamais cherché le nombre. Et cependant, c'est dans la masse qu'on peut
trouver l'élite." Aipamena E. Mounier-en artikulu batetik hartua da, Esprit, 1950-12-13, 963 or.
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oinarritzen den filosofia hori:206
- Komunikazioaren beharra eta indibidualismoaren aurkako jarrera:
Erdozaintzik pertsonen arteko harremanaren eta elkarrizketaren beharra
azpimarratzen zuen, besteekiko jarrera ireki bat. Izan ere, besteak entzunez, ulertuz,
maitatuz eta elkarlanean arituz gizateria aske eta ireki bat lor daiteke, gure herri edo
eskualde mailan ez ezik, mundu mailan ere bai (13. art.).
De telles exigences nécessitent qu'il y ait collaboration étroite de la part de tous
ceux qui sont responsables d'assurer et de promouvoir la véritable culture. Dans un
monde si désuni et qui réclame de plus en plus une solidarité ouverte entre les
hommes, il serait absurde de continuer à cultiver un certain individualisme bourgeois,
à perdre son temps à se disputer à n'en plus finir sur des questions secondaires,
parfois sur des futilités, à se retrancher dans des susceptibilités mesquines ou des
partis-pris injustifiables. Il est urgent de sortir de "soi-même" pour s'ouvrir à "l'autre",
à tel et tel homme, pour entrer en dialogue et se comprendre pour travailler dans une
étroite solidarité à bâtir ce monde nouveau, un monde plus uni où l'on fraternise, où
l'on s'aime cette fois-ci pour de bon (Erdozaintzi, 15. art.).

Eta ildo beretik, honela esana zuen Mounierrek:
Par expérience intérieure, la personne nous apparaît aussi comme une présence
dirigée vers le monde et les autres personnes, sans bornes, mêlée à eux, en perspective
d’universalité. Les autres personnes ne la limitent pas, elles la font être et croître. Elle
n’existe que vers autrui, elle ne se connaît que par autrui, elle ne se trouve qu’en
autrui. L’expérience primitive de la personne est l’expérience de la seconde personne.
Le tu, et en lui le nous, précede le je, ou au moins l’accompagne. (Mounier 1949:33)

Mounierren hitzetan besteentzako baino ez gara esistitzen, are gehiago, “izatea
maitatzea da” (op. cit., 34). Erdozaintziren idatzietan behin eta berriro errepikatzen
den hitza hori da, hain zuzen: maitasuna, amodioa. Ezagutu zutenak bat datoz
esatean Erdozaintzi dena amodio zela, amodioa Jainkoari, herriari, munduari, bere
lurra eta mendiei, euskarari... Amodioz egiten zuen lan, amodioz mintzatu eta
amodio hori bera transmititzen zuen poesiaren bitartez.
Pertsonalismo kristauak egiten duen moduan, indibidualismoaren aurka,
izakera komunitarioa azpimarratzen zuen, oso jarrera baztertua azken mendeetako
kristau fedean eta bizitzan. Komunikazioaren, irekitzearen eta partekatzearen ideia
horiek zeuden “Anaitasuna” proiektuaren baitan:
(...) concrétiser une vie évangélique selon un modèle de partage des conditions de
vie des travailleurs paysans et ouvriers de chez nous, vivant de notre travail, habitant une
maison modeste qu’on louerait et qui soit ouverte à tout le monde; exister avec les gens
dans des relations de réciprocité qui se nouent à l’intérieur d’un tissu socio-politique;
exprimer une forme de vie fraternelle à partir et à l’intérieur des dynamismes de notre
peuple, une vie fraternelle ayant la capacité de les ressentir, de les analyser, de les
soutenir; 207

- Gizaki guztien berdintasuna eta gizadiaren batasuna:
Ez dago pertsonalista kristauentzat, ez eta Erdozaintzirentzat ere, inolako
bereizkuntzarik egiterik arraza, gizarte maila, erlijio edo jatorri ezberdinen arteko
gizakien artean. Laikoekin elkarlanean aritzeko prest ikusten dugu beti, mundu
206.207.-

Ik. E. Mounier 1949 eta 1956.
Erdozaintzi, "Description...", 1980 (26. dok.).
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osoko arraza ezberdinetako gizarteen egoeraz eta eskubideez kezkaturik... (Horren
adibide dugu, esate baterako, Erdozaintziren liburutegian biltzen diren hirugarren
munduari buruzko liburuak, lanak eta artikuluak). "Car notre attitude doit
fondamentalement être inspirée de la doctrine évangélique, -idatzi zuen Aljeriako
arazoa zela eta- qui veut que tous les hommes s'aiment comme des frères; il n'y a pas
de race supérieure à une autre; essentiellement nous sommes -tous hommes- Fils
dans le Christ d'un même Père, 'Notre père qui êtes aux cieux'" (2. egunkaria, 195701-16).
- Engaiamendua edo konpromezua, eta ‘Akzioa’ren garrantzia:
Bizitzea egokitu zaien aro edo zibilizazio berriak, alegia, teknikaren, makinen
eta abiaduraren aroa, krisi batean murgildu du gizakia, gizarte, espiritu, nahiz
politika mailan. Horren aurrean uzkurtu edo beldurtu baino, AKZIOA aldarrikatzen
du Erdozaintzik, “une action qui soit pleinement humaine dans le jugement, la
décision, la détermination et l'action” (15. art.). “L’action suppose la liberté” dio
Mounierrek (op. cit., 34).
Horretarako hiru gauza dira beharrezko: bizi garen munduan kokatu, begi argi
eta askeez ulertu, eta nork bere kultura landu eta ikasi (se cultiver). Soilik horrela
senti baitaiteke giza komunitate batean engaiatua eta Jainkoari begira.
Engaiamenduak eta ikaspenak nork bere existentziaz jabetzen lagunduko du,
besteak ezagutuz, besteen pentsamoldeak onartuz eta besteekin elkarlanean
(Erdozaintzi, op. cit.).208
- Kapitalismoaren eta burgesiaren egituren kritika:
Erdozaintzik goraki salatzen zituen gizarte mailaketa, jende pobrearen
alienazioa, jabetza pribatua... (ik. 38. art.). Jadanik esan dugu pobreen alderdia
aukeratu zuela gizartean ziren maila ezberdinez ohartu zenean, jende langileen eta
baztertuen alderdia. "Konturatu ere nintzen Ebanjelioa Pobreen giza lurrean jaio
zela eta pobreen giza lurraren mintzairan hiltzeratu zitzaigulako. Nere fraide
bizitza, kontzientzia hartze hauekin hasi nuen berpentsatzen eta berriro
eraikitzen"(ibid.).
Horren aldatzeko jende xumearen borroka beharrezkotzat jotzen zuen, beren
askatasuna eta duintasuna berreskuratu behar bazuten: “Jende xumea aldiz borroka
batean sortu da, nahi ala ez, eta zerbaitetarat heltzeko borrokari behar du lotu”
(ibid.).
Baina boteretsuen eta aberatsen aurkako borroka dei hura ez zen soilik Euskal
Herriko eremu txikira mugatzen, aitzitik gure mugetatik kanpo ere zabaltzen zen,
nazioarte zabalera.
- Nazionalismoa eta internazionalismoa:
Nazio handien eta txikien arteko borrokan Erdozaintzi beti izan da, txikien,
zanpatuen eta zatikatuen ondoan (Viet-Nam, Kurdistan, Biafra, Txekoslobakia
aipatzen dizkigu sarritan, eta horien artean Euskal Herria), eta miseriatik jalgitzeko
oldartzen direnen ondoan (India, Afrika, Hego Amerika nahiz Europako nazio
txikiak).

208.-

Ideia hauek H.Davenson-ek Esprit aldizkarian agertu zuen artikulu batetik hartu zituen
(H. Davenson, "Défense de la culture et liberté de l'esprit" in Esprit, 1936-azaroa, 240 or.).
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L'évolution ou plutôt l'entrée dans la scène du monde des jeunes nationalités est
le grand événement de notre époque. Et il me semble que nous autres, Basques, nous y
sommes beaucoup plus sensibles que les vieilles et grandes nations d'Europe. En effet
notre tradition démocratique nous permet de mieux comprendre cette évolution vers
l'égalité et la justice; il est donc de notre devoir de travailler à ce que cette évolution
qui, normalement, doit aboutir à l'autonomie, se fasse sans rejet des 'nations
modernes' de la part des "pays sous-développés" (Erdozaintzi, 9. art.).

Izan ere, Estatuaren kontzeptuaren gainetik Nazioarena izango du beti, Nazioa
baita, Erdozaintzirentzat, gizabanakoaren burujabetasuna, askatasuna, nortasuna
eta kultura babes dezakeen bakarra.209 Puntu horri loturik kolonialismoaren auzia
datorkigu.
- Antikolonialismoa:
Aljeriako gudak Frantziar gizartean eta oro har mundu osoan sortu zituen
gatazkak eta kolonizazioaren aurkako jarrera gogorrak Erdozaintzirengana ere iritsi
ziren, haren biografian ikusi dugun bezala. Nazio txiki, pobre eta alienatuen
askapenaren aldeko beti, deskolonizazioaren ideiak eta aldarrikapenak bere egin
zituen, eta hala jarraitu zuen, Aljeriako gudaren ondotik ere, bizitza osoan.
Nous nous devons donc de travailler et de collaborer à la transformation
politique, économique, sociale, culturelle et religieuse des pays coloniaux, dans la
fidélité à leur originalité propre. Hier le Viet-Nam, aujourd'hui l'Afrique du Nord,
demain l'Afrique Noire; déjà le Togo affirma sa "personnalité". Nous ne devons
aucunement demeurer aveuglés par quelque intérêt matériel, et les problèmes
humains ne doivent pas être traités du seul point de vue économique. (Erdozaintzi,
op. cit.)

Nolabait herri kolonizatuekin identifikaturik sentitzen zen. Izan ere, euskal
gizarteak urte haietan bizi zuen gatazkak maila batean herrialde menperatu haiekin
antzik bazuelakoan zegoen, eta beraz, teoria haiek Euskal Herriaren egoerara ekarri
zituen.
Erdozaintziren liburutegian antikolonialismoaren ideien zabaltzaile izan ziren
autore nagusien obrak aurki daitezke, esate baterako: Frantz Fanon-en Afrikar
iraultzaren alde (1970), Robert de Montvalon-en Ces pays qu’on n’appellera plus colonies,
Robert Lafont-en La révolution régionaliste (1967) eta Décoloniser la France (1971)...
Halaber, Akitaniako frantziskotarrek argitaratzen zuten Missions Franciscaines
d'Aquitaine izeneko bihilabetekariaren irakurle zen. Joxeba Intxaustik gogoratzen
duenez (op. cit., 135), frantziskotarrek munduan zehar zituzten misioen inguruko
berriez informatzen zuen aldizkari horrek jadanik 1956an (Sartreren "Le
colonialisme est un système" artikulu ezaguna kaleratu zen urte berean) Islamari eta
Afrikako langile etorkinei buruzko zenbaki bereziak agertu zituen. Aldizkari hura
ordezkatuz 1959an Frères du Monde agertu zen, ospe handiko agerkeria izatera iritsi
zena. Bigarren horretan gizarte eta nazioarteko gaiak nagusitu ziren eta
209.-

Hona Mounier-en hitzak, Erdozaintzik ere bere egin zitzakeenak, nazioaren eta estatuaren
inguruan: “(...) le sens national est encore un puissant auxiliaire contre l’égoïsme vital de l’individu et
des familles, contre l’emprise de l’Etat et l’asservissement des intérêts économiques cosmopolites. De
ce haut lieu se règle une part de l’équilibre humain; il ne regarde pas seulement le citoyen: la nation
est un élément intégrant de notre vie spirituelle. (...) L’Etat, répétons-le, n’est pas la nation, ni même
une condition nécessaire pour que la nation passe à l’être véritable. Seuls les fascistes proclament leur
identité au profit de l’Etat. L’Etat, c’est l’objectivation forte et concentrée du droit, qui naît
spontanément de la vie des groupes organisés. Et le droit est le garant institutionnel de la personne.
L’Etat est pour l’homme, non l’homme pour l’Etat” (Mounier, op.cit., 118-120).
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deskolonizazioaren eta herri ttipien inguruko artikuluak eta gogoetak biltzen zituen.
Bazegoen, beraz, frantziskotarren artean Hirugarren Munduarekiko ardura eta
kezka.
Bertrand Duclos anaia frantziskotarraren esanetan, Manexek artikulu zenbait
agertu zituen Frères du monde aldizkarian 'Jean Herrikoa' ezizena erabiliz.
Aurretik aipatu dugun pertsonalisten Esprit aldizkariak ere garrantzi handia
izan zuen antikolonialismoaren aldeko teorien zabalkundean. Hainbat idazle
ezagunen iritzi artikuluez gain (aurretik aipatu ditugun autoreei Albert Memmi
idazle tunisiarra ere erants diezaiekegu), herri kolonizatuei buruzko ale bereziak ere
kaleratu zituzten (Indotxina -1933-, Maroko -1937 eta 1947-, Aljeria -1947 eta 1948-,
Viet-Nam -1947-, Madagascar -1948-), edota judutarrei, xenofobiari eta atzerritarren
arazoei buruz.
- Indarraren eta borrokaren balioa:
Mounierrentzat pertsonaren izatean bertan dago ukatzen, protestatzen eta
borrokatzen jakitea. Maitasuna, bizitza, bai eta bizitza espirituala ere, borroka dira;
horrela baino ez du gizakiak bere buruaren kontzientzia hartzen. Ez da ordea
bortizkeriaz ari, baizik eta giza indarraz, barneko indar espiritualaz.210
Manex Erdozaintzi ezagutu zutenen lekukotasunek eta utzi dizkigun idazlanek
(artikuluak, olerkiak, egunkariak, eta abar) zerbait argi uzten badigute, Manexen
bizitza borroka bat izan dela da, ez borroka bortitza, Mounierrek zioen bezala,
baizik eta borroka sotila eta espirituala. Poesia ere borroka zen berarentzat, "borroka
baten elea", Hinki-Hanka-ren sarreran azaltzen zuen bezala. Baina zeren aurka
borrokatzen zuen? Bada, Eliza tradizionala eta zaharkituaren aurka, euskara eta
euskal kulturaren itzaltzearen aurka, estatu zapaltzaileen aurka, kapitalismoaren eta
burgesiaren aurka, mundu berriaren norberekeriaren aurka...
Nolabait hautsi egiten zuen elizgizon plegatu, konformista eta tradizioaren
jarraitzailearen irudiarekin. Paradoxikoa badirudi ere, Manex iraultzaile zen.
Transmititzen zuen espiritualtasuna, tolerantzia eta maitasun sentimenduekin
batera, ekintza gizona zen, herritarren eta langileen borroka ulertu ez ezik bere
borroka ere bihurtu zuena.
Pertsonalismoan aurkitu zuen bere galderei erantzuna, bere ideiekin bat egiten
zuten teoriak eta planteamenduak, eta ezin da ukatu filosofia horrek eragin handia
izan zuela haren ikus-pentsamoldearen garapenean, eta ondorioz, idazlanetan.
Pertsonalisten eta Erdozaintziren kristautasuna ulertzeko modu horrek orain
arte aipatu ez dugun kontzeptu bat dakarkigu gogora: askapenaren teologia,
ebanjelioaren printzipioak hirugarren munduko herrien askapenera (askapen
politiko, sozial, kultural eta ekonomikora) ekartzen dituen korrontea.
Egon da teologia hori aipatu duenik Erdozaintziren ideologiaz
mintzatzerakoan eta ez da, egia esateko, frantziskotarrengandik eta bereziki
Manexengandik urrun geratzen den pentsamoldea.
Ezer baino lehen laburki azalduko dugu zertan oinarritzen den zehazki
askapenaren teologia, ondoren gure idazlearen pentsamoldearekin parekatzeko
arrazoirik ba ote dagoen baloratu ahal izateko. Horretarako, besteak beste,
Erdozaintziren paperen artean aurkitu dugun dokumentu interesgarria baliatu
210.-

Ikus Mounier, op.cit., 60-61: "L'amour est lutte; la vie est lutte, contre la mort; la vie
spirituelle est lutte, contre l'inertie matérielle et le sommeil vital. La personne prend conscience d'ellemême non pas dans une extase, mais dans une lutte de force. La force est un de ses principaux
attributs. Non pas la force brute de la puissance ou de l'agressivité où l'homme se renonce pour
imiter le choc matériel, mais la force humaine, à la fois intérieure et efficace, spirituelle et manifeste".
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dugu, 1983an Leonardo Boff fraide frantziskotarrak eman zuen gai horri buruzko
hitzaldia ("La théologie de la libération et l'esprit franciscain"), ondoren Notre Lien
aldizkarian argitaratu zena.211
Askapenaren teologiaren oinarrian Jainkoaren eta behartsuen gizarte mailaren
arteko topaketa dago. Kristauaren ideala ez da aberatsen gizarte bat, ez eta
behartsuen gizarte bat, gizarte solidarioa baizik. Bide horretatik, fedea eta
errealitatea elkartuz, bi esparruon analisi bat eginez, sortu zen 60. hamarkadaren
inguruan askapenerako teologia. Pobretasunaren irakurketa ezberdina egiten zuen:
pobretasuna gauza halabeharreko eta naturala baino, gizarte modernoen
garapenaren ondorioa eta emaitza da. Garapen horrek batetik aberastasuna eta
bestetik txirotasuna ekartzen du, bata besteari loturik dago. Azken batean, lurralde
txiroen azpigarapena da ekialdeko munduan dugun garapen motara, alegia,
garapen kapitalistara iristeko ordaindu behar izan den prezioa. Lurralde aberatsak
eta txiroak menpekotasun eta menderaketa harreman baten sisteman sarturik
daude. Lurraldeon harremanak zeharo ezberdinak eta bidegabekoak dira, bai
erdialdeko lurralde aberatsen eta lurralde periferikoen artean, bai lurralde periferiko
horien barneko gizarte mailen artean.
Testuinguru horretan hitzegin zen liberazio edo askapenaren beharraz.
Txirotasunaren aurka borrokatu eta hura gainditu nahi izan zuten kristauak hasi
zirenean errealitate hori aztertzen, ohartu ziren horren atzean pobretasuna sortzen
duten mekanismoak badaudela. Arrazoi nagusia sistema bera da, ondasunak sortu
eta banatzeko duen moduan. Kontzientzia hartze horretatik aurrera, kontuan
harturik Jainkoarentzat pobretasuna dela zentrua eta aberastasuna periferia, ez
alderantziz, kristauak hasi dira ulertzen Elizak baduela gizarte misio askatzaile bat.
Bi esperientzia horiek, alegia, behartsuen ikuspegi espirituala, eta
txirotasunaren mekanismoen ulertzea bilatzen duen azterketa, dira askapenaren
teologiaren oinarria, laguntzaile eta paternalista baino areago, askatzaile izan nahi
duen Eliza baten helburua. Askatzaile esatean autonomia eskaini nahi duela esan
nahi da, pobreen independentzia eta autonomia. Pobrea bera izango da, beraz, bere
askapenaren eragile. "Garrantzia duena ez da askapenaren teoria, garrantzia duena
askapena da" (ibid.).
Lurralde azpigaratuetan teologia horrek eskatzen duena gizartearen aldaketa
da, gizakien bizi-baldintza oinarrizkoenak ere zapaltzen dituen gizartearen aldaketa.
Aurrean duen arazoa zera da: fedea eta justizia, Ebanjelioa eta gizarte aldaketa.
Frantziskotarrak beren jatorrian pobreen ondokoak izan dira, pobretasunean,
xumetasunean behartsuen eta baztertuenekin bizitzea eta laguntzea izan da euren
printzipioa. "Vivre évangéliquement, de façon que se crée une atmosphère de
libération" dio Boof-ek. Eta honela jarraitzen du:
Je pense que, dans le groupe des chrétiens les plus proches de cet idéal de
libération, par leur origine, il y a les Franciscains des diverses familles franciscaines.
Nous n'avons pas besoin de faire de la théologie de la libération. Ce dont nous avons
besoin, c'est de vivre notre "minorité", notre pauvreté évangélique, la simplicité
franciscaine. Cela, c'est déjà être des libérateurs (Ibidem).

Manex Erdozaintzi ez zen hirugarren munduko lurralde azpigaratu batean
bizi, ez eta oinarrizko eskubideen beharretan bizi zen komunitate batean. Baina
antikolonialismoaren puntuan esan dugun bezala, neurri batean Euskal Herriko
egoera herri kolonizatu eta zatikatuenarekin parekatzen zuen eta aipatu dugun
211.- Leonardo Boff, "La théologie de la libération et l'esprit franciscain", 1983-06-14ko hitzaldia,
Notre Lien, 145. zenb. 8 orrialdeko testu horren kopia andana egin zituen Erdozaintzik, bilkuraren
batean edo banatzeko, seguruenik.
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teologia horren printzipioak bat datoz Manexek zuen gizakiaren, gizartearen eta
askapenaren printzipioekin: pobre eta zanpatuen aldeko aukera egiten du, estatu
kapitalista eta boteretsuak gaitzesten ditu, pobreak eta alienatuak sistemaren aurka
oldartzera eta borrokatzera deitzen ditu...
Hori guztia dela eta, atal honi amaiera emateko, Jean-Louis Davantek
Erdozaintziri buruz egindako adierazpen batzuk ekarriko ditugu. Idazle
zuberotarrak Manex ongi ezagutu eta adiskide izan zuen eta aipatu ditugun
printzipioek eta ideiek eraman dute hari buruzko iritzi bat moldatzera, duela ez
asko azaldu duena eta baten baino gehiagoren harridura ere sortu duena.212
Davant Manexen "budismoaz" eta "maoismoaz" hitzegin daitekelakoan dago,
hitz horiek kakotxen artean erabiliz, jakina. Termino nahasketa handia da ziur asko
baina Davanten azalpenak badu zentzurik. Batetik, haren ustez kristau erlijioan bi
alderdi edo joera daude, bata dinamikoa eta ernea, eta bestea "lasaia, baketsua,
amultsua, burrunba, zalaparta, ttipikeria eta ontasunetatik askatua", budismoaren
itxurakoa izan litekeena. Bigarren honetan legoke Manex, kristaua guztiaren
gainetik, baina zentzu batean budismoaren izakerarekin ere bat egiten duena: gizon
lasaia, pausatua, baketsua, jendea arretaz entzun eta behatzen duena... Bestetik,
"maoismoa" dioenean Erdozaintziren gizarte eta politika mailako engaiamenduaz
ari da, alegia, Mao bezala aberriaren aldeko borrokaren eta jende xehearen aldekoa
dela, behartsuak eta zanpatuak beti gogoan izan dituela.
2.2.4. Kultur eta literatur zaletasuna
Hasieran aipatzen genituen Erdozaintziren bizitzaren ardatz nagusietatik
laugarrena eta azkena dugu hau. Orain arte Manex erlijio gizona, euskaltzaleabertzalea eta gizon engaiatua aipatu baldin baditugu, horiei tinko loturik eta ezin
bereizirik dago Manex idazlea, poeta eta literaturzale porrokatua. Izan ere poesia,
literatura eta oro har kultura (euskal kultura batik bat), barne-barnean eraman
zituen bizitza osoan, oso gaztetatik. Poesia zuen bere barne sentipenen, minen eta
pozen adierazpen modua, baina ez bereak bakarrik, bere herriarenak ere bai; poesia
"herriaren borrokaren elea da", "herriaren dramaz eta giza errealitateaz mintzo da",
errepikatzen digu (HH, 7-12 orr.).
Ez gara Erdozaintziren literatur zaletasunaren puntu horretan luzatuko, hori
baita hain zuzen gure ikerketaren hurrengo atalen aztergaia, baina bai azalduko
dugu Erdozaintziren kulturaren kontzeptua.
"Euskal kulturak oren latzak bizi ditu" zioen 1956ko artikulu batean213 (22 urte
baino ez zituela); kultura krisi larrian zen, ez soilik kanpoko kultur boteretsuak
indarrez nagusitzen ari zirelako, baizik eta euskaldunek beraiek ere "deus guti
egiten zutelako" bereari eusteko. Salaketa gogorrak egin zituen beren hizkuntza eta
kultura berpiztu, indartu eta hedatzeko benetako indarra egiten ez zutenen aurka.
Azken batean euskal ELITE baten falta zegoela pentsatzen zuen; euskara eta
Euskal Herriaren jatorrizko ikus-pentsamoldea zaintzeaz eta irakasteaz arduratuko
liratekeen intelektual eta jende ikasiez osatutako Elite berri baten beharra
aldarrikatzen zuen.
J’ai l’impression que dans notre petit banque, il manque une élite d’hommes
remplis d’idéal et capables de grandes réalisations. On ne s’est pas assez préoccupé de
212.-

J. L. Davant, Manex Erdozaintzi-Etxart, Herria, 2594. zenb., 2001 eta Kristau "maoismoaz",
Herria, 2621. zenb., 2001. Urte hartako otsailean mintzatu zen lehen aldiz gai horretaz, "Manex
Gogoan" elkarteak antolatu zituen Donapaleuko "Otsail Egunak" izeneko jardunaldietan.
213.- Erdozaintzi, 3. artikulua: "Euskal-kultura baten behar gorria", Herria, 1956.
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former une élite basque dans nos écoles secondaires. C’est, à mon avis, une grande
faille. Et les quelques éléments que l’on rencontra à droite ou à gauche se sont
dévéloppés grâce à un travail (effort) personnel. Mais ils se sentent si peu compris, si
peu aidés, si peu “admis” même... dans (au sein de) notre société basque, qu’ils
n’osent s’affirmer franchement. Et alors ils continuent à se cultiver personnellement,
sans prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la société basque dont ils
font partie. Il faudrait pouvoir analyser (de près) ce phénomème à fin de pouvoir y
rémedier efficacement (...).214

Manexek berak bere buruaren formakuntza bide horretan eman zuen bizitza
osoa: bere burua kulturaz jazten, irakurtzen eta idazten, ikasten eta irakasten, euskal
obrak eta agerkariak biltzen eta hedatzen... Euskal kultura ezin zen desagertu,
horrek euskaldunen desagerpena erakarriko baitzuen, "kulturaren barnean beita ere
loretzen gizonaren izaitea" zioen (10. art.). Seguruenik berak ere sufritu zuen
artikulu hartan aipatzen duen gizartearen ez-ulertzea eta laguntza falta.
Kulturaren kontzeptu herrikoia zuen: kultura, poesia bezala, jendearen baitan
dago, jende xehearen baitan, laborariak, langileak, beren eskuez materia lantzen
dutenak... denek egiten dute kultura. Irakur ditzagun hobeto haren hitzak:
Luzaz ainitzek uste ukan die kultura jende ikasientzat edo jende ikasietan zela
bakarrik! Beharrik denbora hautan, laborari ala langileak ohartu dituk kultura
denetan eta denentzat zela, bereziki populu xumeena haundiagoenena bezain
aberatsa zitakeela.215

Eta berdin herri-antzerkigintzaren garrantziaz ari denean:
Noradino heltzen den kultura: nork erran lezake? Askok uste dute kultura dela
jende ikasien ontasun bat. Kultura da herri bat xutik, herri bat lanari lotua, herri bat
beti sortzeko minetan, herri bat sekulan ez etsitua. Lurra beti iraulitzen den bezala,
herri bat hasten delarik bere jendeen elgarretaratzen, eguneko errautsetik inarrosten,
eta iruzki alde so egiten: orduan herria hasten da sortzen. Herri osoa da teatrolari,
egun guziez, bainan beste gisan, ez alegiaka, bainan intzirika eta nigarrez, irriz eta
karkailaz, kantuz eta zinkaz. Izerdiak bustitzen duen bizkarra, haize hegoak
perekatzen duen kopeta: gizona xutik, borroka eta kantuz, ixilik ala erasian: Herria ba
doa orduan kultura bidean.216

Ideia horiek ere ez daude Mounierren pertsonalismoaren filosofiatik urrun.
Harentzat ere jakintzaren esparru bat izan baino, gizakiaren baitan dago kultura;
herria da beti kulturaren iturria, eta ondorioz, gizakiarekin zerikusirik duen orori
gertatzen zaion bezala, piztu egiten da, ez da eraikitzen ez inposatzen.217
Pentsa daitekeen bezala, euskal kulturari eta intelektualei buruz esandako
guztiak ez zuen harrera berdina izan irakurle guztien artean. Baziren hura bezala
pentsatzen zutenak, alegia, euskal kultura egoera larrian zela eta horren
indartzearen aldeko ekimen zuzenak burutu behar zirelakoan zeudenak. Baina
baziren, bestetik, lanean gogor jardun ziren eta ziharduten euskalzale zaharrak,
horrelako adierazpenekin beren lana gutxietsia ikusten zutenak.
214.-

Erdozaintzi, 1957-05-05eko M. Jauregiberriri gutuna. Ik. ere 15. artikulua, "Un problème
actuel: l'enseignement de la langue basque".
215.- Erdozaintzi, 1969-11-20ko gutuna, Tolosatik Arnaud (Arño) anaiari (6. egunkaria).
216.- Erdozaintzi, 1970-02-15, 7. egunkaria (Corpusa, 8.3.1).
217.- E. Mounier, op. cit., 124-125 orr.: "La culture n'est pas un secteur, mais une fonction
globale de la vie personnelle. Pour un être qui se fait (...) tout est culture; l'aménagement d'une usine
ou la formation d'un corps, comme la tenue d'une conversation ou l'usage de la terre. C'est dire qu'il
n'y a pas une culture à l'égard de laquelle toute autre activité serait inculte (un 'homme cultivé') mais
autant de cultures diverses que d'activités. Il faut le rappeler contre notre civilisation livresque".
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Dagoeneko aipatu dugu Piarres Lafittek Herria -n agerturiko Erdozaintziren
artikuluari erantzunez idatzi zuena ("Ostogia jaunari", Herria, 1956). Agerkariaren
zuzendaria zenak Manexen idazkiak gazte "suhar eta kartsu hetarik" zela erakusten
zuela zioen, eta hainbat zuzenketa egiten zizkion: askotan erdaraz idatzi beharra
zegoela erdaldunek ere euskal kultura zer zen jakin zezaten; ez ziezaiela kultura eza
leporatu, zeren jende xehearentzat idazten baitzuten eta ezin, beraz, goi mailako
gaiei buruzko artikulu sakonak argitaratu (horretarako zuten Euzko Gogoa, esate
baterako); eta azkenik oso nekeza zela euskarazko libururik argitaratzea eta saltzea
erosleak oso eskasak zirelako. Euskal kulturaren egoera zaila zen, baina bazen gogor
lan egiten zuenik euskal obrak idazteko, argitaratzeko eta hedatzeko. Bazekienez
gero zer egin behar zen, lot zekion bera lanari gomendatzen zion Ostogia jaunari.
Handik denbora gutxira, Parisen zen Joachim de Inchausti adiskideak ere
euskal kulturarekiko jarrera ezkorregia edo pesimistegia zuela adierazten zion
Erdozaintziri. Honek argitaratu berri zuen artikulu bat irakurririk (Elgar-en
agerturiko "Un problème actuel: l'enseignement de la langue basque" 5. artikulua
izan daiteke), oso interesgarria zeritzon euskarari eta kulturari buruz esandakoari,
baina nahiko ezkorra ere bai. "Je vous avoue franchement avoir trouvé votre article
un peu pessimiste. Tout bien réflechi, vous avez bien raison de tirer la sonnette
d'alarme pour notre langue".218 Alarma deia egiteko arrazoirik bai baina ezin zituen
ahaztu, zioen, hegoaldeko Euskal Herriko euskal mugimendua frankismoa gora
behera, Gipuzkoan lanean ari zen Euskal Akademia, edota Iparraldeko Lafitte jauna,
izugarrizko lana egiten ari zena euskararen alde; "Vous avez des raisons pour ne pas
être tout à fait optimiste. Continuez de votre côté à travailler pour Euzkadi dans la
belle vocation que vous réaliserez dans le sacerdoce" (Inchausti, ibid.).

218.-

Joachim de Inchausti, 1957-05-06ko gutuna.

3. IDAZLAN GUZTIAK
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Ikerketa honen sarreran esaten genuen bezala, dokumentazio ugaria eta
aberatsa aurkitu dugu Manex Erdozaintzik azken urteak bizi izan zituen
Donapaleuko etxean. Paper pribatuetatik hasita obra literariora, guztiak izan
dira gure ikerketarako iturri. Baina lehen mailako iturriok, hau da, autorearen
eskutik zuzenean datozen dokumentu hauek guztiz interesgarriak badira
ikerlari batentzat, are gehiago dira horien artean aurkitzen diren testu
ezezagunak eta sekula ez argitaratuak. Hauen bilketak gure autorearen lanaren
ikuspegi zabalago eta osatuago bat izateko aukera ematen digu. Ziur gaude,
ordea, besterik izango dela nonbait, jasotzeko aukerarik izan ez duguna, eta
gure sailkapen hau aurrerago osatuz joango dela.
Atal honetan, beraz, Manex Erdozaintzi-Etxarten sorkuntza lanen berri
emango dugu: olerkiak, prosazko testuak eta artikuluak. Lehenik, sarrera
moduan, testu kritikan eta testuen edizioan kontuan hartzen diren elementu
batzuk aipatuko ditugu, hau da, eskuartean izan ditugun testu motak,
idazlearen akatsak eta idazlearen aldaki ezberdinak. Testuen azterketa honek
informazio aberatsa eskainiko digu idazlanen sailkapena egiteko, eta berorien
sorkuntza eta bilakaera ulertzeko.
Bigarrenik idatzien sailkapena edo azterketa historiko kritiko bat egingo
dugu, lehenik poesia, bigarrenik prosazko lanak eta hirugarrenik aldizkarietan
argitaratutako artikuluak emanez. Genero horietako bakoitzean lan
argitaratuak eta lan argitaragabeak bereiziz, idatzi bakoitzari buruz dugun
informazioa emango dugu: non eta noiz idatzia den, non eta noiz argitaratua,
aldaki ezberdinak... Arestian esan dugun bezala, ez dugu testu asko datatzerik
izan eta, beraz, horiek testu argitaragabe, datagabe edo testu solte moduan
ematen ditugu.
Informazio hau guztia biltzeko oso baliagarriak izan zaizkigu
Erdozaintziren egunkari pertsonalak, gutunak, edo eta ezagutu zutenekin
izandako elkarrizketak. Hauetan datu ugari aurkitu ditugu Manexen
argitalpenen inguruan, gogoan zituen edo argitaratzeko asmotan zituen
idatziez, horiei buruzko zalantzak eta iritziak... Azken batean iturri guztiak
osagarriak dira; gutunek, egunkariek, literatura idatziek... batak bestera eraman
gaitu, batetik bestera jo dugu autore honen bizitza, obra eta idazketa prozesua
berreraikitzeko.
Erdozaintziren idazlanen atal honetan, beraz, autorearen obra osoa bildu
nahi izan dugu, hautaketarik egin gabe, idatzi guztiak bildu ditugu: gaztetako
idatziak, behin behinekoak, amaigabeak, lan luzeago baten zati diruditenak...
Egiten dugun lehen bilduma honetan edizio kritiko batean behar bada kanpoan
utziko genituzkeen idatziak ere hartu ditugu kontuan, testuaren kalitateari edo
balio literarioari sobera erreparatu gabe, dena bildu nahi izan dugu. Izan ere
zalantzazko balio literarioa duten idatziak edota zirriborro amaigabeak ere oso
interesgarriak izan daitezke autorearen bilakaera eta idazle egite prozesua
ulertzeko. Esan azkenik, atal honetan aipatuko ditugun artikuluak, idazlan
argitaragabe, eta beraz, ezezagun guztiak gure ikerketa honen amaieran
Corpus moduan ematen ditugula.
Hirugarren eta azken azpi atalean idatzi guztien kronologia egin dugu,
urtez urte autorearen biografiaren eta haren historia hurbileko gertakari
nagusiekin batera taula bat osatuz.
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3.1. Sarrera: Testuen deskribapena
Obra literario bat sortzea prozesu luzea eta konplexua izan daiteke. Idazle
batek argitaratzen dituen edo behin betikotzat jotzen dituen idazlanen atzean
badira ia beti hainbat izkribu, aldaki edo bertsio, autorea moldatuz eta
berridatziz joan dena. Idazki hauek oso baliagarriak zaizkigu literatura lan
batek igaro dituen fase ezberdinak finkatzeko, eta autorearen bilakaera
intelektuala, estetikoa eta estilistikoaz jabetzeko.
3.1.1. Testu motak
Gure autoreak lau testu mota ezberdinak utzi dizkigu:
a) Jatorrizko lehen testuak edo originalak :
Erdozaintzik berak eskuz idatzitako lehen idatziak dira. Hauen artean
dauzkagu ondoren argitaratuko zen eleberriaren eta hainbat poesiren lehen
zirriborroak, bai eta sekula argitaratu ez direnak ere, datadunak batzuk, datarik
gabeak besteak, amaigabeak, sinadurarik gabeak asko. Azken honengatik
zalantzak izan ditugu zenbait kasutan Erdozaintziren ala beste idazle bati
kopiatutako idatzi baten aurrean geunden erabakitzerakoan.
Autorearengana eramaten gaituzten eskuizkribu hauetan (zuzenean
makinaz idatziak ere izan litezke) idazlearen oldar sortzailea gauzatzen da,
haren inspirazioaren edo burutapenen emaitza zuzena dira. Ez dira, beraz, obra
guztiz amaitu eta estatiko bat. Prozesu baten lehen urratsa dira, lehen idazketa
bat, ondoren berrikusketa, zuzenketa edota berridazketa luze edo laburragoak
izan ditzakeena. Jatorrizko testuen barnean fase ezberdinetan sortutakoak
aurkitu ditugu (Ik. 3. eranskinak):219 a) prestakuntzakoa: oharrak, proiektuak,
zirriborroak, testu amaigabeak, batzuetan nahasiak eta ulergaitzak; b) erdiko
fasea: testu baten idazketa ezberdinak edo aldakiak; c) testu gutxi gorabehera
amaituak.220 Zenbait kasutan obra baten idazketaren fase esberdinak iritsi
zaizkigu, horien ordena zein izan den zehaztu behar izan dugularik; beste
batzuetan berriz, horietako bat baino ez da gorde (zirriborro bat, testu
amaigabe bat, azken aldakia baino ez...), eta hori izango da, testu
argitaragabeen kasuan, gure Corpusean emango duguna.
b) Erdozaintzik idatziriko behin-behineko testuak:
Makinaz nahiz eskuz idatziak, amaituak, zuzenduak, eta beste norbaiti
aurkezteko edo igortzeko prestatuak. Batzuk argitaletxe eta aldizkarietan
argitaratuak izan dira ondoren (Ik. 3.2. eranskina), beste batzuk, ordea, ez dira
sekula kaleratu horretarako prestatuak zirela dirudien arren. Horrelakoak dira,
esate baterako, "Trein honen drangadan" olerki luzea, edo "Behin eta berriro"
ipuina.
219.- R. Laufer-en sailkapenean oinarritua (Introduction à la textologie, 1972), Elisa Ruiz-ek
aipatua, in "Crítica textual. Edición de textos", Fundamentos y técnicas del análisis literario, 72-74
or.
220.- Eskuizkribu autografoen artean, alegia, idazlearen eskutik datozenak, hiru mota
bereiztu izan dira (ik. D. Estébanez 1996: 646): a) zirriborroa: non ere zuzenketa ugari aurkitzen
diren, testuaren bilakaera ikusteko datu interesgarria dena; b) original autografoa: autoreak
zirriborroaren gainean egindako kopia; c) kopia autografoa: originalaren eto beste kopia baten
gainean egina. Zirriborroa guk aipatzen dugun prestakuntzako faseari egokitzen zaio, eta
original eta kopia autografoak, kasuan kasu, beste biei, bai eta jarraian aipatzen ditugun behin
behineko testuei ere.

__________________________________________________________Idazlan guztiak

c) Aldizkarietan argitaratuak :
Euskarazko nahiz erdarazko kazetetan agertu diren olerki eta artikuluak:
Jakin, Olerti, Herria, Maiatz, Eusko Gogoa, Gazte, Elgar, Gure Herria, Anaitasuna,
Herriz-Herri... (Ik. 3.2., 3.3., 3.6., eta 4. eranskinak).
Aipagarria da, zenbait artikuluren kasuan, autoreak berak egindako
argitalpen hauetako fotokopiak daudela, gainetik zenbait zuzenketa egin
dizkielarik (Ik. 4.1. eranskina).
d) Liburu argitaratuak:
Hiru liburu argitaratu ziren Erdozaintzi bizirik zela, Hinki-Hanka olerki
bilduma ( Elkar 1978),Herri honen erraietan olerki luzea (Maiatz 1, 1982 eta
Maiatz Uhargi Saila, 1985-05-05) eta Gauaren atzekaldean eleberria (Elkar, 1982)
(Ik. 5. eranskina).
Hil ondoren Bizitza Pilpirak olerki bilduma berri eta ezezaguna kaleratu
zen beste biekin batera (Bizitza pilpirak, Nafarroari poema irekia eta Herri honen
erraietan, Maiatz, 1994).
3.1.2. Idazlearen akatsak
Jatorrizko idatzietan eta ondoren egindako kopietan idazleak egindako
hainbat akats aurkitzen dira normalean, ondorengo transkripzioan kontuan
hartu behar direnak. Laburki esango dugu hiru akats mota bereiz
daitezkeela:221
a) Azaleko akatsak, distrakzio material edo mekaniko baten ondorioz
eginak.
b) Memoriaren huts baten edo muga kulturalen ondorioz eginak.
c) Aipamenen kopiaketan edo pasarteen itzulpenetan egindako okerrak.
Testuaren transkripzioa egiterakoan lehenak zuzendu ohi dira, eta beste
biak errespetatu, autorearen izakera eta ezagupenak islatzen baitituzte. Gure
kasuan ere hala egin dugu Manex Erdozaintziren idatziak jasotzerakoan,
alegia, akats azalekoak eta mekanikoak zuzendu ditugu, beti ere haren
idazkera erespetatuz, jakina. Idatzi gehientsuenen izkribuak eta ondorengo
aldakiak dauzkagunez, ikusi ahal izan ditugu ez bakarrik autoreak garai eta
idazketa ezberdinetan egin dituen akatsak, bai eta horien gainetik egin dituen
zuzenketak ere. Badira beraz, batetik bere horretan geratu diren akatsak, eta
bestetik autoreak zuzendu dituenak, bai berehala okerraz ohartu zelako, bai
denborarekin hizkuntzaren ezagupenak zabaldu zituelako.
Aipatu berri ditugun azaleko okerrak alde batera utzirik, interesgarriak
dira oso beste bi motak, memoriaren eta kultura mugei dagozkienak batik bat.
Kulturaren mugak baino hizkuntzaren mugak esango dugu, bereziki
euskararen ezagutzaren mugak. Izan ere, Erdozaintziren idatziak euskal
hizkuntzaren ikasketaren bilakaeraren isla dira. Aurrerago azalduko dugun
bezala, modu autodidakta batez formatu zuen bere burua. Etxondoan
gurasoengandik ikasi zuen lehen hizkuntza hari berriro heldu zion, hainbat
urtetan bere ikasketengatik bazterturik izatera behartuta egon ondoren;
euskara berrikasteari eta sakontzeari ekin zion, aldi berean euskara batuago
221.- E. Ruiz-ek (op. cit.,75 or.) idazlearen akatsak aztertu dituzten bi lan aipatzen ditu:
L. Havet-en Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins (Paris, Hachette, 1911) zeinean
kopiaketa akatsen azterketa sakon bat egiten den, eta beranduago V. Dearing-ek egin duen
akats-tipologiaren zerrenda (A manual of Textual Analysis , Berkeley eta Los angeles, University
of California, 1959, 10-18 orr.).
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bati irekiz, hegoaldetik zetozen arauei erreparatuz. Bada, Manexen idatziak
bilakaera horren adibide dira. Hasierako urteetan, 50-60. hamarkadetan,
euskarazko formakuntza akademiko baten beharretan, ezagun zituen hizkuntz
formetara eta idazle klasikoengan irakurritakoetara jotzen zuen, euskal grafia
zaharra erabiliz, eta hizkuntz mailako zenbait hutsegite eginez. Euskara lantzen
joan zen neurrian huts hauek urritu ziren, eta are gehiago, 1968 aldera euskara
batuaren lehen urratsak ematen hasi zirelarik, batasun horren alderako jarrera
agertu zuen nabarmenki bai hitzez, bai idatziz. Idatziok Ipar Euskal Herriko
mugetatik at irakurlego zabalago eta orokorrago batengana hel zitezen, zenbait
aldakitan autoreak berak eginiko zuzenketak aurkitzen ditugu, Iparraldeko
euskalkiei dagozkien zenbait ezaugarri lexiko nahiz sintaktiko ezabatu eta
euskara batuaren arauetara apur bat hurbiltzen dituztenak. Gai honi berriro
helduko diogu hurrengo atalean, autorearen hizkuntza hautaketaz mintzatzen
garenean (4.1.5.).
Esan bezala, hizkuntzaren arauen ezjakintasunagatik edo dena
delakoagatik egindako akatsak errespetatu ditugu gure transkripzioan,
idazleak une edo garai bakoitzean zituen ezagutzez ohar gaitezen.
3.1.3. Idazlearen aldakiak
Ikerketa honen ekarpen interesgarria da, gure ustetan, Manex
Erdozaintzi-Etxart-en obraren azterketan testu gehientsuenen aldaki eta
idazketa anitzak eskura eduki izana; testu baten lehen zirriborroetatik azken
emaitzara arteko prozesua aztertu ahal izan dugu idazleak berak utzi dizkigun
aldakiak direla medio. Aldaki diogunean, autoreak egindako kopia edo ale
ezberdinez ari gara, bertsioez, alegia, zeinetan aldakuntzak ezartzen dituen,
idazlearen iritzi edo irizpide aldaketa bat edo islatzen dutenak.222
Sorkuntza prozesua lineala eta aldakorra da, nekez aurkituko da
jatorrizko idatzi bukatu eta perfektu bat. Idazleak gehienetan bere obra idatzia
behin eta berriro transformatzen du. Testuak ez dira objetu egonkorrak edo
aldagaitzak, mugimenduan dauden obrak baizik eta, beraz, aldaki ezberdinen
azterketak idazketaren mugimendua eta eragin dioten indarrak erakuts
diezazkiguke (Cerquiglini, Collet, ibid.).
Aldaki mota asko dago, jatorrizko lan batean egindako aldaketa txikietatik
hasita, obra oso baten idazketa bat baino gehiago egirera daramana arte, eta
horrelakoak ere aurki ditzakegu Erdozaintziren produkzioan. Esan beharra
dago kasu gehienetan hala izan bada ere, zenbaitetan ez ditugula
eskuizkribuak edo aldaki ezberdinak aurkitu eta azken testua baino ez zaigula
222.- Aldakuntza hauek "variante" hitzaz ezagutzen dira gazteleraz nahiz frantsesez, eta
honelako definizioak aurkitzen ditugu: "(...) las diversas opciones o soluciones expresivas
transmitidas por los códigos cercanos al escritor. Son variantes las correcciones, las
vacilaciones, las propuestas alternativas que un escritor nos ha dejado a propósito de su obra
(...). Igualmente las diversas redacciones de un texto (...) comportan variantes muy
significativas desde el punto de vista crítico" (Marchese; Forradellas, 1986).
"(...) il désigne ce qui dans le manuscrit conduit, sous la plume de l'écrivain, à la version
ultime confiée à l'imprimeur, ou, dans les éditions, les changements apportés par l'auteur,
d'une impresion à l'autre.(...) Pour les textes modernes, on désigne par 'variante' soit la
différence entre deux états préparatoires (brouillons, carnets, tapuscrits (?) etc.), soit celle entre
deux éditions d'une oeuvre; cela suppose une version de référence (généralement, la version
imprimée acceptée par l'auteur, qui l'a pourvue d'un 'bon à tirer', par rapport à laquelle on
établit la comparaison avec les autres états" (Cerquiglini, Collet, Le dictionnaire du littéraire, 2002,
618 or.). Gure ikerketan euskarazko 'aldaki' hitza 'bertsio' edo 'kopia'ren zentzuarekin erabiliko
dugu, eta 'aldaera' edo 'aldakuntza', 'variante'ren zentzuan. Baina argi dezagun 'Aldaki' hitzari
'aldaera' edo 'variante'aren adiera ere ematen zaiola euskarazko hiztegietan.
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iritsi, jatorrizkoak galdu edo desagertu egin direlako. Hurrengo puntuan
Manexen idazlanen sailkapena egiten dugunean idatzi bakoitzaren aldakien
berri emango dugu, eta beraz, aldakirik aipatzen ez denean ez du esan nahi
egin ez zuenik, horren berririk ez dugula edo eskura iritsi ez zaigula baizik.
Aldaki hauek identifikatzea ere ez da beti erraza izan. Idatziaren
izenburua, sinadura eta data dakartenean ez dago arazorik baina beti ez da
horrela izan. Batzuetan zirrimarraturik agertzen dira, ondoren garbira pasako
zituelako edo; bestetan ez dago ez izenik ez datarik, eta beraz, zuzenketei eta
aldakuntzei behatuz erabaki behar izan da testuen ordena kronologikoa.
Jarraian aldakuntza mota ezberdinak aztertuko ditugu horien sailkapen
bat eginez: 223
a) Zatikako aldakuntzak
Hauen barnean bereiz litezke:
- Hobekuntza estilistikoak bilatzen dituzten aldakuntzak.
- Kezka estetiko bati loturik ez dauden aldakuntzak.
- Derrigorrezko aldakuntzak, alegia, barne edo kanpoko arrazoiengatik
eginak: zentsura, argitaletxeek bortxaz ezarriak...
Azken mota honetakorik ez dugu aurkitzen Erdozaintziren idatzietan,
horren berririk ez dugu bederen. Bai ordea estetikagatik edo dena delako
arrazoirengatik egindako aldakuntzak. Adibide ugari ditugu, zeinetan autoreak
aldakitik aldakira edertasun poetikoa eta perfekzio teknikoa bilatzen duen
(Ikus "Bakartasuna" olerkiaren zirriborroa, 3.8. eranskina). Aurreko puntuan
aipatzen genuen bezala, hizkuntza mailako zuzenketa eta aldakuntza ugari
egiten zituen; aurretik idatzitako olerkien grafia eguneratu, sintaxi eta
semantika mailako aldaketak egin, euskalkiko esamolde berezien ordez
euskara batura hurbiltzen diren formak jarri... Oro har testuen berrikusketa
egiten zuen argitaratu baino lehen. Esate baterako Hinki-Hanka liburuan ikus
dezakegu nola hainbat urte lehenago idatzitako olerkiak hartu eta berriro landu
zituen zenbait zuzenketa eta aldaketa eginez, 1978an argitaratu zen bildumara
egokitzeko. Ikus dezagun, adibide modura, bildumari hasiera ematen dion
olerkiaren zati bat, "Emazteki bat ene bizian". Olerki honen lehen aldakia
1958koa da eta beste aldaketa anitzez gain, izenburua aldaturik eta sarrera
batekin argitaratu zuen hogei urte beranduago.
ENE AMA
(Paris, 1958-10-12)
-1Uono haurra nintzelarik
Bospasei urthe , enezake xuxen erran...
Udako atsalde eder batean
Beroak samin joiten beitzuen
Ottheka nindabilen, haurra jostetan.
Eta ikusi nuen pentze ordokian,
Putzundeko pentze hertsian
Belharka ari ziren hiru gizonen ondotik
Emazteki bat
Belhar undarren biltzen.
(...)
Lehengo Ama
Bethiko Ama: Betiko Ama:
Bi begi argi Bi begi argi

EMAZTEKI BAT ENE BIZIAN
(Hinki-Hanka 1978, 13 or.)
(Sarrera)
-1Oraino haurra nintzelarik
Bospasei urte, ez niakikek xuxen erran...
Udako arratsalde eder batean
Beroak samin joiten baitzuen
Otteka nindabilen, haurra jostetan.
Eta ikusi nikan pentze ordokian,
Putzundeko pentze hertsian
Belarka ari ziren hirur gizonen ondotik
Emazteki bat
Belar undarren biltzen.
(...)
Lehengo Ama,

223.- E. Ruiz-ek darabilen sailkapenari jarraituko diogu (op. cit., 75-79).
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Zeruko urdina beno urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa beno beroago:
Bi beharri ttipi
Bat zoin bertzea beno ederrago.
Eta bihotz bat!
Nihungo gazte batena beno gazteago
Egiazko amodioz gainditua
Amodio fresko batez bethi ereberritua:
AMAREN BIHOTZA!

Zeruko urdina baino urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa baino beroago;
Bi beharri ttipi
Bat zoin bestea baino ederrago
Bilo petan gorderik;
Eta bihotz bat
Nihongo gazte batena baino gazteago
Amodio fresko batez beti gainditua
Amodio iturri freskoa
Amaren bihotza!

b) Obra oso baten edo zati baten idazki anitzak
Sortzapen literarioa ekintza jarraia eta etengabea da, eta batzuetan zaila
da zehazten noiz gauden idatzi baten zuzenketaren, berridazketaren edo behin
betiko testuaren aurrean. Gure autorearen olerkietan hainbat kasutan aurkitzen
ditugu aldaki garatuagoak, luzeagoak, ahapaldi berriak eransten dituztenak
edo alderantziz, aldaki laburragoak; halaber, badira aldaki oso ezberdinak,
testu beraren berridazketa direnak.
Horrelako kasuetan faktore garrantzitsu batekin topo egiten dugu, hau da,
autorearen nahia edo behin betiko borondatearekin. Izan ere nola jakin aldaki
ezberdinen artean zein den autoreak azkenekotzat edo osatutzat eman zuena?
Testuek data dutenean, edo argitaratuak izan direnean ez dago zalantzarik,
baina ez da beti horrela gertatzen. Gainera, irizpide kronologikoan oinarritzea
ere eztabaidagarria izan daiteke, askoren ustetan geroagoko bertsio batek ez
baitu nahitaez hobea izan behar. Gure sailkapenean data ez ezik idazkien
bestelako ezaugarriak ere hartu ditugu kontuan horien ordena zehazteko:
zuzenketak, aldakuntzak, testuen luzapenak edo eransketak...
Lan baten idazketa anitzen adibide nabarmena dugu Gauaren atzekaldean
(1982) eleberria. Hurrengo atalean azalduko dugunez, nobela labur hau
idazketa eta aldakuntza ugariren emaitza da. Sei idatzi aurkitu ditugu, eskuz
idatzitako zirriborro nahasi eta amaigabe batetik hasita, argitaletxera igorri
zuen makinazko kopia behin betikora arte, horien artean Ilargi umea eta
Izerdizko gunetan izeneko ipuinak ere aurkitzen ditugularik.
c) Idazlan amaigabeak
Idatzi amaigabeek ere zalantza ugari sortzen dituzte, batez ere ez
dakigunean zein zen autorearen nahia: bertan behera utzitako proiektuak izan
daitezke, denbora falta dela eta gerora jarraitzeko alde batera utziak, saiakera
hutsak... eta abar. Erdozaintziren hainbat olerki, prosazko idatzi solte eta
gogoeta amaigabe heldu zaizkigu, noiz eta zein helbururekin idatzi zituen ez
dakigunak. Ikusi ahal izan dugunez edozein denbora tarte baliatzen zuen
paper mutur batean buruan zebilzkion hitzak eta irudiak idazteko, metroan,
trenean, geltokian zain zegoela... Idatzi horietako asko baliatu zituen gerora
idatzitako kontaketetan eta olerkietan, beste asko, ordea, bere hartan geratu
ziren, zirriborro amaigabe hutsean. Gure lanean idatzi amaigabe hauek ere jaso
ditugu, obra oso ez badira ere gure idazlearen idazketa prozesuaz oso
informazio baliagarria eskaintzen baitigute.
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3.2. IDAZLANEN SAILKAPENA
Aurreko atalean azaldutako guztia kontuan izanik, jarraian Manex
Erdozaintzi-Etxart-en idazlan guztien sailkapena egingo dugu. Poesia, prosa,
egunkarietara igorritako artikuluak, eta dena delako idatzi argitaratu nahiz
argitaragabe, datadun nahiz datagabe eta amaigabeak bildu ditugu. Bakoitzari
buruzko informazio ahalik eta zehatzena ematen saiatu gara: idatziak eta
argitaratuak izan direneko data eta lekua, aldakiak, autoreak edo bestek horien
inguruan esanak... idazlanen sorkuntza eta bilakaera, alegia.
3.2.1. Olerkiak
3.2.1.1. Olerki argitaratuak
Jarraian Erdozaintziren olerki argitaratu guztien zerrenda egingo dugu,
kronologikoki, lehen argitalpen dataren arabera, eta kontuan hartuz bai
agerkarietan kaleratu direnak, bai olerki bilduma gisa argitaratu diren
liburuetan kaleratu direnak. Azken hauek liburuaren argitalpen dataren
barnean ematen ditugu, aurretik aldizkariren batean kaleratu baziren ere.
Olerki eta olerki bilduma bakoitzaren aldakiak edo bertsio ezberdinak
hartu ditugu kontuan, lehenik emanez gure ustez hasierako idazketak zirenak,
eta ondoren beranduago idatziak izan direnak, behin betiko aldakira iritsi arte.
Aldaki guztiak kontuan hartzeak lagundu digu aztertzen idazki bakoitzaren
sortze prozesua, ikusiz autoreak egindako zuzenketak, irizpide aldaketak...,
alegia, lehen ideia edo burutapena nola bilakatu den olerki aztertzen.
Liburuetan argitaratu zituen olerkien eta horien aldakien arteko
konparaketa egiterakoan, liburuen azken argitalpenak hartuko ditut
erreferentziatzat (Hinki-hanka, Elkar, 1995, eta Herri honen erraietan -BP eta NPEekin-, Maiatz, 1994) , guztientzat eskuragarriagoak direlakoan.
54 dira orain arte bildu ditugun olerki argitaratuak. Erdozaintziren lehen
poemak 1949an aurkitzen baditugu ere (datadunak, bederen) hamabost urte
besterik ez zuela, 1958 arte itxaron behar dugu euskal agerkari batean
Erdozaintziren lehen olerkia irakurtzeko. Olerki ugari idatzi zituen lehen olerki
liburua argitaratu zuen arte. Horietako gehientsuenak argitaratzera ausartu ez
eta gorderik izan zituen denbora luzean baina beste batzuk garai hartako
agerkari nagusienetara igorri eta argitaratuak izan ziren; Euzko Gogoa, Egan,
Gazte, Elgar eta Olerti aldizkarietan agertu ziren gure idazlearen lehen poemak,
guztiak Jainkoa, natura eta gizakiarekiko maitasunaren aldeko kantuak.
Beranduago agertuko ziren Herria, Zabal, Arantzazu, Ager eta sortu berri ziren
Maiatz eta Herriz-Herri agerkarietan.
Honako hau da euskal agerkari bakoitzean argitaratu ziren olerkien
kopurua:
Olerti
Maiatz
Herriz Herri
Gazte
Ager
Egan
Herria

11 olerki
4 "
3 "
3 olerki
3 "
2 "
2 "
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Zabal
Euzko Gogoa
Elgar

2 "
1 "
1 "

Ikusten dugunez Santi Onaindiaren zuzendaritzapean sorturiko Olerti
literatur aldizkaria izan zuen gogokoen bere lanak kaleratzeko. Izan ere
Onaindiaren oniritzia eta idazteko kuraia jaso zuen beti eta bere olerkiei lekua
egin zien karmeldarren agerkarian.
Hasierako urteetan olerki gutxi batzuk baino ez ziren argitaratu (bost 50.
hamarkadan); urteen poderioz ordea, trebetasuna eta bere lanarekiko
segurtasuna eskuratzen joan zen neurrian, Erdozaintziren literatura
produkzioa areagotuz joan zen eta olerki gehiago irakurri ahal izan ziren
euskal kazeta ezberdinetan: zortzi 60. hamarkadan, beste hainbeste 70.enean,
eta hamahiru 1981-1984 bitartean.
Bi olerkitan baino ez zuen ezizena erabili, Mañech Ibaralde, biak 1960an
Gazte-n agertuak: "Amentsaren lana" (Gazte, 1960) eta "Biak bat" (Gazte, 196002). Gainerako guztietan bere izena erabili zuen. Izen hura bera Herria-n
argitaraturiko "Udatiarrekilan" artikulua sinatzeko erabili zuen 1967an; Mañex
Ibarralde idatzi zuen aldi hartan.
Ohar hauek guztiak eginda, jarraian argitaratuak izan diren Manex
Erdozaintziren olerkien berri emango dugu:224
(1) "Klotchereko kurutzea" (Orsay, 1957-10-31; Euzko Gogoa, 5-6, 1958, 432
or.)
Orsay-ko ikastegian zela, Ibarlako sortetxeko leihotik ikusten zuen
kanpandorreko gurutzeari dedikaturiko olerki hau izan zen hain zuzen ere
agerkari batean argitaratu zuen lehena. Baina igorri aurretik, bere lanaren
literatura balioarekiko zituen zalantzak zirela eta, harez gero adiskide zuen
Aita Iratzederri erakutsi zion, beraren iritzia eman ziezaion: "Duela zonbeit aste
egin ditut bertsuño batzu: igortzen dauzkitzut; ez da dudarik bozkarioz eta
esperantsaz beteak direla: hitzak bakarrik dira chuchen barnean dituzten
sendimendu egiazkoen argitaratzeko, halere botatzen dut kantua gizonen,
gizakien arterat ohart ditezen, kurutzea begiratuz, zeruko bideari... Erranen
dautazu zer diozun pertsu horietaz, denbora pochi bat ukanen duzularik,
erranen pertsu-zati hortaz zer baden gaizki josirik. Entsegu bat da...".225
Hurrengo urteetan beste zenbait olerki argitaratu zituen, ez asko, kontuan
hartzen baditugu bitarte hartan idatzi eta gorde zituen guztiak:
(2) "Amentsaren lana" (Orsay, 1958-02-28; Gazte, 1960-03, Mañech
Ibaralde izenpetua).
Autoreak egindako aldizkariaren fotokopia baino ez dugu.
(3) "Jauna mintzo" (Gazte, 1960)
Autoreak egindako aldizkariaren fotokopia. Bibliako Mateo V, 1-12.
pasartea abiapuntutzat harturik idatzia, Jesusek mendian emaniko hitzaldia
poetak bizi duen gizarte berriari egokituz.

224.- Egunkarietan agertu baina liburutan bildu ez diren olerki hauek Corpusean (8.1.1.)
jaso ditugu, olerki argitaragabeen atalean.
225.- 1957-11-27an Iratzederri idatzitako eskutitza.
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(4) "Biak bat" (Livry-Gargan, 1959-02-20; Gazte, 1960-02, Mañech Ibaralde
izenpetua.)
Bi orriko makina-kopia batean Arnaud Erdozaincy-Etxart izenez
sinaturik, beste data hau idatzi du eskuz: "Donapaleu'n, 1961ko Larrazkenean".
Horren segidan frantsesezko itzulpena egin du: "Unis" izenburuarekin.
(5) "Au pays de la Corrèze" (Donapaleu, 1960-11-23;Elgar, 1961-01)
Frantsesez idatziriko lau olerki baino ez ditugu bildu eta hau dugu azkena eta
argitaratua izan zen bakarra.
Autorearen makina-kopia eta aldizkariaren fotokopia ditugu.
(6) "Hogoitabortzgarren oreneko meditazionea!" (Arantzazu, 1965-09;
Olerti, 2-3. zenb.,1966-07/12, 16 or.)
Sei olerki hauetaz gain beste hamar ere argitaratu zituzten 60-70.
hamarkadetan, ondoren 1978an Hinki-Hanka bilduman jasoko zituenak. Horiek,
beraz, jarraian aipatuko ditugu.
HINKI-HANKA
Hinki-Hanka dugu 1978an argitaratu zen Erdozaintziren lehen liburua,
bere obrarik adierazgarrien eta ezagunena izango zena. Liburu honetan 32
olerki bildu zituen kronologikoki ordenaturik, 1958-1976 bitartean idatziak, eta
horietatik erdia baino gehiago bai aurretik, bai ondorengo urteetan ere
aldizkarietan argitaratu zituen, Olerti -n batik bat: Olerti (11), Gazte (3), Ager (3),
Egan (2), Herria (2), Zabal (2), Herriz-Herri (2),Euzko Gogoa (1) eta Elgar (1).
Jarraian HH-ko olerki bakoitzaren azalpen labur bat emango dugu,
idazketa data, aldaki ezberdinak eta bestelako azalpenak emanez. Zenbait
olerkiren kasuan argitaratua izan den azken testua baino iritsi ez bazaigu ere,
gehienetan bildu ahal izan ditugu olerkien aldakiak, eskuizkribu eta makinaizkribuak. Halaber, HH argitaratu zen arte idazleak helburu desberdinetarako
prestatu zituen bildumak, eta horietako baterako Erdozaintzik berak zenbait
olerkiren inguruan egindako azalpenak jaso ditugu.226
(7) "Emazteki bat ene bizian" (Paris, 1958-10-2; Egan 1-4. zenb., 1959, 1219 orr.)
A aldakia: 6 orriko makina-izkribua. Izenburua: "Ene ama". Ez du
sarrerarik eta gainetik eskuz zuzenketak egin zituen. Amaieran data dakar:
Parisen 1958ko urriaren 2an.
B aldakia: 10 orriko makina-izkribua. Behin betiko testua da, liburuan
agertzen den sarrerarekin eta zenbait aldaketa eginda..
C: Olerkiaren frantsesezko itzulpena: "Une femme dans ma vie...".

226.- Eskuizkribu-zirriborro batean 1980an Iruñako Udako Euskal Unibertsitatean
Erdozaintzik emandako hitzaldiaren amaieran irakurri zituen olerkien izenak eta bakoitzari
buruz esandakoa irakur dezakegu. Olerkiak hiru zatitan banatu zituen: "1) Haur denborako
irudi, oroitzapen eta sendimendutan orhatuak: 'Gure etxegibeleko haritza', 'Iraun baleza',
'Gurdi bidea', 'Errespetuz', 'Nork erranen dit?', 'Mintza hakigu', 'Herria izerditan' 'Mundu
zabalerako' [ezabaturik]. 2) Deramagun burruka inguruan edo barrutik moldatuak: 'Non dira
Santiagorateko...' [ezabaturik], 'Behereko lantegietatik', 'Askatasunaren aments...', 'Hiri beha
eta...' eta 'Sinesten dut'. 3) Nafarroari egin nuen poema irekia".
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(8) "Gure etxegibeleko haritza"
Ibarlako etxearen gibelean zuten haritzaren oroitzapenean egindako
olerkia. "Nere etxondo gibelean bagenuen haritz handi eder bat; honen itzalean
sortu nintzen eta handitu... Nere bizitzaren eredu bilakatu da, askatasun
hezgaitz baten seinale... Gero, handitu-ta, jakin nuen Gernikan ere bazela haritz
bat, Euskaldunen askatasunaren seinale: hau "monumentu" ohoragarri bilakatu
da; ene haritzak beste zorte bat izan zuen" (Erdozaintzi, UEU, 1980).
Zuhaitzaren gaiari berriro helduko dio "Aritza" izeneko olerki
argitaragabean (O.1-45, 1983) eta prosazko 5. idatzi soltean (Corpusa, 8.1.1. eta
8.1.2.).
(9) "Presuner ohiak"
(10) "Primadera bihotzean" (Donapaleu, 1962; Egan , 1-3. zenb., 1962, 1718 or.)
A aldakia: bi orriko makina-izkribua. Behin betiko testua. Data:
Donapaleun, 1962ko primaderan. Sinadura.
B aldakia: frantsesezko itzulpena, "Le printemps au coeur".
(11) "Han nonbait bidean" (1964; Olerti , 2-3. zenb., 1966-07/12, 17 or.)
Makina-izkribua. Data: 1964ko larrazkena. Behin betiko testua da, aldaketa
gutxi batzuk, tipografikoak batik bat.
(12) "Dolorezko izarrak" (Donapaleu, 1965-04 ; Olerti, 2-3. zenb., 196607/12, 12-13 or. ; Herriz-Herri, 184. zenb., 1984, 7 or; Ager, 36. zenb., 1984, 15 or.)
Olertiko 1966ko 2-3. aleak olerki honen izenburua zeraman.
A aldakia: eskuizkribua; zirriborroa, zuzenketak eta zirrimarrak.
B aldakia: bi orriko makina-izkribua. Behin betiko testua. Data:
Donapaleu, 1965eko apirilaren 22an.
Badago hiru olerkiren bilduma bat, bost orriko makina-izkribua, zeinean
irakurtzen dugun: “Para el concurso de Fiestas euskaras” 1965-04-22ko
datarekin. Eta jarraian hiru olerki ematen ditu: "Dolorezko izarrak", "Iraun
baleza" eta "Mundu zabalerako", denak data berekoak.
(13) "Iraun baleza" (Donapaleu, 1965-04; Olerti, 2-3. zenb., 1966-07/12, 14
or.)
" Nere sort-etxea da baserri bat, gotorra eta ederra, toki haizetsu batean
eraikia: maite nuen haizearen buhada eta hegatzetik ganerretan gaindi,
itzulikatuz, etxe barruetan zeraman musika konzertoa..." (Erdozaintzi, UEU,
1980).
A aldakia: bi orriko eskuizkribua. Izenburua: "Etzen kantu bat". Azken
ahapaldia "Iraun baleza"-ren bi ahapaldiren zirriborroa da, zenbait
aldaketarekin. Gainontzekoa ezberdina da.
B aldakia: hiru orriko eskuizkribua. Izenburua: "Etzen kantu bat".
Zirriborroa, zuzenketa eta zirrimarra ugarirekin. Testu hau gehiago hurbiltzen
zaio HH-ko olerkiari, baina luzeagoa da (A eta B aldakiak, oso ezberdinak
izanik, Corpusean ematen ditugu -8.1.1.3.-).
C aldakia: makina-izkribua, behin betikoa. Data: 1965-04-22. Olerki hau
ere dugu "Para el Concurso de fiestas euskaras" bilduman.
(14) "Mundu zabalerako" (Donapaleu, 1965-04; Olerti, 2-3. zenb., 196607/12, 15 or.; Uhin-Berri, 1969)
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Bi orriko makina-izkribua. Data: Donapaleu, 1965-04-22.
Hau ere dugu "Para el Concurso de fiestas euskaras" bilduman.
(15) "Egunean egunekotik" (Paris, 1966;Olerti, 2-3. zenb., 1966-11, 3-11
orr.; Herriz Herri, 1984, 184. zenb., 7 or.; Ager, 1984, 36. zenb., 15 or.)
A aldakia: A koadernoa, makina-izkribua. Aldaki honetan azken testuaren
zenbait zati falta dira; prosazko testua osorik dago, falta dena olerkiaren
ahapaldi batzuk dira. Data: Parisen, 1966ko primaderan. Eta azpian dio: "1966ko
azaroan argitaratua Olerti errebixtan".
B aldakia: bederatzi orriko makina-izkribua. Gainetik zuzenketak eta
zenbait hitz erantsiak. Data A aldakiaren berbera da.
(16) "Populu bat xutik" (Ortese, 1967-07-22; Enbata -?-)
Orri bakarreko makina-izkribua, prosan idatzia, bertsolerroak bereizi
gabe. Data: Ortese, 1967-07-22. Amaieran irakurtzen dugu: "Envoyé à la
rédaction du journal Enbata, Bayonne".
(17) "Ele galduak" (Bretainia, 1968-07; Olerti, 1980, 20-22 orr.)
A aldakia: bi orriko eskuizkribua. Izenburua: "Intzirika...". Zuzenketak,
hitz ezabatuak..., lehen bertsioa da.
B aldakia: lau orriko eskuizkribua. Izenburua: "Intziriak", eta ondoan
gorriz "Elhe galduak". Zenbait aldaketa badago ere, gehiago hurbiltzen zaio
behin betiko testuari. Data: Bretainiako Lannilis, 1968ko uztailean.
C aldakia: bi orriko makina-izkribua. "Elhe galduak" izenburua eta
aurrekoaren data bera. Kopia bat baino gehiago ditu eginak.
"Ele galduak" olerkia, HH-an agertuko ziren hurrengo bederatziekin
batera 18 orriko bilduma batean jaso zuen. Bilduma horretan daude, beraz: "Ele
galduak", "Hil zorian ote gira" (1969), "Presunerrak" (1969), "Amodio galdua"
(1969), "Herria izerditan" (1969), "Ez uste izan" (1970), "Neurriak" (1971), eta
"Nori ez?" (1971).
(18) "Hil zorian ote gara?" (Ortese, 1969-06-14;Olerti, 1980, 22 or)
A aldakia: lau orriko eskuizkribua. Zirriborroa, zuzenketa eta zirrimarra
askorekin, hurrengo aldakian zuzendurik agertuko direnak. Gainera, HH
liburuan argitaratu zen "Hil zorian ote gara?" olerkian 3 atal badaude, lehen
aldaki honetan lau dira; 1, 2 eta 4garrena azken aldakiaren antzekoak dira,
zenbait aldaketekin, baina 3garrena berria da, ez da azken idatzian agertzen.
Izenburua: "Hil zorian ote gira?". Data: 1969-06-14. Ahapaldi guztiak
zirrimarraturik daude.
B aldakia: lau orrialdeko eskuizkribua. A aldaki bera da baina zuzendurik,
izenburu eta data berarekin.
C aldakia: hiru orriko makina-izkribua. Behin betiko aldakia da, aldaketa
estilistiko gutxi batzuk izan dituena. Jadanik ez dira agertzen aurreko
aldakietako hiru ahapaldiak. Izenburua: "Hil zorian ote gira?". Aurrekoen data
bera du. Aldaki honen hiru kopia ditu, eta batean izena jarria.
(19) "Presunerrak" (Agen, 1969-07-13; Olerti, 1980, 25 or.)
Bi orriko makina-izkribua. Behin betiko testua da, gramatika aldeko
zuzenketa bakarren batekin. Data: Agen, 1969-07-13.
Hiru kopia daude, eta batean izena jarria.
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(20) "Amodio galdua" (Tolosa, 1969-08-08; Olerti, 1981-1, 35 or.)
Makina-izkribua, behin betikoa. Bi kopia daude, eta batean izena jarria.
Data: Tolosa, 1969-08-08a.
(21) "Herria izerditan" (Tolosa, 1969-10; Olerti, 1981-1, 36 or.)
"Zeren... zeren ez baita debalde Euskal Herri honen izerdia" (Erdozaintzi,
UEU, 1980).
Makina-izkribua, behin betikoa. Hiru kopia daude, hiruretan izena eta
bitan data ematen du, Tolosa, 1969-10.
(22) "Ez uste izan" (Tolosa, 1970-03-08; Olerti, 1981-1, 34 or.)
Makina-izkribua, behin betikoa. Hiru kopia daude, eta hiruretan izena eta
data, Tolosa 1970-03-08.
(23) "Neurriak" (1971-09-27;Herria, 1971-11-7, 5 or.)
A koadernoa, eskuizkribua, behin betiko testua. Izena eta data, 1971-09-27.
Azpian dio: 1971eko urriaren 7ko Herria -n argitaratua, 5. orrian.
Aldaki beraren makina-izkribua dago, data berekoa.
(24) "Nork erran du?" (1971-10-31; Herria , 1971-12-30, 5 or.)
Joanes Galastegi izena darabilen olerki hau Ellande anaiaren omenez
egina da, 1964. urtean 43 urte zituela hil zena. "Beste larrazken batez nere
etxondoan plantatua eta familiatua zen anaia hil zitzaigun bideko ixtripu
batean: orduan galdera hau atera zitzaitan..." (Erdozaintzi, UEU, 1980).
A aldakia: A koadernoa, eskuizkribua. Behin betiko testua da,
azkenarekin konparatuz aldaketa txiki batzuk izan zituena. Izenburua: "Nork
erranen du?". Izena eta data, 1971-10-31. Ondoren dio "1971-ko Abendoaren 30eko Herria -n argitaratua, 5en orrian".
B aldakia: hiru orriko makina-izkribua. Aurreko testu bera da, baina
hemen eskuz eginak ditu zenbait zuzenketa.
C aldakia: hiru orriko makina-izkribua. Aurreko aldakiko zuzenketak
eginak daude; izenburua: "Nork erranen dit?". Baina testu honetan ez da Joanes
Gallasteguiz mintzo, aurreko aldakietan eta HH-ko olerkian bezala, baizik eta
zuzenean Pekotxeko Ellandez: Pekotxeko Ellande/ Berrogoita hirugarren urtean/
Herioak berretu zuen... (...) Hemen dago/ Lurraren gordean/ Pekotxeko Ellande/ (19221964). Data: Tolosan, 1971eko urriaren 31.
(25) "Nori ez?"( Tolosa, 1971-12-08)
A aldakia: eskuizkribua, amaigabea. Bigarren eta hirugarren ahapaldiak
soilik: Nori ez zaio deskantzu leku-tik Izerditan eta lilluran? arte. Zirrimarraturik
dago eta zuzenketak eginak.
B aldakia: bi orriko makina-izkribua, behin betiko testua. Hiru kopia
daude eta hiruretan izena eta data: Tolosa, 1971-12-08. Horietako batean izena
eta data eskuz idatziak ditu, eta marra baten azpian irakur daiteke, makinaz eta
hizki larriz "ARTXUBI". Olerkia nonbait agertzeko aukeratutako ezizena ote?
Izen hau ez dugu beste inon berriro aurkitu.
(26) "Errespetuz" (1973; Herriz Herri, 1984, 184 zk., 7 or.; Ager, 1984, 36 zk.,
15 or.)
"Eta larrazkena zetorrelarik, zuhaitzak beren hostoez desegiten ziren eta,
ibiliaren aski nekatuak nonbait kokatzen ziren gaztaindi edo pagadi
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inguruetan: anitzetan, luze luzea etzana, zerbait pentsaketa erabiltzen nuen..."
(Erdozaintzi, UEU 1980).
Eskuizkribua, behin betiko testua. Data: 1973ko uda.
Orriaren atzealdean HH-koa ere den "Hire soa dabilan..." olerkiaren
makina-izkribua dakar, zirrimarraturik.
(27) "Mintza hakigu" (1973)
"Eta hola hiltzen direnak, beren bizi guzian leher eta zapartinik, egun
batez hiltzen direnak... ez dut nahi haien segida hartu dutenak edo haien lagun
gertatu direnak ixil ditezen..." (Erdozaintzi, UEU, 1980).
Makina-izkribua, behin betiko testua. Data: 1973ko uda.
(28) "Herri bat" (Domintxine, 1973-08/09)
A aldakia: lau orriko eskuizkribua. Zirriborroak, zuzenketa eta aldaketa
batzuk. Izenburu moduan irakurtzen da: "Errepika". Data: Domintxinen,
abuztua.
B aldakia: bi orriko makina-izkribua, behin betikoa. Aldaki honetan ere
olerkiaren lehenengo zatian "Errepika" jartzen du, eta bigarrenean "Koblak".
Izena eta data: Domintxine, 1973-09.
(29) "Non dira Santiagorateko bideak" (Domintxine, 1973-10; Zabal 6 ,
1974-03-04, 52 or.) "Salvador Allende eta Txileko zapaldueri" eskainia.
A aldakia: 5 orriko eskuizkribua. Gramatika aldeko zuzenketa gutxi
batzuk izan ditu. Sinadura eta data: 1973-10.
B aldakia: hiru orriko makina-izkribua. Behin betiko testua. Izena eta
aurrekoaren data bera.
(30) "Gurdi bidea" (Domintxine, 1974-11-12)
"Etxetik alor eta pentzeetara eta mendira gurdi bideak bazuen bere
arrakasta. Lanaldietan, deskantsaldietan, eta batez ere gau apalean, mutil
neskak hor gaindi berantzen zirelarik..." (Erdozaintzi, UEU, 1980).
A aldakia: lau orriko eskuizkribua. Idazleak bertsolerro bakoitzaren silaba
kopurua idatzi du. Izenburua: "Orga bidea", eta azpian "Gurdi" idatzi du.
Olerkian zehar "orga" hitza darabil. Data: Domintxine, 1974-11-12.
B aldakia: bi orriko makina-izkribua, behin betikoa. Izenburua: "Gurdi
bidea", "gurdi" hitza darabil oraingoan. Data bera da.
(31) "Bideetako mugimendu eta soinuak" (Domintxine, 1974-11;
Hizkuntza 3 , Elkar, 1983, 281 or.)
A aldakia: 9 orriko eskuizkribua. Zenbait zuzenketa, eta bertsolerroen
silaba kopurua idatzirik. Izenburua "Larrazkenean" zen hasiera batean, baina
hau zirrimarraturik, "Mugimenduak eta soinuak..." idatzi du azpian. Olerkiaren
2. atalaren ondoren idatzi du data: Domintxinen, 1974-11-12a.
B aldakia: 5 orriko makina-izkribua, behin betikoa. Izenburua orain
ezagutzen dugun bera da. Amaieran izena eta data: Domintxine, 1974-10. Testu
honen zenbait kopia eginak ditu.
C aldakia: orri bakarreko makina-izkribua, lehen hiru atalekin (hurrengo
orriak galdu dira). Hasieran jartzen du: "Eskualtzaleen biltzarra - Bertsu
izkiriatuzkoen primaketarako - 1976".
Izenburuaren azpian idatzi du: "Ikastoletako haurreri/ eta...
Andereñoeri".
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(32) "Asteri lanotsu batez" (1975-03; Zabal, 15, 1975-11-12, 25 or.)
A aldakia: A koadernoa, eskuizkribua, behin betiko testua. Data: 1975-03.
Eta azpian jarri du: "Zabal errebistari igorria, 1975eko irailaren 26an".
B aldakia: bi orriko makina-izkribua, behin betikoa. Amaieran izena eta
aurrekoaren data bera.
(33) "Hire soa dabilan" (Tolosa, 1976-02-26)
A aldakia: eskuizkribua. Laburragoa da eta aldaketa asko jasan ditu
hurrengo aldakian. Zuzenketak ditu, eta goitik behera zirrimarraturik dago.
Izenburua "Nahi dizuet erran..." izan da lehenik, eta hau ezabaturik "Zure soa
dabila..." idatzi du gainean. Data: Tolosa, 1976-02-26.
B aldakia: eskuizkribua. Zenbait zuzenketa eta hitz zirrimarraturik. Testu
argitaratuan zenbait aldaketa txiki ikusiko dira. Aurrekoaren data bera.
(34) "Euskadiko karrikak" (1976-07)
(35) "Behereko lantegietatik" (1976-08)
Olerki hau, bai eta hurrengoa ere "Euskadik daraman burruka neregan
nuela eta hil dizkigutenak gogoan nintuela" idatzi zituen (Erdozaintzi, UEU,
1980).
Bi orriko eskuizkribua. Zirriborroa, zuzenketak. Data: "1976ko abuztuaren
azken egunetan".
(36) "Askatasunaren amets zohardia"
(Domintxine1976-10-22; HerrizHerri, 184. zenb., 1984, 7 or. )
Bost orriko makina-izkribua; lau kopia daude. Behin betiko testua da,
gainetik zenbait zuzenketa eginak. Izena eta data: Domintxine, 1976-10-22.
Olerki honen 3. ataleko zati bat (Askatasuna...-tik jende libroak izateko... arte HH, 120-121 orr.-) olerki gisa argitaratu zen Euskal Herriaren Oihua liburuan
(1982ko udaran, Zabal, Baiona; Jokin Apalategi moldatzaile).
(37) "Hiri beha eta hi entzutean" (Domintxine, 1976-10-29)
A aldakia: hiru orriko eskuizkribua. Zuzenketa ugari. Ez du azken testuan
ikusiko dugun sarrera ematen. Olerki osoa alde batetik bestera zirrimarraturik
dago. Datarik ez.
B aldakia: hiru orriko makina-izkribua. Behin betiko testua da, zenbait
zuzenketa eginik. Izena eta data: Domintxine, 1976-10-29.
(38) "Eguberritan" (1976-12)
"Erran dizuet: nere haur denboran ez zen irratirik eta telebistarik... Gaur,
denetan, kasik egoitza guzietan, aurkitzen ala irratia, telebista... eta frantsesak
bota du euskara kanpora. Euskara ez du mintzatzen gaurko gazteriak "
(Erdozaintzi, UEU, 1980).
A aldakia: Gau-eskolako paperen artean aurkitu dira olerki honen
zirriborroak, euskarazko ikastaro bat emateko prestatuak diruditenak. Hiru
orritan, idazleak idatzi eta berridatzi ditu, batetik olerkiaren sarrera (Nere haur
denboran...), eta bestetik bertsolerroak. Ondoren, euskal aditzak lantzeko ariketa
batzuen zirriborroak ere agertzen dira.
B aldakia: bi orrialdeko makina-izkribu honetan euskarazko klase baten
programaketa jadanik prestatuta ikusten dugu: "1976ko abendoan"
izenburupean, sarrera bat egiten du (abenduko eguraldiaz eta familia arteko
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giroaz), sarrera horretan agertu den hiztegia frantsesera itzulirik, ondoren
"Eguberritan" olerkia, eta azkenik, euskal gramatikari buruzko zenbait ohar.
C aldakia: makina-izkribua (hiru kopia) eta behin betiko testua. Data:
1976-12.
Ikusi dugun bezala, 1960-1976 bitarteko olerkiok idatzi, berridatzi eta
moldatuz joan zen, batzuk egunkarietan argitaratu zituen, eta beste batzuk
jendaurrean irakurri, unean unerako egokiak zeritzon bildumak eginez.
Azkenik, 1977ko martxoan, behin betiko testuak bildu egin zituen HinkiHanka izenburupean. Sarrera luze bat ere idatzi zuen olerkiok aurkeztuz,
berarentzat poesia zer zen eta nolako sentimenduek bultzatzen zuten idaztera
argituz. Hinki-Hanka izenburuaren zentzua eta hautaketaren arrazoia sarrera
honetan aurkitzen dugu: poesia Erdozaintzirentzat, hitz ederra, apaindua eta
orekatua baino, kolpeka dabilen borroka baten elea da, zalantzan, duda-mudatan,
batera eta bestera, hinki-hanka, alegia.227
Ez da ele apaindua. Sofrikarioan nekez sortzen dena baizik. Eta hinkihanka dabila gutartean bere pilda hitsekin, bere esku zikinekin (...) Hinkihanka ibiltzeaz ez da ahalge. Bere hitzekin mintzatzeaz ez da beldur. (...)
Poesia honek, burruka ele honek, berarekin dakar langileriaren elkargorako
kalapioa: hinki-hanka, haztamuka, gizarte berri baten ezpalak jauzarazten
ari da (...) (HH, 16-17 orr.).

Olerki bilduma honen argitalpena 1975ean bideratzen hasi zen. Urte
hartan Mattin Larzabali kopia bat igorri zion hari buruz zer zeritzon eta
argitaratzerik bazegoen galdetuz. Larzabalek oso gustokoa izan zuen bilduma.
Zenbait olerkiren kritika zehatza bidali zion, bereziki maite izan zituen
pasarteak azpimarratuz eta nola ulertzen zituen olerkiak esanez, eta Hitz
argitaldarian argitara zezaketela azaldu zion.228 Baina ez zen hala izan. 1978
aldera Elkar-en eta Zabal aldizkarian229 lanean ziharduen Gexan Alfarori igorri
zion Hinki-Hanka haiek argitara zezaten230 eta 1978ko urrian sinatu zuen,
azkenik, argitalpen hitzarmena Elkar-ekin.231
227.- 1977an idatzi zuen Nafarroari poema irekia-ko ahapaldi batean ere esamolde bera
aurkitzen dugu: "gure herri hustuek galdu zuten beren gizabizitzaren ekilibrioa eta hinkihanka batean iraunen dute. Hasi genuen erresistentzia" (NPI, 53 or.).
Hinki-hanka-ren adieraz honela esaten digu P. Lhandek bere hiztegian: 1) (L)
Circunlocution, détour. 2) (L. N.) Etre fâchés, brouillés. 3) (L) Prétextes de celui qui ne veut pas
travailler. Baina K. Mitxelenak (Orotariko euskal hiztegia) hiru adiera hauek jaso eta hobeki
egokitzen zaigun beste bat ematen du lehenik: 1) Vacilando, tambaleándose. 2)
"Tergiversations", "circunlocución, ambage". 3) Estar de esquina, reñidos. 4) Pretextos del que
no quiere trabajar. Lehen adiera hori jasotzen dute I. Sarasolak (Euskal hiztegia) eta Hiztegi
entziklopedikoak ere: zalantzan, duda-mudatan, hinki-hanka egon.
228.- 1975-05-27ko Mattin Larzabal-en gutuna.
229.- Zabal 1973an Baionan sortu zen bihilabetekari politiko eta kulturala zen. Honen
sorreran eta bilakaeran J. Apalategik, P. Iztuetak, B. Oihartzabalek eta G. Alfarok parte hartu
zuten. Kolaborazio gehienak hegoaldetik edo herbesteratuen aldetik bazetozkion ere Ipar
Euskal Herriko errealitatea agertzea zuen helburu nagusi (Torrealdai 1977: 514).
230.- "Pentsatzen diat beti azkarki ari zaretela, bai Zabal-en, bai Elkar-en, euskal kultura
eragintzen. Nik dutan arrenkura duk, hea zertan den hire gain hartu huen nere poema bildu
nere poema bilduma hura: HINKI HANKA, hea bat ere nihoiz argitaratuko denetz?
Haren zoriaz zerbait berri helarazten ahal baditak, atsegin har nezakek!" (Erdozaintzi, 1978-0502ko eskutitza).
231.- Elkar-ekin hitzarmena 1978-10-25ean sinatu zuen. Bertan, ale bakoitzeko eta 500
liburu salduta gero, publikoaren preziotik % 10 ordainduko diotela zehazten da. Kudeakaria
Gexan Alfaro zen garai hartan.
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Olerkietan tartekaturik Pantxoa Saint-Esteben eskultorearen lau lanen
argazkiak ikus ditzakegu. Harriz eta egurrezko giza-irudiak dira, ahorik
gabeak, begi biribil handiak batak, eta begi itxiak besteak. Antzeko irudiak
deskribatzen dizkigu Erdozaintzik Gauaren atzekaldean eleberrian (Peio
eskultorea aipatzen du orduan), eta autorearen esanetan, buruok euskaldun
mutuaren sinbolo dira, "mintzatzea debekatua zaion euskaldun jendearen
sinbolo" (GA, 28-29 orr.).
Erdozaintziren obrarik adierazgarriena dela esan dugu, bertan biltzen
baitira poetaren obra osoa gidatuko duten gaiak (sorterria, ama, Euskal Herria,
Euskara, langileria... ), gogoetak eta sentipenak, ez soilik poetarenak berarenak,
giza-talde oso batenak baizik.
Hinki-Hanka-ko olerkiek izan zuten zabalkunderik eta arrakastarik
Iparraldeko irakurlego euskaldunaren artean, hori zen, bederen, Erdozaintzik
jakin ahal izan zuena bere obra irakurri zuten adiskide idazle eta kritikarien
ahotik. Baina lan honek ez zuen bestelako kritikarik izan argitaldari, aldizkari
nahiz egunkarietan; ez zekien nolakoa izan zen liburuaren benetako
zabalkundea, eta irakurlegoaren aldetiko isiltasun horrek desanimatu egiten
zuen. “Egunkari eta aldizkarietan ez du kritikarik izan- zioen Hinki-Hanka-ri
buruz-, eta ezin dut jakin euskal kultura plazan nolako arrakasta ezagutu
duen? Idazlearen eta irakurlegoaren arteko ixiltasun hau oso kaltegarria
derizait idazlearen produkzioarentzat”.232 Berriro helduko diogu gai honi
hurrengo atalean.
70. hamarkada bereziki oparoa izan zen Erdozaintziren idazlenei
dagokienean. Hinki-Hanka-ko olerkiak idatzi eta argitaratzeko bilduma
prestatzearekin batera, beste olerki batzuk idatzi zituen argitaratzeko asmotan,
baina argitaldarien gorabeherak zirela eta denbora luzea igaro zutenak argia
ikusi zuten arte.
(39) HERRI HONEN ERRAIETAN
1974an Domintxainen zela, Euskal Herriaren eta langilegoaren gaiari
heldu zion berriro olerki luze honetan.
Egiturari dagokionez, lehenik, sarrera modura, herri-mutila agertzen
zaigu hizketan, umore eta ironia handiz jende multzo bat "herri zaharraren
erraietan barna" bidaia alegoriko bat egitera gonbidatuz. Sarrerari bost oharrek
jarraitzen diote, zeinetan poetak euskal gizartearen arazo eta gorabeheretan
zehar bidaiatzen duen: gizartearen borrokak, beldurrak, ametsak, kexuak,
historia, kultura eta nortasun ukatuak, langile kaleratuak... Hitz hauekin
aurkezten zuen Maiatz argitaletxeak bere hirugarren argitalpen hau: "Herri eta
giza maitasunezko kantata. Biziaren ur xirriparen bidea amodio eguzkiz".
Idatzi honen lau aldaki daude:
A aldakia: 44 orriko eskuizkribua. Azaleko orrian orain ezagutzen dugun
izenburua eta data dago idatzirik: "Domintxainen, 1974ko uztailan". Behin
betiko testuarekin konparatuz zati batzuk falta dira. Esate baterako, sarrerako
orri eta erdia ez da agertzen eta "lehen oharra"rekin hasten da olerkia.
B aldakia: bost orriko makina-izkribua. Azaleko orrian "Geure herri honen
erraietan..." izenburua dakar eta honela dio: "Dominique Cornu apez berriari
adixkidetasunez eta bihotzez" (1974-06-16). Bost orri hauetan irakurtzen dugun
232.- Erdozaintzi, 1979-03-15eko eskutitza Beasaingo Gazteen Biltzarrari.

__________________________________________________________Idazlan guztiak

olerkia, azken bertsioaren 91-95 orrialdeen bitarteko zati bera da (Maiatz , 1994),
baina honetan "Dominique" izena dena, azken aldakian "Frederiko" da.
C aldakia: A koadernoan "Gitarra Joilea" izeneko olerki luzea dago
(Baionan 1974ko ekainaren 6an datatua), HHE-eko hainbat zatiz osatua. Behin
betiko bertsioko 74-90 orrien bitarteko zenbait ahapaldi dira, ondoren
zuzenketak eta aldaketa estilistikoak jasan dituztenak. Bestalde, olerkia
amaitzeko liburuan ez dugun pertsonaia bat agertzen da, "gitarra joilea":
"Gitarra joilea/ hor gaindi iragan zen/ eta bere gitarran bildu zituen/
Maritxuren intziriak/ Baina/ gitarra ez zuen jo..." (Olerki hau Corpusean
ematen dugu, 8.1.1.3.).
D aldakia: 55 orriko makina-izkribua. Behin betiko olerkia da, fotokopia,
idazleak argitara zezaten bidali zuenetako bat (zenbait orritan Baionako Euskal
Museoaren zigilua ikus daiteke).
Herri Honen Erraietan olerki luzearen argitalpenak denbora luzea eman
zuen. 1975ean autoreak Hitz aldizkarira helarazi omen zuen bertan
argitaratzeko eta eskatuz euskara batura egoki zezaten. Beñat Oiharzabalek
egin omen zuen lan hori, baina ez zuten azkenik argitaratzerik izan.233
Hurrengo urtean, 1976an, Paulo Agirrebaltzategiren bitartez Gero
argitaletxean ziharduen Xabier Leteri igorri zion beraren iritzia eman ziezaion
eta ikus argitaratzerik bazuen. “Orain bi urte poema luze hori idatzi nuela esaten dio gutunean-, baditu neri gustatzen zaizkitan pasaia onak, beste batzu
ahulagoak, baina, orduko gertakariek eta giroak eraginik, idatzi nuen, batez ere
Iparraldeko Euskaldunak gogoan nituela". Bestalde, garrantzitsua iruditzen
zitzaion lehenbailehen argitaratzea “zeren, beranduz, poema horrek daukan
gaurkotasun xorta arrunt gal bailezake”.234
Xabier Lete, bere aldetik, liburua Gero sortan argitaratzeko prest agertu
zen, eta ez zuen poesiok gaurkotasuna galduko zuten arriskurik ikusten; izan
ere, poesia berez intenporala bada, Erdozaintzirenak luze iraungo zuen bere
horretan ez baitzuen ikusten poesia horren erreferentziak denbora laburrean
aldatu egingo zirenik.235
Liburuaren argitalpena, ordea, nahi baino gehiago luzatuko zen. 1978.
urtean Xabier Letek aitortu zion Gero saila kaleratzen zuen Bilboko "Ediciones
Mensajero" argitaratzaileak dirua galtzen omen zuela euskal liburuekin, eta
beraz, ez zuela askorik argitaratu nahi. Bestalde, ondoren sortutako Erein
argitaratzaile berria ere, kinka larrian aurkitzen zen oso euskal liburu gutxi
saltzen baitzuten. Hala ere, Gero sailean argitaratuko zutela hitz eman zion.236
Bide batez, poema liburu berria abian ikusten zuenez, Erdozaintzik 1977.
urtean idatzi zuen olerki baten izkribua igorri zion liburu berean ager zezaten.
Lan berri huraNafarroari poema irekia zen, hamabost orriko olerki luzea. Bi
lan hauen argitalpena atzeratu egin zen.
233.- Itxaro Borda, Bizitza pilpirak... , 7 or.
234.- 1976-09-08an Xabier Leteri bidalitako eskutitzetik.
235.- 1976-09-20ko Xabier Leteren erantzuna: “Ez dut uste zure poesiek egunkotasuna
galduko dutenik. Egungo borroka bati erreferentziak daude, baiña borroka horrek, zorionez ala
zoritxarrez, jarraituko duela dirudi. Gaiñera, poesia pixka bat intenporala izan ohi da. Zure
poesiak denboraren zama oso ongi eramanen du”.
236.- 1978-01-31ko Leteren eskutitza. Laburki azaltzearren esango dugu Gero argitaletxea
1973an sortu zela, 1970ko Etor-etik banandurik. Bizkaiko Ediciones Mensajero argitaletxearen
menpe zegoen lege eta finantza mailan, eta literaturaren izen ezagunak biltzen zituen: Julen
Lizundia, Xabier Lete, Edorta Kortadi, Andu Lertxundi, eta abar. Erein argitaletxea 1976an
sortu zen Donostian.
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Hurrengo urtean, 1979an, Letek bere amorrua agertuko dio Erdozaintziri
haren liburua pentsatua zuen bezala Erein-en argitaratzeko ezintasuna zela eta:
"Euskeraz gero eta liburu gutiago argitaratzen denez gero, nire buruarekin eta
besterenarekin aserretzen hasia naiz, pentsatuz ergel batzuk gerala, eta behar
dela egoera baldar eta aldrebes hau nolabait zuzenerazi". 237
Azkenik, 1980an, Manexek idazten dio Herri Honen Erraietan eta
Nafarroari Poema Irekia lanen argitarapenaz galdezka, aspaldian haren
berririk ez baitu izan. Honela jarraitzen du: "Iparralde honetan euskarazko
irakurgai falta handia badugu; uste dut - beharba enganatzen edo naiz- egoki
litakeela eskuetan duzun ene poema bilduma hori publikatzea hutsune hori
poxi bat bederen tapatzeko. Zer deritzaizu? (...) Deusik ezinbadezakezu, aski
ditazu bidaltzea, nihaur neure aldetik saia nadin editorial bat aurkitzera..."238
Eta hala egin zuen. 1982anMaiatz aldizkaria sortu zelarik lehenengo alean
argitaratu zutenHerri Honen Erraietan .239
Orain arte ikusi ditugunak izan dira Erdozaintzik, bizirik zela,
argitaraturik ikusi zituen olerki guztiak. Beste bi lan bazituen prestatuak eta
makinaz idatziak, aurretik aipatu dugun Nafarroari poema irekia eta urte batzuk
beranduago idatziko zuen Bizitza pilpirak, baina ez zuen hauek argitaratzeko
astirik izan.
(40) NAFARROARI POEMA IREKIA
Aurreko lanaren ildoari jarraituz, oraingo honetan ere Euskal Herria dugu
protagonista, Euskal Herri olerkari, langile eta borrokalaria.
1977an idatzi zuen olerki luzea da, hamabi atalez osatua. Zati hauetako
gehienak, hamar hain zuzen, geroago Bizitza Pilpirak bilduman agertuko diren
olerki berak dira. Antza denez, olerki eta ahapaldi hauetan oinarritu zen,
moldatuz, aldatuz eta beste era batean ordenatuz, beste lau olerki hauek
idazteko: "Itxurak", "Mikelek erran zigun...", "Euskadiko neskatxa" eta "Gure
kantuak", laurak BP-ekoak.
Olerki honen bi aldaki daude:
A aldakia: hamar orriko eskuizkribua. Orri zenbakitu gabeak dira, eta
olerkiaren ahapaldien zirriborroak ditugu, hainbat zuzenketa, zati solte, erantsi
eta ezabatuekin.
B aldakia: 18 orriko makina-izkribua. Behin betiko aldakia da. Azalean
izenburua dakar, olerkiaren 12 atalen ondoren data (Baxenabarren, 1977ko
larrazkenean), eta amaieran "Sinesten dut" eta "Errepikak" olerkiak.
Izan ere Nafarroari Poema Irekia-ren barnean bi olerki horiek ematen ditu
jarraian:
(41) "Sinesten dut" (Domintxine, 1977-07. A koadernoa;Aranzazu 1979,
LIX, 26-27 or.)
(42) "Errepikak" (Domintxine, 1977-07. A koadernoa)
237.- 1979-06-10eko Leteren eskutitza.
238.- 1980-09-12an Leteri idatzitako eskutitzetik.
239.- Maiatz 1, 1982, eta separata gisa 1985-05-05ean Maihatzeko Uhargi sailan.
Aldizkariaren 10garren urteurrena ospatzen zelarik, 1992an hamar urteetako hogei idazle
adierazgarrienen lan zati batzuk eman zituzten, eta horien artean lehena Erdozaintziren HHE
izan zen (HHE, 94-96 orrietako zatia hautatu zuten), aldizkaria eta taldearen bizia markatu dutelako
eta berdin garai berri baten hastapena izan zirelako (Maiatz, 20 zenb., 3 or.).
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BIZITZA PILPIRAK
Bizitza pilpirak 1981ean Domintxainen osatu zuen hamabi olerkiren
bilduma da. Arestian esan dugun bezala, aurretik idatziriko Nafarroari poema
irekia olerki luzearen zatiak moldatuz berridatzi zituen lan honetako lehenengo
lau olerkiak.
Bilduma honetan biltzen diren hamabi olerkiak 1977tik aurrera idatziz eta
berridatziz joan zen testuak dira. Hauetako batzuen aldaki eta idazketa
desberdinak aurkitu ditugu, eskuizkribuak, makina-izkribuak, eta horien berri
ematen dugu jarraian datorren zerrendan:
(43) "Itxurak"
Hiru zatiz osatutako olerkia da, aurretik esan dugun bezala, NPI (1977)
olerki luzean ere aurki ditzakegunak, aldaketa txiki batzuekin X, XI, V eta XII.
zatietan (BP, 55, 60-62 orr.).
(44) "Mikelek erran zigun" Lau zatiz osatua, NPI-ren II, VII eta IV.
ataletako berak (BP, 49, 54 eta 56 orr.).
(45) "Euskadiko neskatxa"
A aldakia: Lehen eskuizkribua laburragoa da; sei lerrotako lau ahapaldi
dira. Olerki hau bera eman zion Piarres Erdozaintzi ilobari 1979an Nekez Ari
taldeak abes zezan.240
B aldakia: A koadernoan, eskuz, behin betiko aldakia dugu. Izenburuaren
ondoan "kantua" ipini du eta amaieran data: Domintxainen 1976ko
larrazkenean. Testu hau bera dugu NPI-ren VI. atalean (55-56 orr.).
(46) "Gure kantuak"
Olerki hau ere dugu NPI testuko VIII. atalaren bigarren zatian (57-58 orr.),
aldaketa gutxi batzuekin.
(47) "Itxaropena"
A aldakia: eskuizkribua. Bertsio laburragoa da; lehen hiru ahapaldiak ditu
soilik, Irria eta kantua/delakotz! arte.
B aldakia: D koadernoan ere eskuizkribua dugu, osorik, amaieran honela
dioelarik: "Euskadiko Fraile-Seroren IX. biltzarra, Loiola, 1979-12-27/28".
C aldakia: makina-izkribu behin betikoa. Kopia ugari eginak ditu,
Loiolako biltzarrean banatzeko eginak seguruenik.
(48) "Gure gorputzaren kondaira"
Olerki honen lehen behin behineko idazketa bat aurkitzen dugu "Zure
begitartearen honaindian" olerkiko A aldakian.
(49) "Gure mendiak" (Domintxine, 1980-03-18. A koadernoa)
Aurrekoan genioen bezala, olerki honen lehen behin behineko idazketa
bat aurkitzen dugu "Zure begitartearen honaindian" olerkiko A aldakian.
240.- Osaba hil ondoren, Piarres Erdozaintzi ilobak Juan Jose Iturriozi igorri zion gutun
batean olerki hau bidaltzen zion, esanez "Otto" (hala esaten dio osabari euskaraz) zenaren
olerki bat zela, 1979an eman ziona Nekez Ari Donibane Garaziko abeslari taldeak abes zezan.
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(50) "Gutizia"
A aldakia: eskuizkribua, laburragoa, Berriro jeikitzean arte.
B aldakia: A koadernoa. Idatzi honetan "Donostiako Agurtzane Arronari"
irakurtzen dugu izenburuaren azpian, eta amaieran data: Domintxainen 1980ko
abendoaren 30ean. Egun horretan hain zuzen ere, eskutitz bat idatzi zion
Erdozaintzik A. Arrona adiskideari, honela esanez: "Eta, egun, zure izenaz
inguratua eta hartua, poema hau idatzi dizut eta, beraz, bidaltzen dizut,
zorioneko URTE BERRI bat opatuz".
C aldakia: Makina-izkribua. Behin betiko testua. Amaieran sinadura eta
aurreko data bera.
(51) "Zure begitartearen honaindian" (Zuberoa, 1977-09; Maiatz 5, 1984,
14 or.)
A aldakia: zazpi orriko eskuizkribua. Izenburua: "Zure aurpegiaren
haraindian". Olerki luzea eta oso ezberdina azken testuarekin konparatuz gero.
Tartekatzen dira azken aldakiko zati batzuk, "Gure mendiak" (BP, 29 or.) eta
"Gure gorputzaren kondaira" (BP, 28 or.) olerkiak, eta beste hainbat ahapaldi
ezezagunak (ik. Corpusa, 8.1.1.3).
B aldakia: A koadernoa. Izenburua: "Zure begitartearen hunaindian" eta
amaieran data: Xuberoko Bortuan, Hegilloren, 1977ko 14, 15, 16an. Azken
testua baino laburragoa da; Gutizia xoil bat-etik hasita Abere flakatu baten antzera
(35 or.) arteko zatia ez dakar.
C aldakia: hiru orriko makina-izkribua. Behin betiko aldakia.
(52) "Amaren sabelean" (Maiatz 5, 1984, 13 or.)
Maiatz aldizkarian kaleratu zen olerkiaren hasieran azken aldakian
agertzen ez ziren hitz hauek idatzi zituen: "Nere ama zenari/ bere eguneroko
sabelean/ hasi bainintzen/ euskara jakiten".
(53) "Zu igurikatzeaz"
A aldakia: B koadernoa. Zirriborro laburra.
B aldakia: bost orrialdeko eskuizkribua. Zirriborro nahasia, zati ezabatu
eta solteak.
(54) "Hire adin gordinean" (Maiatz 5, 1984, 16 or.)
A aldakia: lau orriko eskuizkribua. Zirriborroa zuzenketa ugarirekin.
Maiatz-en agertutako olerkiaren hasieran honela zioen: "Jose Arregi/ eta
beste gure lagunei/ nigar ororen artetik".
Olerki hauen behin betiko aldakiak harturik lehen bilduma bat egin zuen,
datarik eta izenbururik ez duena. Bertan olerki guztiak bildu zituen, "Hire adin
gordinean" izan ezik. Hamaika olerkien ondoren beste bi orri datoz; lehenean
azal moduan "Haur kantak" irakurtzen dugu eta ondoren bi haur kanta ematen
ditu, "Arri arri manddoko" eta "Lagun bat izendatzeko" izenekoak (lehena bere
haur denboran (1934) familian entzuna zuela dio, eta bigarrena Marilu Etchelet,
Jutsiko errientsak esana).
Azkenik, 1981ean egindako behin betiko bilduma dugu. Erdozaintzik
berak prestaturiko 30 orriko makina-izkribu enkoadernatu batean, Bizitza
Pilpirak izeneko hamabi poemen multzoa da, Domintxainen 1981eko abuztuan
egina. Izkribuarekin batera, 1981eko Irungo Literatur Sariko liburuska bat
aurkitzen dugu. Pentsa liteke, beraz, autoreak sari hartan aurkezteko
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asmoarekin bil zitzakeela olerkiok, baina ez dugu horren daturik ez eta
bilduma aurkeztu egin ote zuen zehazterik izan.241
Bilduma hau izan zen, hain zuzen, 1994an Maiatz argitaldariari proposatu
geniona argitara zezan. Izan ere, 1994an, Erdozaintzi-Etxart-en heriotzaren
hamargarren urteurrenarekin bat eginez, Maiatz-ek Nafarroari Poema Irekia eta
Bizitza Pilpirak bi bilduma argitaragabeak argitaratu zituen, Herri Honen
Erraietan ere berriro agertuz, hirurak liburu bakar batean.
Ikusi dugun bezala, olerki hauetatik lau baino ez zituen argitaraturik ikusi
("Zure begitartearen honaindian", "Amaren sabelean", "Zu igurikatzeaz" eta
"Hire adin gordinean"), 1984an Maiatz aldizkariko 5. zenbakian agertu zirenak.
Erdozaintziren olerki argitaratuen atala amaitzeko, 1995ean Hinki-Hankaren berrargitarapena datorkigu Elkar-en eskutik, Luzien Etxezaharretaren
aintzin solasa eta amaieran Joseba Intxaustiren artikulu bat dakartzana.
Azkenik, 2000. urtean, Koldo Izagirrek prestatzen dituen XX.mendeko
Poesia Kaierak sailean, Manex Erdozaintzi-Etxart-en hamazazpi olerki biltzen
dituen alea argitaratu da242: "Emazteki bat ene bizian", "Gure etxegibeleko
haritza", "Presuner ohiak", "Primadera bihotzean", "Han nonbait bidean...",
"Dolorezko izarrak!", "Egunean egunekotik..." (zatia), "Amodio galdua", "Ez
uste izan", "Nori ez?", "Errespetuz", "Hire soa dabilan", "Behereko
lantegietatik"..., Herri honen erraietan (zatiak), "Sinesten dut" , "Errepikak", eta
"Gutizia".

3.2.1.2. Olerki argitaragabeak
Liburu eta aldizkarietan argitaraturik ikusi ahal izan diren olerkiez gain,
beste olerki andana bat bildu dugu, autoreak urteetan zehar gordeak zituenak;
batzuk gazte garaitik gordeak, argitaratzerik merezi ez zutelakoan beharbada,
beste batzuk arduraz idatziak eta bilduak, noizpait argitaratzeko, beste hainbat
amaigabeak, zirriborroak, edo olerki oso izatera heldu ez ziren zati eta
saiakerak.
77 olerki bildu ditugu guztira. Horietatik 49 datatu ahal izan ditugu, bai
autoreak berak idatzia zuelako, bai testu barneko edo kanpoko daturen batek
horretarako bide ematen zigulako. Azken kasu horretan, alegia, data
hipotetikoa denean, parentesi artean, [ ], ipini dugu. Izkribuen ezaugarriak ere
ematen ditugu, makinazkoak edo eskuzkoak diren, bai esan ere non aurkitu
ditugun.
Beste 28 olerki datarik gabeak dira eta beste zerrenda batean doaz, nahiz
eta iger litekeen, gaiagatik nahiz grafiagatik, Erdozaintziren gazte garaiko ala
helduagoko garaietakoak diren. Olerki hauetako gehientsuenak eskuizkribuak
dira, zirriborroak, asko amaigabeak eta beste batzuk irakurgaitzak.

241.- Gipuzkoako Kutxak ematen zituen Irun hiria literatur sarien irabazle Arantxa
Urretabizkaia izan zen 1981ean Maitasunaren magalean lanarekin, 1982an ere Espainiako Kultura
Ministerioaren Kritika saria ere eskuratuko zuena.
242.- Manex Erdozaintzi-Etxart, XX.mendeko Poesia Kaierak, Koldo Izagirrek paratua, Susa,
2000.

__________________________________________________________Idazlan guztiak

3.2.1.2.1. Olerki datadunak
(1) "Neure amari" (I) 1949-05-20.
Eskuizkribua (orri 1).
(2) "Le jour de l'exilé" Brive, 1949-05-24.
Makina-izkribua (orri 1). Sinadura.
Briveko ikastegian zela, barizelaz gaixorik egon zeneko egunetan sortua,
maiatzaren 10etik 24era bitartean.
(3) "Neure amari" (II) 1950-06-04.
Eskuizkribua (2 orri).
(4) /Itsasoa, itsasoa oi zonbat eder/ 1950-08.
Eskuizkribua. 1950eko agendan, Hendaian oporretan dagoela idatzia.
(5) "Maiteari" 1950-12-03.
Eskuizkribua (orri 1).
(6) "Gau batez..." 1950-12-22.
Eskuizkribua (orri 1).
(7) "Itsasoaren botza" 1950-12-23.
Eskuizkribua (3 orri).
(8) /Lili bat ikusi dut baratze batean.../ [1952-53]
Eskuizkribua. Erdozaintziren argazki bilduman, urte horietako argazkien
artean idatzia. Era berean hasten den kantu zaharrean oinarrituta dago; lehen
ahalpaldia berdina du eta gainontzeko hirurak asmatuak dira.
(9) "Amaren amentsa" 1953-05-31.
Eskuizkribua (3 orri). "1953ko maiatzaren 31an. Amen phestaz" irakurtzen
dugu hasieran.
(10) "Chori kantari" 1953-11-03.
Eskuizkribua (orri 1).
(11) "Zeruko ama" 1953-11-04.
Eskuizkribua (orri 1).
(12) /Zendako Jauna?/ [1956-1958]
Eskuizkribua (orri 1). "Orsay" irakurtzen dugun paper baten atzealdean
idatzia.
(13) /Igande gau hartan.../ Paris, 1957-07-01.
Eskuizkribua (8 orrialde zenbakituak).
Autoreak bi izenburu idatzi ditu, "Biziaren karatsa" eta "Esperantxaren
izarra", eta ondoren ezabatu. Zuzenketa ugari.
(14) "Larrazkena" Livry-Gargan, 1958-10-20.
Makina-izkribua (2 orri).
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(15) "Bihotzean argi" Donapaleu, 1960-03-24.
Makina-izkribua (orri 1). Hasieran irakurtzen dugu: "M. G. San Frantses
Assisa'koaren fraideari".
(16) "Visage d'ami" Donapaleu, 1960-11-23.
Makina-izkribua (orri 1). Sinadura.
(17) /Hire enborratik.../ [1964]
Eskuizkribua (orri 1). 1964ko uztailaren 21ean Eskualdun Gazteriakoei
idatzitako gutun baten atzealdean idatzia. Zirriborroa.
(18) /Su bihotzean/ [1966]
Eskuizkribua. 1966ko gutunazal batean idatzia. Zirriborroa, zuzenketa eta
hitz ezabatu ugarirekin. Izenbururik gabea.
(19) "Amets bat eta beste" Tolosa, 1971-11.
Makina-izkribua (4 orri). Sinadura.
(20) "Eiherazain Iholdin" Toberak Iholdi, 1974-12.
Makina-izkribua (orri 1).
(21) "1975eko odolketak Euzkadin" [1975]
Makina-izkribua (orri 1). Izenburuaren azpian "Airea: Gazte naiz eta
lorios" idatzi du.
(22) /Burgosen Barzelonan eta Madrilen.../ [1975]
Makina-izkribua (2 orri). 1975ko urrian hiru hiriburuetan erahildako bost
euskaldunen omenez idatzia, jendaurrean irakurria eta abestua izateko
itxurakoa. Hasieran parentsei artean irakurtzen dugu: Bertsolariek presentatzea
egin ondoan..., eta ahapaldien artean tartekaturik "musika" oharra.
(23) "Nor othe giren" 1975-10
Makina-izkribua (orri 1).
(24) "Egungo berrietatik..." [1976]
Eskuizkribua (orri 1). 1976ko irailaren 2an Baionako Zabal liburudendaren
aurkako erasoa gogoratuz. Zuzenketak. Izenburua lehenik: "Egungo
berrietan...", eta hau ezabaturik "Egungo berrietatik..." ipini du.
(25) /Pagoen hostoiletan/ [1977]
Eskuizkribua. Urte hartako maiatzeko orri batean idatzia. Zuzenketak.
Beste orri batean olerkiaren antzeko beste aldaki bat dago.
(26) "Hemengo Elizari" Domintxaine, 1977-07.
A aldakia: eskuizkribua. A koadernoa. Kopiaketa honetan “Gu ez gara
libro" izenburua eman zion.
B aldakia: makina-izkribua (3 orri). Datarik gabea. Aldaki horretan
"Hemengo Elizari" izenburuarekin agertzen da.
(27) "Gure ingurumena" 1977-07-16.
Eskuizkribua (orri 1). A koadernoa.
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(28) "Xahakoa eta makila" [1978-79]
Eskuizkribua (orri 1). A koadernoa. Urte horien bitartean idatzitzako
testuen artean idatzia.
(29) /Din...Dan...Hil zeinuak.../ Domintxine, 1979ko udaberria.
Eskuizkribua (3 orrialde). A koadernoa. Urte hartan gaixotasun baten
ondorioz hil zen Piarraño anaiaren omenez idatzia.
(30) "Managuako bideak" 1979-07-20.
A aldakia: eskuizkribua (2 orri). A koadernoa. "Nikaraguako irultzaleeri"
eskainia.
B aldakia: makina-izkribua, eskuizkribuaren testu bera dena eta berdin
hasten dena: Aspaldinoko kanoi horiek....
C aldakia: makina-izkribua, A koadernoan itsatsirik. Zuzenketak ditu
(Indar gaitzeko kanoi horiek...). Honela irakurtzen dugu hasieran: "1979ko
uztailaren 20ko iraultzaren oroitgarri", eta eskuz idatzia: “1984ko Xenpelar
saria. 1984ko apirilaren 11an igorria".
"Bertso-paperak" Xenpelar lehiaketa Gipuzkoako Aurrezki-Kutxak
antolatu zuen Euskaltzaindiarekin batera 1984an. Horren epaia urte hartako
maiatzean eman zen, eta hilabete lehenago hil zen Manex Erdozaintziri akzesit
bat ematea erabaki zuten.243
(31) "Zureak gaituzu Jauna" Domintxine, 1980-03-26.
Eskuizkribua (orri 1). A koadernoa.
Sarrera batean azaltzen duenez, egun hartan Donapaleu-Domintxine
Anaidiko frantziskotarrak Belokera egun bat igarotzera joan zirelarik, Manexek
Hinki-Hanka liburua eskaini zien poema honekin.
(32) "Inguruetan" edo "Ajaccio-ko karriketan" Ajaccio-Corsica, 1980-0610.
A aldakia: eskuizkribua. C koadernoa. Izenburua "Inguruetan". Olerki
luze baten zirriborroa da. Lehenengo ahapaldia garatu gabe dago, hitz solte
batzuk dira soilik. Hurrengo aldakian lehen ahapaldi hau idatzirik ikusiko
dugu, eta hurrengo biak ere apur bat landuagoak.
B aldakia: eskuizkribua. Izenburua: "Ajaccio-ko karriketan". Hiru ahapaldi
dira, aurreko aldakietako berak baina luzatuak eta landuagoak (Corpusean bi
aldakiak ematen ditugu, behin betiko olerkia nolabait osatzearren, 8.1.1.2.).
(33) Gau eskolak eskatutako olerkiak. 1981-03-19.
Makina-izkribua (orri 1).
1981eko maiatzaren 23an "Euskara bidean" eguna dela eta Gau-Eskolak
Hazparnen ospatu nahi duen ekitaldiarako bost hitzetako olerki bat eskatu zien
Erdozaintzi eta Santos Belokiri. Manexek bost hitzez osaturiko hamar idatzi
labur hauek prestatu zituen.
(34) /Kartak mahai gainean pausatuko dituzu.../ [1981]
Eskuizkribua. 1981eko ekainaren 4ko gutunazal
Zirriborroa, izenbururik gabea.

16.

batean

idatzia.

243.- Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren gutuna Donapaleuko anaidiari zuzendua, 1984-07-
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(35) "Euskadi" Domintxine, 1982-11-11.
Eskuizkribua (3 orri). A koadernoa.
(36) "Zeure larruaren minberan" Madril, 1983-04-12.
A eskuizkribua (orri 1), eta B eskuizkribua (2 orri) A koadernoan. Azken
hau datarekin.
(37) "Atzo gauean" Madril, 1983-04-14.
A eskuizkribua (orri 1), eta B eskuizkribua (2 orri) A koadernoan. Azken
hau datarekin.
(38) "Haritza" Donapaleu, 1983-04-24.
A eskuizkribua (orri 1), eta B eskuizkribua (2 orri) A koadernoan. Azken
hau datarekin.
(39) "Intzirien artetik" Donapaleu, 1983-04-24.
A eskuizkribua (orri 1), eta B eskuizkribua (orri 1) A koadernoan. Azken hau
datarekin.
(40) "Trein honen Drangalan" (1983, Euskadi-Paris bidaia. )
13 olerkiz osatutako idatzia da. Poetak bere herria utzi eta trena hartzen
du Parisa joateko. Bidaia hartako irudiek, jendeek, bidaiariek eta gogoetek
osatzen dituzte olerki hauek.
Bi eskuizkribu daude, B eta C koadernoetan.
A aldakia: B koadernoa. Olerkiaren lehen zirriborroa da. Lehen orrialdean
izenburu posibleak ematen ditu: "Flash", "Trein baten/honen drangalan",
"Egunean eguneko izerdiak" eta "Aurpegien galeria". Sarrera baten ondoren
hamaika olerki agertzen dira, bakoitzak izenburua daramalarik. Denak
zirrimarraturik daude. Hauek denak hurrengo aldakian aurkituko ditugu,
zuzenduak, izenbururik gabe, eta beste ordena batean.
B aldakia: C koadernoa. Behin betiko testua da, zuzendua eta landuagoa.
14 orritan berridatzi ditu lehen aldakiko ahapaldiak, 13 ataletan banaturik, eta
izenburuen ordez zenbakien bidez bereizturik.
Izenburua eta data ematen du: "Trein honen drangadan" 1983, EuskadiParis bidaia.
(41) "Izan... Ez izan..." [1983]
Eskuizkribua. B koadernoan, "Trein honen
zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroa, zuzenketak.

drangadan"

olerkien

(42) "Emazte bat lanbroan" Paris, 1983-05-16.
A aldakia: eskuizkribua (orri 1), B koadernoan, "Trein honen drangadan"
olerkien zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroak, zuzenketa ugari eta
ahapaldiak zirrimarraturik.
B aldakia: eskuizkribua (2 orri), A koadernoan. Behin betiko testua,
landuagoa eta datarekin.
(43) "Pariseko metroan" Paris, 1983-05-16.
A aldakia: eskuizkribua (orri 1), B koadernoan, "Trein honen drangadan"
olerkien zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroak, zuzenketa ugari eta
ahapaldiak zirrimarraturik.
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B aldakia: eskuizkribua (3 orri), A koadernoan. Behin betiko testua,
landuagoa eta datarekin.
(44) /Mundua itzulikatu da/ [1983]
Eskuizkribua. B koadernoan, "Trein honen drangadan" olerkien
zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroa eta ahapaldiak zirrimarraturik.
Izenbururik gabea.
(45) "Zure begiak" [1983]
Eskuizkribua. B koadernoan, "Trein honen
zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroa, zuzenketak.

drangadan"

olerkien

(46) /Mundua datorkit/ Paris, 1983-05-16.
A aldakia: eskuizkribua, B koadernoan "Trein honen drangadan" olerkien
zirriborroetan
tartekaturik.
Zirriborroa,
ahapaldiak
zirrimarraturik.
Izenbururik gabea.
B aldakia: eskuizkribua (orri 1), A koadernoan. Behin betiko testua,
landuagoa eta datarekin. Izenbururik gabea.
(47) "Pasatzean" 1983-05-21, Paris-Euskadi trenean.
A aldakia: eskuizkribua, B koadernoan, "Trein honen drangadan" olerkien
zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroa, zuzenketak eta ahapaldiak
zirrimarraturik. Data: maiatzaren 21a.
B aldakia: eskuizkribua (2 orri), A koadernoan. Behin betiko testua,
landuagoa eta datarekin.
(48) "Bere jakitatean" 1983-05-21, Paris-Euskadi tren bidaian.
A aldakia: eskuizkribua (orri 1), B koadernoan, "Trein honen drangadan"
olerkien zirriborroetan tartekaturik. Zirriborroa, zuzenketak eta ahapaldiak
zirrimarraturik.
B aldakia: eskuizkribua (2 orri), A koadernoan. Behin betiko testua,
landuagoa eta datarekin.
(49) "Gure etsaiak" Donapaleu, 1984-04-15.
Eskuizkribua (3 orri), A koadernoa. Behin betiko testua, dataduna.
3.2.1.2.2. Olerki datagabeak
(1) /San Frantsesen ondotik/
Eskuizkribua (orri 1).
(2) /Jainkoaren ospea: gizonki bizia/
Eskuizkribua (orri 1).
(3) "Andre dena Mariaren bederatziurruneko othoitza"
Eskuizkribua (orri 1).
(4) "Agur, Eskuara"
Eskuizkribua (2 orri ). Zuzenketa ugari.
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(5) /Barda uono euriak zerutik burrustan/
Eskuizkribua (orri 1).
(6) "Oi Eguberri gaua..."
Eskuizkribua (2 orri). Amaigabea.
(7) "Lore gorrien balada"
Makina-izkribua (orri 1). X. Leteren 1968ko olerki batean oinarriturik
idatzia (X. Lete in Egunetik egunera egunen gurpilean , 2. zatia, III olerkia -Cinsa
1968, 72-73 orr.-). Leteren liburu hau Erdozaintziren liburutegian dago, eta
honela irakur daiteke lehenengo orrian: "Ibarla'n irakurria, 1958'ko Agorrilaren
22an".
(8) "Echografia"
Eskuizkribua (orri 1).
(9) "Bakartasuna”
Hiru aldaki daude (A, B eta C), zuzenduz eta aldatuz joan direnak.
Azkena delakoan, C aldakia jaso dugu Corpusean. Izenburuaren azpian hala
dio: Airea: "Mutil koxkor bat".
(10) "Poeta bat nere erraietan..."
Eskuizkribua (orri 1). Zirriborroak.
(11) /Bideetan zehar hainbeste ibili ondoren.../
Eskuizkribua (6 orri zenbakituak). Zuzenketak eta zirriborroak.
(12) /Alegera dira/
Eskuizkribua (2 orri). Zuzenketak.
(13) /Herrian askok bazakiten.../
Eskuizkribua (3 orri zenbakituak). Hitz lauzko kontaketa eta olerkia
tartekatzen ditu.
(14) /Zoaz Noa Goaz.../
Eskuizkribua (orri 1, '1' zenbakia daramana).
(15) /Alesia estazionetik ateratzean/
Eskuizkribua (orri 1, '2' zenbakia daramana). Aurrekoaren jarraipena izan
liteke.
(16) /Ibarla bas-herriko umea naiz/
Eskuizkribua (orri 1). Zuzenketak.
(17) “Libertatearen seinalea"
Eskuizkribua (orri 1). Lehen bi ahapaldiak zirrimarratuak ditu.
(18) /Aspaldi hontan haize hegoak zoratu zidan burua.../
Eskuizkribua (2 orri). Zuzenketak.
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(19) /Noizbait ur xirripak.../
Eskuizkribua (3 orrialde zenbakituak). Hitz laua eta olerkia. Zuzenketak
eta zirriborroak. Zazpiribai (1972) liburuan atzemana izan da. Olerki honetan
aipatzen duen anaia Ellande da, 1964an auto istripu batez hil zena. Honen
oroitzapenean idatzi zuen Hinki-Hanka -ko "Nork erran dit?" (64 or.).
(20) /Herri hau Euskadi deitzen da.../
Eskuizkribua (orri 1). Olerki baten zirriborroa, amaigabea.
(21) /Ez nuen nigarrik.../
Eskuizkribua (orri 1). Pariseko “Institut de recherches agronomiques
tropicales et des cultures vivrières”-eko ordainketa orri batean dago idatzita.
Datu honek argi diezagukeen gauza bakarra da testua 1960tik aurrera idatzia
izan dela, "Institut de recherches..." delako erakundea 1960an sortu baitzen.
Bestalde, atzealdean "Xahakoa eta makila" olerkia irakur daiteke, 1977-78
bitartean idatzia.
(22) "Kaioletan"
Makina-izkribua (orri 1). Data: Tolosan, abenduaren 11an.
(23) "Kanta zak xoria"
Eskuizkribua (orri 1). Zuzenketak.
(24) "Ama begira zazu..."
Eskuizkribua. Bi aldaki daude, biak zirriborro amaigabeak.
A aldakia luzeagoa da eta zuzenketa ugari ditu. Bi bertso dira eta lehena
garatuago eta zuzendurik irakurtzen dugu B aldakian. Bigarren hau
Bretainiako Quimper hiritik Erdozaintziri Donapaleura bidalitako gutunazal
batean idatzita dago. Biak ematen ditugu Corpusean.
(25) /Gaur ilhun duk zeruan.../
Bi aldaki ditugu, biak eskuizkribu eta zirriborroak. A aldakia luzeagoa da
(2 orri), B aldakia berriz, laburragoa, lehenaren hasierako zatiaren beste
idazketa bat da. Biak ematen ditugu Corpusean.
(26) "Metroan"
A aldakia: eskuizkribua, 5 orrialde zenbakituak. Aldaki luzea da, lehen
idazketa dirudi. Lehenengo bi ahapaldiak zirrimarratuak daude, eta
garatuagoak irakurtzen ditugu bigarren aldakian.
B aldakia: eskuizkribua, 2 orri zenbakituak. A aldakiaren lehen bi
ahapaldiak luzatuago eta garatuagoak daude. Izenburuaren azpian irakurtzen
dugu: "Bihotzaren ilunbeetan". Beraz, ulertuz B aldakia A-ren hasieraren
luzapena edo dela, gure Corpusean, lehenengo bi ahapaldi luze horiek kopiatu
ditugu, eta A-ren gainontzeko testua berdin utzi.
(27) /Neuilly, Passy, Anteuil.../
Eskuizkribua (orri 1). “Metroan” olerkiaren A aldakiaren 3. orriaren
atzealdean idatzia.
(28) /Bakotxa bere tokirat/
Eskuizkribua (orri 1). Paper oso txikian egindako zirriborroa, hitz asko
irakurtzeko zailtasunekin.

__________________________________________________________Idazlan guztiak

3.2.2. PROSAZKO IDATZIAK
Manex Erdozaintziren produkzio nagusia poesia bada ere, eta poesia bada
harentzat sentimenduen eta barne gogoeten agertzeko espresio bidea, badu ere
prosazko idatzirik. Lan bakar bat argitaratu zuen Manexek, Gauaren atzekaldean
eleberria, baina baditu honez gain beste zenbait idatzi ezezagun gure ikerketa
honetan bildu ditugunak. Olerkien antzera, hauen artean bada idatziren bat
argitaratzeko prestatua dela dirudiena, baina badaude zirriborroak ere, osorik
batzuk, eta amaigabeak beste batzuk, bere horretan utziak eta garatu gabe, zein
helbururekin idatzi dituen ez dakigunak.
3.2.2.1. Gauaren atzekaldean (Elkar, Donostia 1982)
1982an kaleratu zen eleberri laburra dugu hau. Autoreak berak
"nobelatxoa" deitzen zuen hau Parisen gauzatzen da. Haria sinplea da: Migel
Parisen bizi den errefuxiatu politiko bat da eta gaisotasun baten eraginez
hiltzen da. Bi lagun, Txomin eta Jose (narratzailea), haren etxera doaz puskak
biltzera. Pusken artean Migelen egunkari pertsonala aurkitzen dute eta haren
idatziak irakurriz izango dugu gaztearen joan-etorri eta hausnarketen berri.
Egoera honek bide ematen dio narratzailerari Paris hiri handian murgiltzeko,
kale, metro eta hiritarrei behatzeko, hiriaren aurpegi batzuetan ilun eta tragikoa
irudikatzeko. Aldi berean exiliatuen oinazea eta herriminera hurbiltzen gaitu.
Zergatik aukeratu zuen Paris? Hona autorearen azalpena:
"Parise hautatu diat segurrenik han bizi izan naizelakotz bi alditan,
baina batez ere gauaren atzekaldearen sinbolo bezala. Iruditzen zaitak
gauaz jendeak eta gauzak egunaz baino hobeki behatzen, ikusten, entzuten,
sentitzen direla aurretik atzekalderaino. Itxura edo gertakari arruntenetik
hasi, nahi ukan diat barnago zilatu Parise argitsuak bere atzekaldean gorde
dezakeen bizitza dramatikoa: hori gai xinple eta absurdo baten inguruan
ebokatuz".244

Orain ezagutzen dugun liburu honek historia luzea izan du, idazketa eta
berridazketa zenbaiten emaitza izan baita.
Manexek berak esan zuen 1965-1966 urteetara jo behar zuela nobelaren
lehen zantzuak aurkitzeko; garai hartan Parisen psikologia ikasketak burutzen
ari zela, zerbait idazten hasi zen, hain zuzen ere, geroko nobelan Migel
gaztearen kaieran irakur dezakeguna (Erdozaintzi, ibid.). Lan honen zirriborro
eta aldaki ugari aurkitu ditugu, batetik bestera luzatuz eta zuzenduz joan zena.
Horien artean lehen behin behineko testu bat dugu (D aldakia): zortzi
orriko makina-izkribua da, amaitua eta izenburua daramana, "Izerdizko
gunetan". Kontaketa honetan duguna GA nobelaren 41. orritik aurrerako zatia
da (Eguna galdu da eta gaua etorri. Doi bat ...), Erdozaintzik zioen bezala, Migel
gaztearen kaierean irakurtzen dena. Nobela irakurriz jakiten dugu kaiera honi
"Izerdi guneak" izena jarri ziola Migelek, hortik, beraz, izenburua.245 Testuaren

244.- Erdozaintzi, 1983ko otsailaren 13an Argia-n argitaratu zen elkarrizketa. Ondoren
Herriz Herri-n ere agertua (13. eranskina).
245.- "Halako jestu arrunt batekin Txominek mahai gainean pausatu zuen 'Izerdi guneak'
deritzan kaierra. Botz erlats batekin hasi zen irakurtzen...
Eguna galdu da hedoietan eta gaua etorri. Doi bat (...)" (Gauaren atzekaldean , 40-41 orr.)
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amaieran Hinki-Hanka-ko "Nori ez" olerkia agertzen da (HH, 76 or., 1971an
idatzia).
Testu honen beraren bigarren kopia bat badago, zeinean "Izerdizko
gunetan" izenburua ezabatu duen eta ondoan izenburu berria idatzi:
"Ilargiaren umea". Izenburuaren aldaketa honen arrazoia hurrengo aldakian
ikusten dugu.
E deitu dugun aldakian, aurreko testu bera dugu, baina luzaturik,
zuzendurik eta istorioan atzeragotik hartua. 17 orriko makina-izkribua da,
grapaturik, eta azalean izenburua eta data dakar: "Ilargi umea", 1973. Kontaketa
G.A. nobelaren 13. orritik abiatzen da: 'Rue de l'Université ' kalean sartu gineneko
iluna zen.
Kontaketa honen amaiera eleberriarenaren antzekoa da: bi gazteen lagun
den Mirentxuk jakinarazten die Migel hil egin dela Pariseko ospitale batean
neumonia batek jota. Baina aldaki honetan, hiru lagunek berri latzak hunkituta,
Migelen olerki bat irakurtzen dute zeinaren amaieran kontaketaren izenburuari
zentzua ematen zaion: "Eta haizeak eraman dizkiak lehengo kantuen hitzak /
Eta bilakatu nauk / ILARGIAREN UME" (Ik. Corpusa, 8.1.1.3.).246 Idatziaren
bukaeran, eskuz idatzia: "Domintxinen, 1973ko maiatzeko azken astean".
Testu hau da, hain zuzen ere, 1973an Beasaingo "Usurbe" literatur
lehiaketara igorri zuena.247
Urte batzuk beranduago, 1979ko martxoan, Beasaingo Gazteen Biltzarrak
gutun bat idatzi zion Erdozaintziri Beasaingo sariketa hartan aurkeztu zuen
nobela hura argitaratzeko interesa zutela esanez. Erdozaintzi haien
interesagatik poztu zen eta Ilargi umea "nobelatxoa" argitaratzeko baimena
eman zien.248 Baldintza bakarra jarri zuen: bukaeran “Domintxainen 1973ko
Udaberrian” data jarri beharko lukete, “zeren erabili duen euskara ez baitzen
guztiz euskara batua”; gainera, bere abizena nahi zuen ikusi euskal moldean,
ez “frantsesek bihurtu diguten moldean!”.
Bestalde, jakinarazten zien beste
nobela labur bat bazuela, geroxeago idatzia eta oraindik argitaratua izan ez
zena: Behin eta berriro., “Beharba hau ere noizbait zuen Editoreak onar
lezake?” zioen (ibid.).
Argitalpen hauek ez ziren burutu, ordea, eta ondorengo urteetan Ilargi
umea nobelatxoa moldatuz eta luzatuz joango zen. 1978an Hinki-Hanka
liburuaren argitalpenak animatu zuen kontaketa hura berridaztera: "...bultzatu
nindikan Beasainera igorri nobela arra-lantzera. Ilabete luzeak joan zaizkiak
lan-arte laburretan, zatika-zatika, nobela gisako zerbaitetarat heldu arte".249
Azkenean, 1981eko ekainean nobela bukaturik, Elkar argitaletxeari bidali zion
ezagutzen dugun moduan.
246.- Olerki hau bera beste testu batean topatu dugu, zenbait aldaketarekin eta grafia
zaharrago batez. GA eta Ilargi umea testuen artean bost orriko idatzi amaigabe bat zegoen
tartekaturik eta honen bigarren orrian olerki hau irakur dezakegu. Ikus prosazko idatzi
argitaragabeak (8.1.2.).
247.- Beasaingo Udaleko euskara Zerbitzuko arduradun den Andoni Sarriegi Eskisabelen
bidez jakin ahal izan dugunez, sariketa hau behin bakarrik antolatu zen. Antolatzailea,
“Luistar” eta “Mariatar” gazte taldeen eskutik 60. hamarkadan sortu zen “Club de la Amistad”
delakoa izan zen. Epaimahaian Gabriel Aresti eta Arantxa Urretabizkaia egon omen ziren, eta
irabazlea Ibon Sarasola izan zen, ondoren, 1977an argitaratuko zuen Joan eta Ane Zigarro bat
erretzen elaberriarekin.
248.- Honela zioen: “Idazle baten atsegina da argitaratua eta irakurria izatea: honek
dakarzkio idazten jarraitzeko indarra eta kalapioa. Tamalez, azken urte hauten oso lanpetua
nabila eta, gainera, Euskaditik kanpo anitzetan, eta biziki gutti idatzi dut” (1979-03-15ean
Gazteen Biltzarrari bidalitako gutuna).
249.- Erdozaintzi, 1983ko Argia -ko elkarrizketa (13. eranskina).
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1981eko irailean Gexan Alfarori igorri zion gutun baten bidez badakigu
hasiera batean Gauaz ibiltzen dena izenburua eman nahi izan ziola bere
eleberriari, baina jakin zuelarik Txomin Peillenek bere nobela bati izen hori
bera emana ziola250, izenburu berria pentsatu behar izan zuela, eta beraz,
Gauaren atzekaldean jarri zion.251
Handik urtebetera, 1982ko abenduan Durangoko azokarako kaleratu zen
Gauaren atzekaldean titulupean. 252
Eleberriaren zabalkundeaz eta kritikaz kezkaturik egon zen Manex
hurrengo urteetan. Adiskideei bere liburua ezagunaraztea eskatzen zien, batez
ere Hegoaldean, han ez baitzen oso ezaguna. Eta Pariseko euskaldunen artean
ere liburua zabaltzen ahalegin zedin eskatu zion J. André Irigoin-i, haientzat
berekizi interesgarria izango zelakoan: "Ez dakit Parisen bizi diren
Euskaldunek roman hau ezagutzen dutenetz eta propagandarik eginik izan
denetz Euskal-Etxean? Beharba interesatuko zaie, eta denek konprenitzeko
gisan izkiriatua ere dut".253 Horixe zen Manexen helburu nagusietako bat: bere
idatziak denek irakurriak eta ulertuak izan zitezela, langileentzat,
laborarientzat, kaleko jendearentzat irakurterrazak. Honela zioen 1983an:
“2000 ateratu ditie eta orain inportanteena duk sal dadin: ene ustez
langileek eta laborariek irakurtzeko eta konprenitzeko gisa idatzia baitut.
Liburu saltzaileek propaganda poxi bat egiten badute ezagutzen duten
jendearen inguruan, ene ustez aise saltzen ahal litakek ez baita luzea eta
hain kario. Agian Senperen berean ere ainitzek erosiko die... Senpere:
hainbeste aldiz ibili nauk hor predikatzen duela hogoi bat urte eta hain
gostukoa dutan herri hortaz oraino oroitzapen goxoena atxikitzen diat".254

Autorea bera liburuaren zabalkundeaz arduratzen bazen, argitaldari eta
aldizkarien aldetik erantzunik jaso ez zuelako izan zen. HH-rekin gertatu
zitzaion bezala argitalpen honen oihartzunik ez zuen somatu eta
ahanzmenduan geratua zela sentitzen zuen.255
1982ren amaieran Itxaro Bordak aitortu zion ez zuela ulertzen nola ez zen
liburu hau aipatua izan euskal agerkarietan.256 Berak atsegin handia hartu zuen
adiskide zuen Manexen lan berria irakurtzen eta eleberriaren kritika bat idatzi
zuen, ondoren (1982ko abenduan) Herriz Herri kazetan agertu zena. Artikulu
haren bukaeran honela zioen: "Gauaren atzekaldean erreusitze bat da, idazketa
mailan bereziki iparraldeko literatura egoera motel eta krixtau hontan, baina

250.- Tx. Peillen, Gauaz ibiltzen dana..., Itxaropena, Zarautz, 1967. Liburu hau
Erdozaintziren liburutegian aurkitzen da; honela idatzi du lehenengo orrian: "Ibarla'n irakurria,
1968'ko agorrilaren 23-55'an".
251.- Erdozaintzi, 1981-09-19an G. Alfarori bidalitako eskutitza.
252.-Gauaren atzekaldean izenburua zeraman makina-izkribuan (F aldakia deitu duguna)
honela ematen du amaiera data: "1980-ko ekainan arra-lotu eta Domintxainen urhertua 1981.ko
Ekainaren 11-an".
Aldaki honetako orrietan itsatsirik aurkitzen ditugu autoreak berak bildu zituen
egunkarietako hiru artikulu, liburuaren argitalpenaren berri eta kritika ematen zutenak: J. J.
Iturrioz, Herria , 1983-01-06; Itxaro Borda, Herriz-Herri , 1983-01-06; eta J. L. Causade, Enbata
751, 1983-01-06.
253.- Erdozaintzi, 1983-02-22an J. André Irigoin-i idatzitako eskutitza.
254.- Erdozaintzi, 1983-03-22an Henri Duhau eta emazteari bidalitako eskutitza.
255.- Erdozaintzi, 1983-12-18an Luzien Etxezaharretari bidalitako eskutitza.
256.- I. Bordak 1982-12-21ean idatzitako gutuna.
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aurkitzen diodan akats bakarra zera da: eleberri garbi eta Euskal Herriari
erreferentziarik gabekoa ez egina izatea". 257
"Eleberri garbi" ez izatearena da lan honi gehien leporatu zaion akatsa,
alegia, narratiba aldetik xinpleegia izatea, hari meheegia izatea. Izan ere, istorio
labur batek bide ematen baitie lirikotasun handiko barne-hizketa, hausnarketa
eta deskribapen luzeei, olerki luze bat bailitz (ik. 4.4.2. atala).258 Baina zerbait
agirian utzi bazuen eleberri honek, Erdozaintzik zerabilen idazkera aberatsa eta
lirikoa izan zen, narraziarako baino gehiago erregistro poetikorako guztiz
egokiagoa zena.
3.2.2.2. Prosazko idazki argitaragabeak
(1) Behin eta berriro ipuina (Domintxine, 1977)
Gauaren atzekaldean eleberria Parisen gertatzen bazen, oraingoan
Okzitaniako Tolosa hiria dugu. Idazleak hain ondo ezagutu zuen hiria, kaleak
eta jendeen argazki zehatza egitearekin batera, bertan bizi diren Jacques eta
Carmen bikotearen maitasun istorioa kontatzen digu. Jacques Beaumarchais, 55
urteko gizona, oihal lantegi bateko nagusia da. Bizitza baketsu eta ordenatu bat
izan du beti, eta hala izaten jarraitu zuen hamar urte lehenago Carmen ezagutu
zuenean. Ezagutu, maitemindu eta ezkondu egin ziren. Horrela, Jacquesek bete
egin zuen bere bizitzan zuen huts bakarra, bakardadea; Carmenek, ordea,
askatasuna eta bizitza propioa galdu zuen gizon hark eskaintzen zion
segurtasunaren truke, emeki-emeki pasiorik eta ilusiorik gabeko mundu batean
sartzen zelarik.
Maitasun istorio bat da, maitasunaren desagertzearen, ilusioen eta pasioen
istorio bat. Idazleak hiri, kale eta pertsonen deskribapen zorrotzak egiten
dituen moduan, pertsonaien psikologian murgiltzen da trebetasun handiz
haien ametsetan eta beldurretan sakonduz.
Ipuin honen lau aldaki aurkitu ditugu, moldakuntzak, luzapenak eta
amaiera ezberdinak dituztenak.
A aldakia: 10 orriko eskuizkribua. Zuzenketa ugari eginak ditu eta behin
betiko aldakia baino laburragoa da, hainbat gogoeta luze falta dira.
Kontaketaren amaiera ere desberdina da: pertsonaia nagusia den Jacques-ek
Carmen emazteari kontatzen dio Tolosako Saint Cyprien plazan etxe bat egin
dutela emagalduei aterpe emateko, eta lagun batek proiektu horretan lan egin
dezan proposatu diola.
B aldakia: hamar orriko makina-izkribua. Lehen bertsioaren luzapena,
zenbait zuzenketa gainetik eginak, eta amaiera bestelakoa da (bigarren amaiera
hau Corpusean ematen dut, 8.1.2.).
C aldakia: hamar orriko makinaz-izkribua. B aldakiaren antzekoa, baina
zuzenketa gehiago eginak eta hirugarren amaiera batez (ik. Corpusa). Amaiera
hau B aldakiko bera da baina ahapaldi bat erantsi dio, eskuz eta parentesi
artean.
D aldakia: Hamabi orriko makina-izkribua, sinadura eta data daramana.
Behin betiko aldakia da. Luzeagoa da eta amaiera berriro ere aldaturik dago;
257.- I. Borda, "Manex Erdozaintzi-Etxarten Gauaren atzekaldean ", Herriz Herri , 1982ko
abendua (Erdozaintziren 9. kaierean aurkitua.).
258.- I. Borda, MG, 47 or.
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are gehiago, amaiera bikoitza dauka. Ipuinaren 12. orrian ipuinaren bukaeran
bere sinadura eta data eman du, Domintxainen 1977a. Baina badator atzean
beste 12. orri bat; honi aurrekoaren azken ahapaldia kendu dio, eta ezizen batez
sinatu du: "Itsas-Haize". Honen azpian irakurtzen dugu: "Donostiako Hiria
XIX-garren ipui lehiaketa- 1977".
Pentsatzekoa da, beraz, Donostiako Kutxak antolaturiko lehiaketa hartara
bidaliko zuela bere ipuinaren azken testu hau, "Itsas-Haize" sinaturik. 259
Aurretik ikusi dugun bezala 1979ko gutun batean aipatzen du ipuin hau.
'Usurbe' lehiaketa antolatu zuten Beasaingo Gazteen Biltzarrekoei jakinarazten
zien bazuela "nobela labur" bat Behin eta berriro izenekoa, oraindik argitaratu ez
zuena, eta haiek beharbada, argitara zezaketeena.260 Baina ez zuen horren
erantzunik jaso eta idazlan hau gaurdaino egon da gorderik, beste hainbat
idazlanen modura.
(2) Antzerki-lana
Erdozaintziren paperen artean antzerki saio labur hau aurkitu dugu.
Hamar bat orriko eskuizkribua da, izenbururik gabea.
Bi agerralditan, Nevadan sei urte artzain eman duen gazte baten itzulera
kontatzen da. Migelek, horrela du izena gazteak, denbora askoren ondoren
jaioterrira itzuli eta lagun zaharrak topatzen ditu. Euskal Herri osoa ere oso
aldatua ikusten du, herria oldar berri batek bultatua bezala dela, gazte dagola eta
nahi duela bizi. Nevadan bizitakoen eta ikusitakoen berri ematen die adiskideei;
hango bizitza uste dena baino tristeagoa eta gogorragoa da eta bere bizitzan
erabaki handi bat hartzera eraman du: denen harridurarako, Jainkoaren deia
entzun eta apeztu egin dela aitortzen du.
Lan hau zirriborro bat baino ez da. Ikus ditzakegu idazlearen zuzenketak,
oharrak, eta parentesi artean agertzen diren narratzailearen hitzak euskaraz
nahiz frantsesez ematen ditu. Datarik ere ez du, ez dakigu, beraz, noiz idatzi
zuen. Ez jakin ere zein helbururekin idatzi zuen, nork eta non antzezteko.
Jakin badakigu Manex antzerkizalea zela oso. Daniel Landart-ek esaten
digu Erdozaintzik berak antzerki baten idaztea gogoan zeukala aipatu ziola,
Oztibarreko talde edo beste batentzat.261 Bestalde, datarik gabeko eskutitz
batean Anjel Lertxundik (EIEko zuzendari gisa) adierazi zion Antzerti -ko262
zuzendari zen Eugenio Arozena prest zegokeela Manexek zuen antzerki lan bat
argitaratzeko. “Egokiera ona delakoan gaude -jarraitzen zuen- beste modutara
argitaratzea zaila gertatzen den antzerki lanen ezagutzeko".263 Ez dakigu zein
den bai Landartek bai Lertxundik aipatzen duten antzerki lana, baina hemen
ematen duguna da orain arte aurkitu dugun bakarra eta baliteke hori bera
izatea. Gainera, bi anaia zebiltzan Ibarla aldeko antzerki talde batean eta oso
gertutik jarraitzen zituen haien eta eskualdeko gazteen antzezlanak. Hortaz, ez
259.- Urte hartan Gotzon Garate izan zen Donostia Hiria sariaren irabazle Oroitzapenetan
ipuinarekin.
260.- Erdozaintzi, 1979-03-15eko gutuna.
261.- D. Landart, MG, 108 or.
262.- Antzerti aldizkaria Gipuzkoako Tolosan sortu zen 1932an. Antzerkia zuen gai
nagusi, eta autore zahar nahiz berrien obrak argitaratzen ziren. Antonio María Labaien izan zen
sortzailea eta zuzendaria, 1936an aldizkaria desagertu eta Iparraldera jo behar izan zuen arte.
1982an berriro argitaratzen hasi zen.
263.- A. Lertxundiren eskutitza (datarik gabea).
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litzateke arraroa izango Erdozaintzik gazte talde hauetakoren batentzat
antzezlan bat prestatu izana.
Bestalde, datari dagokionean, kontuan hartzen badugu Anjel Lertxundi
Euskal Idazleen Elkarteko 1982ko aktan hautatua izan zela zuzendari, eta
honek aipatzen zuen Antzerti aldizkaria ere urte hartan berrargitaratzen hasi
zela, pentsatzekoa da Erdozaintzik 1982-1983 bitartean idatziko zuela lan hau.
Zenbait idatzi solte
Jarraian bildu ditugun idazkiak, orri solteetan agertu zaizkigu
Erdozaintziren kaiera eta paper sorten artean. Batzuk izenbururik eta datarik
gabeak, kontaketa zatiak dira, amaigabeak, behar bada aurrerago jarraitzeko
eta osatzeko, edo besterik gabe gogoan zituen kontaketen zirriborro hutsak
dira. Hala eta guztiz ere, guk bildu egin ditugu gure idazleari gogoan
zebilzkion ideia, kontaketa eta hitzak baitira, idazlan oso izatera iritsi ez
zirenak.
(1) "Eskual bas-herrian barna" (Paue, 1955-07-06)
Gazte garaiko idatzia da, 21 urterekin Pauen filosofia ikasketak egiten ari
zela.
Idazleak bere sorterriaren inguruko mendi eta txokoetatik ibilaldi bat
egiten du. Ibilaldi honek haurtzaroan bizitakoak ekarriko dizkio gogora.
Nostalgiaz gogoratuko du galdutako paradisu hura, adiskideekin jokatzen
zituen pilota partiduak, eliza eta haren "klotxerra", herriko etxeak eta jendeak...
Idazki honen bi aldaki ditugu.
A aldakia: Eskuzko zirriborroa da, lau orrikoa, izenburuarekin, eta antza
denez amaitua. Idazlearen hainbat zuzenketa ikus daitezke eta lehen orria eta
zerbait gehiago goitik behera zirrimarratua du.
B aldakia: Testu beraren makina-izkribua da, hiru orrikoa, baina amaitu
gabe dago. Lehenengo aldakian tatxaturik dagoen zatia da soilik, baina
luzaturik, aurrekoan agertzen ez ziren zati luzeekin. Kopia honetan ere
ondoren eskuz egindako zuzenketak ikusten ditugu.
Ulertzen dugu eskuzko lehen idazki haren kopiaketari ekin ziola, hura
luzatuz eta hainbat zuzenketa eta konponketa estilistiko eginez, baina idatzia
amaitu gabe dago. B aldakia idatziaren behin betiko bertsioaren hasiera dirudi.
Kopiaketa hau amaitu gabe egoteari dagokionez, baliteke horiek izatea
idazleak egin nahi zituen zuzenketa bakarrak eta beste guztia bere horretan
utzi nahi izatea; baliteke, esan bezala, behin betiko idazketa ezin burutu ahal
izatea; edo baliteke, azkenik, guk ez aurkitu izatea makina-izkribuari falta
zaizkion orriak. Zalantzak zalantza, gure transkripzioan bi aldakiak hartu
ditugu kontuan; eskuizkribua osorik hartu dugu, eta zirrimarraturiko lehen
zatiaren ordez makina-izkribua sartu dugu, autorearen intentzioa hori zelakoan
baikaude.
(2) "Ene Aita" [1957]
Lau orriko eskuizkribua, izenburuarekin.
Idazleak aita hil zelako berria eman zioteneko unea gogoratzen du.
1957ko abenduaren 21a izan zen, Paris ondoko Orsay-n teologia ikasten ari
zela. 2. egunkari pertsonalean ere hitzegiten digu Erdozaintzik gertakari
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honetaz, baina oraingoan aitaren galerak sortu zion oinazea ikusten dugu,
aitaren azken ordu haietan harekin ezin egon izanaren mina.
(3) "Iruzki eta lanho" (1964- [08/12] -12)
Orri bakarreko eskuizkribua, autoreak zenbakitua.
Bizitzaren aurrera joanari buruzko gogoeta laburrak: haur eta helduen
arteko hartu-emanak eta elkarren beharra, batzuen arrangura eza eta irria, eta
besteen bizitzaren jakitatea...
(4) "Ibaigorrikoak"
Bost orrialdeko eskuizkribua. Orri zenbakituak eta zuzenketak eginak.
Idazleak hainbat idazlanen iturri izan den gaiari heltzen dio berriro,
sortetxea eta haurtzaroko oroitzapenei, alegia: etxeko behiak bazkatzera
eramaten zituztenekoak, amarekin zuriketan, haritza, erreka bazterrean
arrantzan, anaiarekin ur bila zihoanekoa...
(5) /...ondoan, su handi bat pizten zuen./
Bost orriko eskuizkribua, autoreak berak zenbakitua. Lehenengo orria
falta da eta ez dakar ez izenbururik ez datatik.
Gauaren atzekaldean eta Ilargi umea testuen zirriborroekin batera zegoen,
eta kontaketak eleberriarekin edo haren aldaki ezberdinekin bat egiten ez badu
ere, bigarren orrialdean Ilargiaren umea (E aldakia) testuaren amaieran agertzen
zen olerki bera irakurtzen dugu, aldaketa txiki batzuekin: Nahi nikek kantu bat
moldatu nere ezpainetan (...) Eta bilakatu nauk Ilargiaren umea (Corpusa, 8.1.1.3.).
Ondorengo orrietan, hiri handian, leihotik begira goibel dagoen
narratzailea mintzo da; iragan denbora eta atzean utzitako irudiak datozkio
gogora: sorterria, baserria, mendia, etxegibeleko haritza... Hainbat olerkitan ez
ezik Gauaren atzekaldean eleberrian ere agertzen diren ideiak dira.
Kontaketaren amaieran "Ez uste izan" olerkia dator (1970), ondoren HinkiHanka-n argitaratu zena.
Bigarren orrian testuaren alde batean bi ohar irakur daitezke Erdozaintzi
ez den beste pertsona batek eginak: "Très joli passage", "mais rupture de ton ici"
idatzi dute bi pasarteren ondoan. Norbaiti utzi zion, beraz, irakur zezan eta
beraren iritzia esan ziezaion.
(6) /Aroa epel ari zen/
Bi orriko eskuizkribu laburra, orri zenbakituekin. Ez du datarik, ez
izenbururik.
Narratzailea Tolosa hirian dago oraingoan. Ez dago kontaketa haririk,
deskribapen bat da, urte horretan gogorki heldu den negua, hiriko
mugimendua, batetik bestera dabilen jendea... Behin eta berriro (1977) ipuinean
irakurtzen genituen irudiak ikusten ditugu hemen ere, Tolosako kaleak edo
Esquirol, Capitole eta Wilson plazak bezala.
(7) /Ahalgea sartu zitzaukun/
Eskuizkribu labur eta datarik gabea.
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Hinki-Hanka-ko olerkien ildoari eta estiloari jarraituz, Euskal Herriaren
zatitzeaz mintzo da, ipar nahiz hego aldeko herrien zutitzeaz, euskal
kulturaren berpizteaz...
(8) /Gau hartan elhurra egin zuen.../
Eskuizkribu labur eta datarik gabea.
Kontaketa laburra da: Mixel izeneko hamar urteko haurra amarekin bizi
da; duela bi urte aita gerlara joan eta alemandarrek preso hartu zuten. Bi
urteren buruan haren heriotzaren berri iritsi zitzaien.
Testu honek Hinki-Hanka-ko "Presuner ohiak" (31 or.) olerkira eramaten
gaitu. Izan ere hartan ere bi mundu gerratan Frantziaren izenean borrokatu
zutenen gaia berreskuratzen du. Migeltxo izeneko haur bati zuzentzen zaio
olerki hartan eta azaltzen zein izan zen berea ez zen gerla baterako haziak eta eginak
ez ziren euskaldun haien drama eta engainoa.
(9) "Urtarrilako astezken batez"
Bost orrialdeko eskuizkribua. Zuzenketa ugari, zirriborroak eta orriak
zenbakituak.
Kontaketak berriro ere Tolosa hirira garamatza. Kontalariak, Juan Harizpe
izenekoak, zenbait urte darama bulego batean lanean, Euskal Herritik kanpo,
herri minak hunkitua. Egun batean laguntza eskatzen dion gizon baten bisita
jasotzen du; gizonak Parisetik datorren eta Tolosako presondegian senarra
duen emazte bat jaso du bidean eta harentzat aterpe eske etorri zaio.
(10) "Beste kontinente batean"
Eskuizkribua, orri bakarrekoa, izenburu eta dataduna: 1983ko urriaren 31.
Idazlea uztailean Parisetik Bostonera egin behar izan zuen abioi bidaiaz
ari zaigu. Lehen aldia zen halako bidaia luzea egiten zuena abioiez eta
beldurrez zihoan. Ondoko eserlekuan emakume amerikar gazte bat eseri
zitzaion eta haren ezagutza egin zuen.
1981eko uztaileko gutunetan ere badugu bidaia honen eta ezagutza honen
berrririk; 1981-07-09an Estatu Batuetatik familiari idatzitako eskutitz batean ere
mintzo zitzaien abioian ezagututako emakume hartaz eta nola EEBBetako
informazio interesgarria eman zion.
(11) "Ur xortak bezala"
Bost orriko makina-izkribua. Izenburu orria darama. Izenburu honen
pean autoreak hiru testu bildu ditu: “Biziaren oldarra”, hitz lauz; “Ezagutzaren
jakitatea”, hitz lauz; eta olerki bat, /Jainko ospetsua goraipatzen zaitut.../.
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3.2.3. KAZETARITZA LANAK
3.2.3.1. Aldizkarietan argitaratutako artikuluak
Jarraian 1955-1983 bitartean Erdozaintzik Euskal Herriko hainbat
aldizkaritan argitaratu zituen artikuluen zerrenda ematen dugu. Guztira 40
bildu ditugu, 13 frantsesez idatziak eta gainontzeko 27ak euskaraz. Zenbait
kasutan Erdozaintziren paperen artean aurkitu ditugu ondoren argitaratuko
ziren artikuluen zirriborroak eta lehen makina-izkribuak; beste batzuetan
idazleak berak biltzen zituen egunkarietako orriak; azkenik, iturri ezberdinek
(egunkari pertsonalek, gutunek, elkarrizketek) eta garaiko agerkari nagusietan
burututako bilaketak ondoan ematen dugun artikuluen zerrenda osatzera
eraman gaituzte.
Garaiko euskal agerkari nagusietan irakurri ahal izan ziren Manexen
artikuluak, bai informazio eta kultur gaien ingurukoetan: Iparraldeko Herria,
Gure-Herria, Elgar, Herriz-Herri, eta hegoaldeko Jakin, Anaitasuna; bai
erlijiosoetan, eta ez soilik euskaldunak: Fedegintza, Basque Eclair, Cantabria
Franciscana, Autour du Clocher (Bulletin mensuel interparoissial de la Soule), Cahiers
pour la foi, Jaunaren Deia, eta Notre Lien .
Garai hartan zabalkunde handien zuten agerkarietara jo zuen hainbat
gairen inguruko hausnarketak eta gogoetak azaltzeko, bai eta irakurlego
euskaldun eta kristau batentzat interesgarriak izango zitzaizkion gertakarien
edo albisteen berri emateko. Artikulu horiek guztiak jaso ditugu, baina argi utzi
behar dugu ez direla horiek Manexen idazlan bakarrak izan; irakurlego zabal
baterako idatzitako lan horiez gain, baditu beste hainbat idatzi fraide
frantziskotar gisa lehenik, probintziako idazkari eta ondoren probintzial gisa
eginak, ordenaren barneko irakurlego batentzat. Frères du monde, Notre Lien,
Jaunaren Deia, Cantabria franciscana, Cahiers pour la foi edo Autour du Clocher
aldizkariek erlijio gaiak lantzen dituzte batik bat eta irakurlego mugatu bati
zuzentzen zaizkie. Zaila da, ordea, guztiak biltzea, askotan sinadurarik gabe
agertzen baitziren edota elkarlanean egindako idatziak baitziren. Gutxi batzuk
baino ez dugu biltzerik izan. Badakigu, esate baterako, Frères du Monde izeneko
agerkarian agertu zirela Erdozaintziren zenbait artikulu; gure idazlea gertutik
ezagutu zuen Bertrand Duclos anaia frantziskotarrak zioen Erdozaintzik
aldizkari honetara igortzen zituela bere artikuluak 'Jean Herrikoa' ezizena
erabiliz. Izen hori zerabilen idazle bat bazela badakigu baina ez dugu hura
Manex zela ziurtatzerik izan. 264
Notre Lien aldizkarian handiagoa izan da Erdozaintziren partehartzea.
Hau ere Akitania Probintzia barneko aldizkaria da, anaidiei buruzko berriak
eta zereginen berri ematen duena. Pentsatzekoa da 1972tik aurrera Donapaleu
eta Anaitasuna anaidietako kronikak idazten zituela, eta 1978an Probintzial
izendaturik zenbaki gehienetako editorialak idatzi zituen hil zen arte. Idatzi
hauek guztiak (batzuk sinatuak, beste batzuk ez, batzuk izenburudunak, beste
batzuk ez) anaidien barneko informazioa eta berriak izanik, eta beraz,
irakurlego mugatu bati zuzenduak, ez ditugu gure sailkapenean kontuan
hartuko. Horien berri zehatzagoa Notre Lien aldizkariari buruzko 10.
eranskinean ematen dugu.
264.- Ik. Biografia, 97 or. FM-ren 70. alean (FM 70., 1971, 44 or.) agertzen den artikulu
batean, "Le pouvoir au peuple: seul moyen de sauver la spécificité des ethnies", idazleak, beste
hainbat idazleren aipamenez gain, JEAN HERRIKOA baten hitzak ekartzen ditu, frantsesera
itzuliak. Bada, B. Duclos-en iritziz 'Jean Herrikoa' Erdozaintzik zerabilen izen ordea da.
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Ohar hauek kontuan harturik honakoa litzateke aldizkari hauetan
agertutako artikulu kopurua, gehiagotik gutxiagora (zenbait artikulu aldizkari
batean baino gehiagotan agertu zen, beraz errepikaturik agertuko da):
Elgar
Jakin
Herria
Gure-Herria
Fedegintza
Herriz-Herri
Anaitasuna
Cantabria Franciscana
Basque Eclair
Jaunaren Deia
Autour du Clocher

13
9
8
4
3
2
2
2
1
1
1

artikulu
"
"
"
"
artikulu
"
"
"
"
"

Urtez urteko produkzioari dagokionean, 50. hamarkada izan da oparoena.
Idazle hasiera haietan 19 artikulu idatzi zituen guztira, bizitza osoan
idatzitakoen erdia ia; 60. hamarkadan berriz, 12 artikulu, 70garrenean 7 eta
80garrenean bi baino ez.
Bere argitalpenetarako zenbait laburdura eta ezizen erabili zituen
Erdozaintzik. Herria-n esate baterako, lehen artikuluan 'F.A.' (Frère Arnaud)
ikusten badugu ere hurrengo hiruretan, 1956. urtean, 'M. Ostogia' edo 'M.O.'
izena erabiliko du.265 Astekari berean 1967an, 'Mañes Ibarralde'. Gainontzeko
artikuluetan izena osorik edo laburdura ezberdinak erabiliko ditu, 'F.A.E.E.'
(Frère Arnaud Erdozaintzi-Etxart), 'A.E.E.', edo eta 'M.E.E.' (Manex izena
erabiliz).
Ikusiko dugun bezala, Erdozaintzi-Etxarten artikuluetan bi dira
nagusitzen diren gaiak; batetik Euskal Herria, bere esparru guztietan: kultura,
hizkuntza, politika, ekonomia... eta bestetik Eliza, erlijioa. Baina ez ditu bi gai
hauek bereizturik ulertzen, aitzitik, bata bestearekin loturik doa beti,
elkarrengandik ezin bereiziz, bata bestearik gabe ezin ulertuz.
Artikuluak kronologikoki antolatu ditugu, bakoitzaren argitalpenari
buruzko ahalik eta datu gehienak emanez: noiz-non argitaratua, parentesi
artean autoreak erabilitako ezizena, artikuluaren gaia eta azalpen laburra.266
(1) "Gretchioko eguberri gaua"
Herria, 1955-12-22. (F.A.)
Erlijioa. Frantses Asisakoaren bizitzaren pasarte bat, Gretchio herrian
Eguberri gaua pasa zuenekoa.
(2) "Prêtre du Seigneur"
265.- 'Ostogia' Erdozaintzi-Etxart familiak etxondotik gertu zuten lur sailaren izena zen.
"Eskual bas-herrian barna" idatzi argitaragabean aipatzen du: "Arichpideko bordaldian gaindi
iraganez, Ostogiako errekalat jo nuen eta hortik chendera bihurtu bat hartu Etchepareko mendi
kaskoraino" (Corpusa, 8.1.2.).
266.- Artikulu hauen zerrenda soila ematen dugu iturrietan (6.1.1.3.)
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Basque Eclair, 1956-01-1. (F.A.E.E.)
Erlijioa. Donapaleun Michel Garicoits Courros anaiaren apaiz
ordenatze elizkizunaren ospaketa. Euskal izaera defendatu eta
bultzatuko duten hau bezalako apaiz gazte eta argi berriak sortzea
espero du.
(3) "Euskal kultura baten behar gorria"
Herria, 1956-04-5. (M.Ostogia)
Euskal kultura. Manex, beren burua euskalduntzat duten baina Euskal
Herriaren alde zinez ezer gutxi egiten dutenen aurka mintzo da.
Artikulu honi P. Lafittek erantzun zion "'Ostogia' Jaunari" izeneko
beste artikulu baten bidez apirilaren 19ko alean. Honek ere Manexen
erantzuna jasoko zuen hurrengo hilabetean.
(4) "Denak eskuz esku, sail berean"
Herria, 1956-05-10. (M.O.)
Euskal kultura. Lafitteri erantzun eta eskertzen dizkio emandako
ihardespenak. Denek bat eginik euskararen eta Euskal Herriaren alde
gogor lan egin beharra aldarrikatzen du, euskal literatura eta euskal
komunikabideak indartu beharra, beti ere "euskaldun-fededun" izaten.
(5) "Un problème actuel: l'enseignement de la langue basque"
Gure Herria, 1956-04/06, 239 or. (F.A.E.E.)
Elgar, 1957-01/05 (azken honetan sarrera bat ematen dio artikuluari.)
Euskara eta kultura. Argitaratu berri den Madalena Jauregiberriren "Un
essai" artikuluaren irakurketak euskararen irakaskuntzaren eta
hedapenaren inguruko zenbait hausnarketa egitera eraman du.
Erdozaintziren iritziz, euskal izatearen konzientzia iratzarriko duen
euskal elite berri bat behar da; horretarako antolatu egin beharra dago
eta sortu "euskararen irakaskuntza batzorde bat", Jauregiberriren
proiektua Euskal Herri guztira zabal dadin eta euskararen irakaskuntza
eskola guztietan derrigorrezkoa izan dadin. (Bere azalpenetan hiru
autoreren aipamena egiten du: Marcel Nussy Saint Saëns-en Le païs de
Soule, Esprit aldizkarian agertu zen Henri Davenson-en "Défense de la
culture et liberté de l'esprit" artikulua (1936-11-01), eta Hubert
Deschamps-en La fin des empires coloniaux.)
(6) "Uzkur-mina"
Herria, 1956-06. (M. Ostogia)
Euskal kultura. Euskaldunen artean hain zabaldua den uzkurtasuna
gainditu eta euskaltasunaren berpiztearen aldeko oihua.
(7) "Pour une action efficace: Prendre conscience et s'unir"
Elgar, 1956-06. (F.A.E.E.)
Euskal kultura. Agerkari honetara bidaliko duen artikulu saileko
lehena. Nazio gazteen iratzartzearen eta kolonialismoaren amaieraren
une honetan, euskaldunek ere folklorea eta ekonomiaren aldeko
esfortzua ez ezik pentsamenduaren esfortzu bat egin beharra dute:
"euskaraz pentsatu eta euskaraz mintzatu". Denek bat eginik lortuko da
Euskal Herriaren trasformazio ekonomikoa, kulturala, soziala eta
erlijiosoa.
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(8) "Edouard Herriot"
Jakin 3., 1957, 97-106 orr.
Frantziar politika. Hil berri den frantziar politikariaren bizitza eta
izakerari buruzko zenbait ohar egiten ditu. Alderdi erradikalaren buru,
Lyon-eko alkate eta Kontseiluko presidente izandakoaren ongi eginak
eta gaizki eginak gogoratzen ditu, bai eta azpimarratu ere kongregazio
erlijiosoen aurkako borroka guztiaren ondoren kristauki ehortzia izan
zedin eskatu zuela hil aurretik.
(9) "Attitude Basque et jeunes nations en marche"
Elgar, 1957-05/06.
Kolonialismoa; Euskal Herria. Munduan zehar nazio gazteak askatzen
eta garatzen ari direnean, ildo beretik euskaldunek euskal jarrera bati
ekin behar diote eta euskal autonomia bat aldarrikatu. (Hiru idazle
aipatzen ditu: Hans Leip, Alioume Diop eta Robert de Montvalon-en
Ces pays qu'on n'appellera plus colonies.)
(10) "Euskal billerak Hazparne'n"
Jakin, 4., 1957-07, 80-84 orr.
Euskal gizartea. Euskaldun estudianteen batasunak Hazparnen ospatu
zuen hamargarren ihardunaldien inguruan zenbait gogoeta; Euskal
herriko industria, ekonomia, kultura eta esparru guztietan egin
beharreko lana.
(11) "Les journées d'EMBATA à Hasparren"
Elgar, 1957-11. (F.A.E.E.)
Euskal gizartea. "Embata"ren hamargarren ihardunaldien ingurukoa
hau ere. Bertan aditu ezberdinek esandakoaren laburpena egiten du: M.
Leizaolak Euskal Herriko ekonomiaren etorkizunaz, Lafittek
liburugintzaz eta ikerketaz, eta Gachiteguyk nekazaritzaz.
(12) "Euzko-Gogoa"
Elgar, 1958-01. (F.A.E.E.)
Euskal agerkariak. Euzko-Gogoa aldizkariak kulturaren eta euskararen
alde egiten duen lan handia goretsi eta haren irakurketarako eta
zabalkunderako deia egiten du,
(13)"Pour une action efficace: Faire 'Oeuvre d'homme'"
Elgar, 1959-01. (A.E.E.)
Gizartea. Philippe Saint-Gil-en La meilleure part eleberriaren irakurketak
hunkitu egin zuen eta zenbait gogoeta egitera eraman du: gizakiaren
borroka bizitzan aurrera egiteko, lanaren grina, elkartasuna...
(14) "Le père Pierre Lhande"
Elgar, 1959-04. 1 or.
Euskal kultura. Urte honetan P. Lhanderen heriotzaren bigarren
urteurrena izango da eta idatzi honetan Erdozaintzik euskararen eta
kulturaren alde lan miresgarria egin zuen gizon honen bizitza, obra eta
pentsamendua gogoratzen ditu.
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(15) "Pour une action efficace: Le devoir d'intelligence"
Elgar, 1959-05. (A.E.E.)
Gizartea; Euskal Herria. Munduaren hazkundea eta modernizazioaren
aurrean, gizakiak jarrera bat hartu behar du. Hiru exigentzia
inposatzen dira: kokatu, ulertu eta kultibatu. Hori guztia Euskal
Herrira ekarri eta euskal kultura bultzatzearen beharra azpimarratzen
du. (Aipatzen dituen autoreak: Aldou Huxlet -Le meilleur des mondes -,
Viataloux -La signification humaine du travail -, E. Mounier, eta Esprit
aldizkarian idatzi duen H. Davenson -"Défense de la culture et liberté
de l'esprit"-.)
(16 ) "'Berri ona' etorri zauku"
Jakin, 10., 1959, 19-27 orr.
Erlijioa. Aldizkari honetara bidaliko dituen eta jarraian doazen
izenburu bereko lau artikuluetatik lehena. Kristautasunaren
irakaspenak, gizakiaren Jainko beharra.
(17) "Aurride bertsolariak, zueri begira dago Eskualdun jendea"
Gure Herria, 6., 1959-12, 337-340 orr.
Euskal kultura. Bertsolarien egunean Urruñan emaniko hitzaldia,
artean Eskualdun Gazteriaren omonier zen Xarritonen ordez.
Bertsolariek euskal arimaren sustatzeko eta goratzeko duten ahalmena
goresten du.
(18) "Le merci du Frère quéteur"
Autour du Clocher - Bulletin mensuel interparoissial
de la Soule 1960-06.
(Erdozaintziren fotokopian 'Fr. Gabriel eta Erdozaintzi' sinadura eskuz
idatzia ikusten dugu.)
Erlijioa. Anaia frantziskotar erremusinari baten eskerronak
Donapaleuko etxea utzirik Zuberoako misio bideetan zehar lagundu
dutenei, beren etxea eta bihotza ireki dioten guztiei.
(19) "'Berri ona' etorri zauku" (Jarraipena)
Jakin, 12., 1960, 19-23 orr.
Erlijioa. Aurreko urtean hasi zuen artikulu sortari jarraituz, bigarren
zati honetan Abrahamen historia dakar.
(20) "'Berri ona' etorri zauku" (Jarraipena)
Jakin, 14., 1961, 7-10 orr.
Erlijioa. Lehen atal gisa, "Nor den Jesus'ek ezagutarazten daukun
Jainkoa" azaltzen du.
(21) "'Berri ona' etorri zauku (II). Jainkoaren erresuman sartzea: Bateioa"
Jakin, 15., 1961, 12-15 orr.
Erlijioa. Bigarren atal gisa, bataioko sakramendua zer den eta nor egiten
gaituen azaltzen du.
(22) "L'Eglise du peuple: rôle national et social du clergé irlandais"
Cantabria Franciscana, 57-58-59, 1961, 308-311 orr.
Politika; erlijioa. Irlandarren altxamendua mendeetan zeharreko
zapalkuntzaren ondoren. Eliza berri baten sorrera eta irlandarren
nortasuna eta hizkuntzaren aldeko jarrera engaiatua.
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(23) "Gure Girixtino bokazionearen zimenduak"
Jakin, 17., 1964, 11-17 or.
(Bere makina-izkribuan 3. zati bat ere badago hemen agertzen ez dena:
"Gu, egungo giristinoak, Jesu-Krixto'k deitzen gaitu bere obran parte
hartzerat". )
Erlijioa. Bibliako zenbait pasarte kontatzen ditu, Jesusen bizitza,
apostoluen obra, etab.
(24) "Bertsolarisme en Pays Basque"
Elgar, 1965-02.
(Eskuizkribua A koadernoan, Donapaleun 1965-02-04an.)
Euskal kultura. Bertsolaritzaren finala Donostian ospatu berri dela eta,
bertsolaritzaren garrantziaz mintzo da, alde bateko eta besteko
euskaldunak biltzeko eta euskal konzientzia bat pizteko tresna aberatsa
baita. Amaitzeko, A. Onaindiaren Gure bertsolariak liburu berriaren
aurkezpena
(25) "Txomin Agirre 'Ondarrak'. Aita Onaindia'k"
Gure Herria, 1., 1965-06, 61 or.
Elgar, 1965-05.
(Eskuizkribua A koadernoan, Donapaleun 1965-05-01ean.)
Euskal kultura. Onaindiak Txomin Agirreri buruz argitaratu berri duen
liburuaren aurkezpena. Jarraian Agirreren bizitzaz, obraz eta euskal
literaturan ukan duen garranziaz azalpen labur bat.
(26) "Fededun eta fedetzaile"
Jakin, 23., 1966, 52-59 orr.
(Eskuizkribua A koadernoan.)
Erlijioa. Gizakiaren ezinegonaz, arrangurez eta fedearen argiaz.
(27) Eskual irakurgaiak"
Gure Herria, 4., 1966-10, 235 or.
Elgar, 1966-01.
(Eskuizkribua A koadernoan, Parisen 1965-12-04an.)
Euskal kultura. Kultura bultzatzeko eta ezagutarazteko laguntza
baliotsua dakarten bi argitalpenen berri ematen digu: Zeruko Argia
astekaria, bi urte lehenago berriz argitaratzen hasi dena, eta "Auspoa
Liburutegia", duela lau urte A. Zabalak sortua.
(28) "Eskual-Irakurgaiak" II
(Eskuizkribua A koadernoan, Parisen 1966-02-06an. "Elgar -i igorria dio- eta Ramuntxo Camblong-i ale bat emana Egia-ra igortzeko Pauera.)
Euskal kultura. Atzerriko nahiz Euskal Herriko gaien eta gertakarien
berriemale aberatsak diren Herria eta Zeruko Argia agerkarien lan
handia gogoratzen du, etxetik urrun daudenei ere sorterriko berriak eta
bizimoldea helarazten dizkietenak.
(29) "Udatiarrekilan"
Herria, 887., 1967-07. (Mañes Ibarralde)
Euskal Herria; gizartea. Udara eta oporrak iristen direlarik frantses
turistak hurbiltzen dira euskal kostaldera, baina hauek ez dira sekula
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euskal kultura ezagutzera iristen, ez eta Euskal Herriko arazoak eta
borrokak ulertzera. Idazleak euskaldunek beren kexuak agertu beharra
dutela dio, defendatuz beti gero eta gutxiago entzuten den euskara.
(30) "Egunean eguneko borroka (saiakera)"
Jakin, 33., 1968, 36-43 orr.
(Gure Herria-ra igorria 1968ko urriaren 31an. Artikulu honen
zirriborroan honako izenburu posibleak idatzi zituen: "Betiko borroka",
"Jalgi hadi plazarat!" eta "Bizi nahia". )
Gizartea. Jende xume eta behartsuen miseria, zapalkuntza, askatasun
beharra... "Gizarte hau bertzelakatzeko egunean eguneko borrokak"
baino ez gaitu egingo askeago, zoriontsuago eta gizonago.
(31) "Ipar Euskal Herria"
Herria, 1970-03.
Elgar, 1970-04.
Euskal kultura. Jakin aldizkariaren sorrera eta lana. 1969an debekatua
izan zelarik Jakin Sorta izeneko bilduma sortu zuten, eta honen
lehenengo alea, "Ipar Euskal Herria" izenekoa, aurkezten digu
Erdozaintzik artikulu honetan.
(32) "Elizarik behar ote dugu?"
Anaitasuna, 233., 1972-04-30, 11 or.
Erlijioa. Kristau talde ugari sortu dira azken garai honetan Eliza
ofizialetik at. Baina zenbait galdera aztertu behar dira lehenik, baita
Euskal Herrian ere, gizarte hobeago eta zuzenago bat sortu nahi bada:
Nolako fedea izan behar da? Nola agertu? Zertara behartzen du fedeak
politikan? Nolako kristau taldeak sortu?
(33) "Ekainak 21 Parisen"
Anaitasuna, 259., 1973-08-31, 4 or.
Frantziar politika. Ordre Nouveau mugimendu eskuindar eta
erreakzionarioaren eta honen etsai den Liga Komunistaren arteko
borrokak direla eta, Gobernuak bi alderdiak debekatu ditu. Idazleak
planteatzen duena da ez ote den Ministroa azken gertakariez baliatu,
azpi joko baten modura, Liga Komunista delakoa ofizialki suntsitzeko
eta ezkertiarrak gogorki zigortzeko.
(34) "Ezkurra-jutsi"
Herria, 1270., 1974-12. (M.E.-E.)
Karlos Beloki, Santos Belokiren aita, hil berri da Ezkurran. Artikulu
honek laburki gogoratzen du haren bizitza, eta Santos semeak
Iparraldean egindako lana: Anaitasunako eta Donapaleuko
frantziskotarrekin, Fededunak-en, Ostibarreko apez taldean...
(35) "Helduen katekesia"
Domintxaine, 1975-02-23
Herria, 1284. 1975-03.
Fedegintza, 1, 1975-06, 7-9 orr. (Herria-n agertutakoa baino luzeagoa.
Apostoluen ekintzak liburuaren azterketa egiten du).
Erlijioa; gizartea. Euskal Herriaren aldeko borrokaren gune guztietan
aurki daitezke kristauak eta beren borroka fedean oinarritu nahi
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dutenak. Bada, Fededunak taldekoek Helduen Katekesia lantzea
erabaki dute, kristau fedea indartzeko, zalantzak argitzeko. Interesatuei
bilkuretan parte hartzeko deialdia egiten die.
(36) "Herria eta Eliza"
Fedegintza, 1., 1975-06, 5-6 or.
Erlijioa; gizartea. Herria eta Eliza ezin dira elkarrengandik bereiztu.
Fedeak aldian aldiko ekintzetara eta egoerara moldatu behar du, ezin
du gaurko Euskal Herritik urrun egon: herriaren askapena,
langileriaren eskubideak, kultur bideak... ezin dio horri guztiari ihes
egin. Euskal Herri eta Eliza berrri baten beharra dago.
(37) "Rencontre de soeurs et de frères de la famille franciscaine"
Cahiers pour la foi, 1, 1976-I, 91-96 orr.267
Erlijioa. Akitaniako fraide eta serorek 1976-08-25ean Briven egindako
bilkurari buruzko informazioa.
(38) "Erlijioso bizitza Euskal Herrian"
Jaunaren Deia, 64-65., 1978-10/12.
Erlijioa. 1978ko abuztuaren 28an Donostiako EUTGn "Erlijioso
Bizitzaren Euskal Astea"ri hasiera emateko egindako hitzaldia.
Erdozaintzik bere fedearen eta kristau formazioaren bilakaera azaltzen
du. Bestetik, euskal erlijiosoen herriarekiko konpromezu beharra
gogoratzen du.
(39) "La culture basque en Soule"
Herriz-Herri, 128., 1983-05-5, 10 or.
Euskal kultura. Atarratzen Zuberoaren kultur egoerari buruzko
mintzaldi bat antolatu da. Bertan Zuberoaren egoera larria aztertu dute
eta azpimarratu euskal kultura hedatu, finkatu eta abiaraziko duten
erabaki politikoak hartu behar direla.
(40) "Piarres Lafitte Jaunari omenaldia"
Herriz-Herri, 131., 1983-05-26, 8 or.
Euskal kultura. Euskaltzaindiak omenaldi bat egin dio P. Lafitteri
1883ko maiatzean Uztaritzen. Hainbat adituk Lafitteren bizitza eta lana
gogoratu ondoren, izendatu diren Iparraldeko euskaltzain urgazle
berriak aurkeztu dira: Beñat Goity, Charles Bidegain, Beñat Oiharzabal,
eta Manex Erdozaintzi-Etxart bera.

267.- Cahiers pour la foi agerkaria Okzitaniako Tolosako frantziskotarren aldizkaria zen.
1976an ale hau kaleratu zuten, "François D'Assise. Un évangélisme pour aujourd'hui"
izenburuarekin, baina bakarra izan zen, honen ondotik ez baitzen besterik argitaratu.
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3.2.3.2. Idatzi argitaragabeak
Atal honetan Erdozaintziren idatzi andana bat bildu ditugu, argitaratuak
izan ez direnak, eta artikuluak baino gehiago, garai ezberdinetan egin dituen
lanak edo azterketak direnak. Baditugu, beraz, erlijio gaiei buruzko testuak,
erretretaren batean, elizkizunen batean, jendaurrean azaltzeko edota Probintzia
barneko agerkariren batean agertzeko idatziak; Tolosan zelarik egindako lanak
psikologia, soziologia, erlijio edota euskal kulturari buruzkoak... Lan horiek
bere horretan utzi ditugu eta zerrenda bat baino ez dugu egin azalpen
zenbaitekin.268 Argi utzi behar da gure eskuetara iritsi diren hauek Manexen
ikasle, irakasle eta probintzial garaian egindako lanaren zati txiki bat baino ez
direla; ezinezkoa da formazio eta lan urte luze horietan egindako idatzi oro
biltzea, eta horiek, gainera, ez dute berebiziko interesik gure ikerketa honetan.
Idatzi horien artean gure interesa piztu duten bi bereizi ditugu, lehenengo
biak. Testuok noizpait argitaratuak eta irakurriak izateko idatziak izan ziren
baina ez dakizkigun arrazoiengatik saiakera hutsean geratu zirenak
(Corpusean osorik ematen ditugu, 8.2.2.):
(1) "Eskualdungoaren zimenduak kordokatuak" edo "Zonbeit arrangura
nahas-mahas" [1956]
14 orriko eskuizkribua da, datarik gabea eta zuzenketa ugarirekin.
Hasiera batean idatzia zuen izenburua, "Eskualdungoaren zimenduak
kordokatuak", zirrimarratu eta ondoan berria idatzi du: "Zonbeit arrangura
nahas-mahas". Euskal Herriaren arazo, gaitz eta premien azterketa egiten du,
banan bana aztertuz euskaldungoa, euskara, ekonomia eta ikaskuntza.
Egunkariren bati igortzeko egina dela dirudi eta badugu, gainera, artikulu
honen erreferentziarik 1957ren hasieran. Urte hartako urtarrilean M. de
Jaureguiberrik Erdozaintziri idatzi zion gutun batean honela irakurtzen dugu:
"J'avais gardé entre ses pages (Manexek Esprit aldizkariaren ale bat
igorri zion) votre remarquable travail Eskualdungoaren zimenduak
khordokatuak. Je vous le renvoie, vous saurez l'utiliser mieux que je ne
pourrais le faire" (Jaureguiberriren 1957-01-15eko gutuna).

Pentsatzen dugu, beraz, 1956 aldera idatzitako artikulu hau Madeleineri
bidaliko ziola hark bere iritzia eman edo nonbaiten argitara zezan.
(2) "Pedagogia berri bati buruz"
Pedagogiari buruzko azterketa bat da, behin behinekoa eta amaigabea. Ez
du datarik baina gure ustez Tolosan 1968-1972 bitartean idatzia da. Izan ere,
Joan Mari Torrealdai eta Joxe Azurmendiren bidez jakin dugu Tolosan lanean
zelarik hainbat pedagogia ihardunaldi eta hitzaldi eman zituela Erdozaintzik,
bai eta Jakin -en eskariz gai horri buruzko liburu edo lan bat prestatzeko asmoa
zuela. Probintziako betebeharrek ez omen zioten lan hau amaitzen utzi, eta
hauek dira, ziurrenik, proiektu haren lehen behin behineko anotazioak.
Joxe Azurmendik testu honek dituen hiru aldakiak aztertu ditu (A, B eta
C) eta hirurak elkarri lotuz 29 orriko idatzi luzea osatu du. Aitzin-solas batean
Manex Erdozaintziren eta "Pedagogia berri bati buruz" idatzi honen
268.- Artikulu argitaragabe hauen zerrenda soila ematen dugu iturrietan (6.1.2.).
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aurkezpena egiten du, honen egitura eta aldakiak azalduz. Guk azterketa honi
jarraituko diogu.
A aldakia: Lehen eskuizkribua da, oinarrizko aldakia. Izenburua: "1.
Gaurko giroa eta problematika". Beraz, lanaren lehen atala baino ez da.
Honetan ez du euskal egoerari buruzko erreferentziarik egiten.
B aldakia: Lehen aldakiaren makina-izkribua da, zuzendua eta
garatuagoa. Honetan Euskal Herriko egoerari buruzko gogoetak eransten ditu.
Testu hau amaitu gabe eteten denez, A izkribuaz baliatu da Azurmendi
idatziarekin jarraitzeko.
C aldakia: makina-izkribua. Lehenik sarrera bat dago, eta ondoren
"Gaurko giroa eta problematika" atala dakar, A eta B aldakietako zatiak
tartekatuz eta zati luze bat erantsiz. Konposaketa hau ere amaigabea da.
Hitzaldi edo ikastaroren batzuetarako apunteen antza dutela dio
Azurmendik, proiektu desberdinetarako abiatuak edo moldatuak beharbada.
Lehen zati batean Euskal Herriko irakaskuntzaren eta ikasleriaren giroa eta
arazoak aztertzen ditu "axaletik bada ere, zenbait pundutan aipatu nahi
ginuke, gogorazteko nola ikasle-irakasle mundua barnagodanik asko susmo,
kontradikzio, beldur, xede, helburuetan murgildurik derabilan urduri, gizarte
osoa inarrosten duen krisiaren seinale."269 Bigarren zatian "irakasleen
formaziorako, eboluzio taldegintza eta instituzio analisagintza" zer den
aurkezten du.
Idatzi amaigabea eta egitura aldetik nahasi samarra gertatu bada ere,
interesgarria iruditu zaigu lan hau Erdozaintziren artikulu eta idatzi guztiekin
batera biltzea (ik. Corpusa, 8.2.2.). Honela dio Azurmendik: "Notaok,
gaiarengatik dute interesik oraindik ere; gaia tratatuta dagoen bezala
egoteagatik; Manexena izateagatik; garai batean erabili genituen asmoen eta
ametsen dokumentu gisa ere".270
(3) "San Frantses Asisakoa", Paue 1954-1956.
Eskuizkribua. Izenburu bera daraman kaiera batean San Frantziskoren
biografia kontatzen du. Sarrera luze batean azaltzen du santuaren bizitza ez
dela inoiz euskaraz idatzia izan, eta beraz, hutsune hori nolabait bete nahi
duela, modu xume batean bada ere. Ez zekien Erdozaintzik harez gero bazirela
bi argitalpen Santuaren bizitza jasotzen zutenak; lehena aita Krispin Beobide
idazle azpeitiarrak 1885ean idatzi zuena izan zen, eta bestea Errenderiako J. M.
Azkuek euskaratua 1925ean.271 Gure idazlearen testua honela hasten da:
“Irakurleari Agur eta Bake!
Ez da, gure ezagutzan bederen, behin ere San Frantses Asisakoaren bizia
eskuaraz egina izan. Zendako othe? Ez dezakegu ihardets. Huna egun entsegu bat,
chumea, huts hori zerbait gisaz mendratu nahi lukeena. Ez da jakintsuki egina
bainan bai Frantsesen gogoaren arabera lañoki eta bihotzez!
Lañoki! ezen hartu baitugu Frantsesen bizia ezagutzen ginduen bezala,
haren gainean eginik diren lan asko eskuratu gabe; ez ginduen holako lan baten
moldatzeko aski astirik; behar litake jakitate, kalapio eta denbora ekhai guzien
269.- Erdozaintzi, Pedagogia berri... , sarrera.
270.- J. Azurmendi, Pedagogia berri... , aitzin-solasa.
271.- Paulo Agirrebaltzategiri esker izan dugu bi liburu horien berri: Aita Krispin
Beobide: Asis'ko loria, Auspoa liburutegia 1966; 1go argit: Francisco Muguerza, Tolosa, 1885;
Alfonso María Santarelli, o.f.m.: Asistar Prantzisko Donearen bizitza, italieratik euskarara Jose
Maria Azkuek itzulia, Dotxao-Urigüen, Bilbo, 1925.
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ikhertzeko zeren baitire nasai eta zail. Ezinbertzez, hautu bat egin dugu; bereziki
jarraiki gira lan ezagutuener eta seguruener; liburu hunen akabantzan jakinarazten
ditugu. "

Sarreraren ondoren bi zati nagusi daude: 1) Haurtasunetik kunbertzionerat;
2) Sainduaren egintzak.
Amaitu gabe dago. Santa Clararen bizitza kontatzen duen “Klara, ene
Landaretxoa” atalean bukatzen da kontaketa.
Zirriborro honetako 56. orrian "Anaia Eguzkiaren kantika"ren itzulpena
irakur dezakegu, "Iruzkiaren kantua edo kreaturen goraipaldiak" izenburupean
(Ik. Corpusa, 8.1.1.4.).
(4) "Gure biziaren seriostasuna eta handitasuna", Lekornen, 1965eko
martxoaren 31tik apirilaren 3ra bitartean egindako erretretarako testua. 6
orriko makina-izkribua.
(5) "L'espérance aujourd'hui. L'espérance dans l'écriture sainte", Auch,
1968ko ekainaren 8-9a.
(6) "La conversion du coeur", Auch, 1968ko azaroaren 24a.
(7) "Deux grands modèles de fonctionnement de groupe. La conduite de
réunion", Nimes, 1970ko apirila. 4 orriko makina-izkribua.
(8) "De quelques obstacles aux communications interpersonnelles",
Nimes, 1970ko maiatza.
(9) "Comment entendre être situé dans le monde?", 1970ko uztaila.
(10) "Eléments pour une vie religieuse aujourd'hui", Tolosa, 1971eko
apirila.
(11) "Approche théorique eta pratique de la conduite d'entretiens
(Indications pour un travail personnel)", Tolosa, 1972ko maiatza. Psikologiako
lana. 15 orriko makina-izkribua.
(12) "Perspectives de la vie religieuse aujourd'hui (II)", Guiperoux-eko
abatetxea, 1973ko abuztuaren 5a.
(13) "Duela 750 urte", Domintxine, 1976ko urriaren 11n.
Bi orriko makina-izkribua. San Frantsesen bizitza eta frantziskotar
ordenaren sorrera. Aita Paul Rothemburger-en heriotza Donapaleuko etxean.
(14) "Prière et politique", Brive, 1977ko uztailaren 24-28a.
(15) "La chanson basque contemporaine: phenomène social", Tolosa,
1979ko urtarrila.
Tolosan egindako lana. 14 orriko makina-izkribua, amaigabea. Euskal
kantagintza berriaren azterketa da. Batetik Euskal Herriko testuinguru sozioekonomikoa, politikoa eta kulturala aztertzen du; bigarrenik kantagintzaren
edukiaren azterketa dator; eta azkenik euskal kantugintza gizarte fenomeno
modura. Lehen zatia iritsi zaigu soilik.

__________________________________________________________Idazlan guztiak

(16) "Recupération de l'histoire et de la culture basques", 6 orriko
makina-izkribu datarik gabea, 15 orritik 20ra zenbakituak. Zenbait euskal
kanturen azalpena eta itzulpena. 1979ko Tolosako lanaren jarraipena izan
liteke.
(17) "Eguberri aintzineko denbora edo abendoa" (F.A.E.E.), 3 orriko
makina-izkribu datarik gabea.
(18) "Gizakentearen erlijionezko edestia", 3 orriko makina-izkribua,
datarik gabe eta amaigabea.
(19) "Ene praktika oharra" Bi orrialdeko izkribu datarik gabea eta
amaigabea. Hasieran idatzi dituen hiru puntuetatik lehena baino ez du egin.
Zuzenketa ugari.
(20) "La mission de l'Eglise dans le monde de ce temps", 9 orriko
makina-izkribu datarik gabea.

3.3. IDAZLANEN KRONOLOGIA
Manex Erdozaintzi-Etxart-en obraren sailkapena amaitzeko, literatur idazlan
guztien kronologia taula bat prestatu dugu. Bertan idazketa edo argitalpen data
ezagutzen dugun olerki eta prosazko literatur idatziak bildu ditugu, argitaratu nahiz
argitaragabeak, idatziak izan zireneko data kontuan harturik.272 Horiekin batera,
bigarren zutabe batean idazlearen biografiaren kronologia laburra joango da, urtez
urteko gertakari nagusiak biltzen dituena. Eta hirugarrenik, mundu mailako eta
batik bat Euskal Herriko gertakari nagusiak ematen ditugu. Ez dugu inolaz ere 19341984 bitarteko kronologia osatu bat egin nahi izan, soilik gure idazlearengan eta
beraren obran eraginik izan zuten gizarte, politika eta batez ere kultur arloko
gertakari nabarmenenak bildu nahi izan ditugu.

Data

Idazlana

1934

Bizitza
Manex Erdozaintziren jaiotza
Ibarlako Pekoetxean.

1936

Aintzina hilabetekariaren
sorrera.
Espainiako Guda Zibila 19361939 bitartean.
Mundu Gerrako armistizioak
Ipar Euskal Herria bitan
banatzen du: Lapurdi eta
Behe Nafarroa alemaniarren
menpe, eta Zuberoa Vichy-ko
gobernuaren agindupean.

1940

1943

Donapaleuko frantziskotarren
komentuan egiten ditu ikasketak.

1944

Eskualduna aldizkaria
debekatua eta Herria
astekariaren sorrera Baionan.
Pierre Lafitte zuzendari.

1945

1949

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak

Brive-ko apaizgaitegira doa bost
urterako.

“Neure amari” I (O.1-1)
“Le jour de l’exilé” (O.1-2)

Bigarren Mundu-Gerraren
amaiera. 1946an Frantzian
konstituzio berria onartu eta
IV. Errepublika sortzen da.
Euzko Gogoa sortzen da
Guatemalan.

272.- Olerki datarik gabeak, jakina, ez dira kronologian agertzen. Idatzi argitaragabe guztien
zerrenda iturrietan ematen dugu (6.1.2.).
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Data
1950

Idazlana

Bizitza

“Neure amari” II (O.1-3)
/Itsasoa, itsasoa oi zonbat
eder/ (O.1-4)
“Maiteari” (O.1-5)
“Gau batez” (O.1-6)
“Itsasoaren botza” (O.1-8)

1951

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak
Gure Herria berriro
plazaratzen da Baionan.
IratzederrekEzkila bilduma
hasi du Belokeko komentuan.

Quimper-en nobiziotza.

1952

/Lili bat ikusi dut baratze
batean/ (O.1-8)

1953

“Amaren amentsa” (O.1-9)
“Chori kantari” (O.1-10)
“Zeruko ama” (O.1-11)

1954

Lehen botoak, Profesio Simplea.
Béziers-era doa filosofia
ikasketak egitera.

Kulixka Sorta sortzen du
Itxaropenak
Anaitasuna aldizkaria sortzen
du Bilbon Imanol Berriatuak,
idazle eta erlijioso
bizkaitarrak.
Euskaltzaindiak berriro
kaleratzen du Euskera
aldizkaria.

Paben filosofia ikasketak.

Otoizlari aldizkaria sortzen
da Beloken.
S. Onaindiak Milla Euskal
olerki Eder antologia
kaleratzen du.
Zeruko Argiaren berragerpena.
Aljeriako Independentzi
gerra.

Parisen, teologi ikasketak.
Harremanak M. Jauregiberri,
Iratzeder eta J. M.
Barandiaranekin.

Euskaltzaindiaren gerra
osteko 1. kongresua
Arantzazun.
Jakin aldizkariaren sorrera.
Maroko eta Tunisiaren
independentzia.

1955

“Eskual bas-herrian barna”
(Pr.1)
Herria agerkarirako lehen
artikulua idazten du.

1956

/Zendako Jauna?/ (O.1-12)
"Euskal kultura baten behar
gorria" artikulua agertzen du
Herria-n, "Ostogia" ezizena
erabiliz.

1957

/Igande gau hartan.../ (O.1Profesio nagusia.
13)
Erromara bidaia.
“Klotchereko kurutzea” (O.1- Aitaren heriotza.
14)
“Ene Aita!” (Pr-2)
Jakin-aldizkarirako artikuluak
idazten hasten da.

1958

“Amentsaren lana” (O.1-15)
“Larrazkena” (O.1-16)
“Emazteki bat ene bizian”
(H.H)

Apaiz ordenatua Ibarlan.
Urtebete Parisen pastoral
ikasketak egiten.
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Auñamendi argitaletxea
sortzen da Donostian.
Arantzazuko frantziskotarrek
Goiz-Argi aldizkaria sortzen
dute.

Data

Idazlana

1959

“Biak bat” (O.1-17)

1960

“Jauna mintzo” (O.1-18)
“Bihotzean argi” (O.2-19)
“Visage d’ami” (O.1-20)
“Au pays de la Corrèze” (O.121)

Bizitza
Donapaleura itzultzen da sei
urterako. Euskaldun Gazteriaren
omonier den Xarritonen
laguntzaile.

ETAren sorrera.
S. Onaindiak Olerti aldizkaria
kaleratzen du .
Ikas taldearen sorrera
Baionan.
Frantziskotarren Frères du
Monde aldizkariaren sorrera.
ENBATA mug. politikoa
sortzen da.
339 apaizen Gutuna Euskal
Herriaren kultur zapalkuntza
salatuz.
J. A.Agirre Euskadiko
Gobernuaren
Lehendakariaren heriotza.

1961

1962

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak

Administrazioak Jakin.
debekatzen du. Cinsa,
Auñamendi eta Auspoa
argitaletxeak sortzen dira.
“Primadera bihotzean”
(HH)

1963

Aljeriako gudaren amaiera eta
independentzia.
Tx. Peillenek eta J. Mirandek
Igela aldizkaria sortzen dute
Parisen.
Akitaniako Probintziako
idazkari izendatua.

ENBATAren fundazioa
Itsasuko Aberri Egunarekin
batera.
Goiztiri sortzen da Ipar
Euskal Herrian.
Zeruko Argia astekari
bilakatzen da.

1964

/Hire enborratik.../ (O.1-22)
“Han nonbait bidean” (HH)

Hegoaldeko fraide euskaldunak
Iparraldera etortzeko eskaria
egiten du.
Parisera igortzen dute psikologia
ikasketak egitera.
Ellande anaiaren heriotza istripu
baten ondorioz.
Gurasoen etxean urtebete
igarotzen du.

Udaberrian Jakin berriro
kaleratzen da.
Jaunaren Deia aldizkaria
argitaratzen hasten da.

1965

“Mundu zabalerako” (HH)
“Hogoitabortzgarren oreneko
meditazionea!” (O.1-23)
“Dolorezko izarrak” (HH)
“Iraun baleza” (HH)

Erdozaintziren eskariz Santos
Beloki fraidea Donapaleura doa.
Psikologia ikasketak Parisen.

Durangoko Lehen Euskal
Liburuaren Azoka, Gerediaga
Kultur Elkarteak antolaturik.
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Data

Idazlana

Bizitza

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak

1966

“Su bihotzean” (O.1-24)
“Egunean egunekotik” (HH)

Okzitaniako Tolosako
komentuan frantziskotar gazteen
maisu.
S. Onaindiarekin harremanetan
jartzen da.

1967

“Populu bat xutik” (HH)

Japonera misiolari joateko nahia
agertzen die nagusiei.

1968

“Ele galduak” (HH)
Pariseko maiatzeko
gertakarietan oinarrituz
"Pedagogia berri bati buruz"
lana prestatzen hasten da.

1969

“Amodio galdua” (HH)
“Herria izerditan” (HH)
“Hil zorian ote gara?” (HH)
“Presunerrak” (HH)

1970

“Ez uste izan” (HH)

Gose greba Baionan
hegoaldeko errefuxiatuen
aldekoa; udaletxean hasi eta
katedralean jarraitu zuen.
Burgoseko auzia.
Karmelearrak Karmel
argitaratzen hasten dira.

1971

“Amets bat eta beste” (O.125)
“Nori ez” (HH)
“Neurriak” (HH)
“Nork erran du?” (HH)

Aberri-Eguna Donibane
Lohitzunen, debekatua.
Txillardegi eta Monzon
urruntzen dituzte eta protesta
moduan maiatzean gose
greba egingo dute Baionan.

1972

“Itxaropena” (BP)

Tx. Etxebarrietaren hilketa.
Maiatzean Pariseko ikasleen
altxamenduek langile
mugimenduarekin bat egiten
dute.
FEDEDUNAK taldearen
sorrera.
Euskaltzaindiak Arantzazun
euskararen batasun literarioari
buruzko Biltzarra egiten du.
Manex FEDEDUNAKen idazkari "Fededunak"en 1. biltzarra.
aukeratzen dute.
Jakin debekatzen dute.
1. Ikastola sortzen da
Baionan, eta horrekin batera
Seaska, Ipar Euskal Herriko
Ikastolen Elkartea.

Santos Belokik, Xalbat
Bellemurrek eta Manexek
Domintxineko "Anaitasuna"
anaidia sortzen dute.
Loiolan egiten den Euskal
Herriko Erlijiosoen Biltzarrean
parte hartzen du.
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“Fededunak”-eko batzar
nagusia; Manex eta S. Beloki
kontseilukide hautatuak dira.
Aberri-Eguna Maulen.
Azaroan gose greba Baionan;
M. Bellemurrek bertan parte
hartzen du Anaitasunako
fraideen ordezkari gisa.

Data

Idazlana

Bizitza
Amaren heriotza.

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak
Estatu kolpea Txilen.
Aberri-Eguna ospatzen da
Donibane Garazin, Txikiaren
omenez.
Udako Euskal
Unibertsitatearen lehen
ekitaldia DonibaneLohitzunen.
Carrero Blancoren aurkako
atentatua.
Zamorako apaiz presoen
gose-greba.

1973

“Herri bat” (HH)
“Non dira Santiagorateko
bideak” (HH)
Ilargi umea ipuina idazten du
Domintxinen.
“Errespetuz” (HH)
“Mintza hakigu” (HH)

1974

“Bideetako mugimenduak eta M. Pagola eta Massigogerekin
Urtarrilean greba Baionan.
soinuak” (HH)
batera "Argi Bil" elkartea sortzen Gobernuak Enbata
"Eiherazain Iholdin" (O.1-26) du.
debekatzen du.
“Herri Honen Erraietan”
idazten du Domintxinen.
“Gurdi bidea” (HH)

1975

“Asteri lanotsu batez”(HH)
Fededunak taldeak Fedegintza
"1975eko odolketak euzkadin" aldizkaria kaleratzen du.
(O.1-27)
/Burgosen, Barzelonan eta
Madrilen/ (O.2-28)
“Nor othe giren” (O.1-29)

"Txiki" eta Otaegi fusilatuak.
EHAS-en sorrera (Euskal
Herriko Alderdi Sozialista).
Francoren heriotza.
Ustela aldizkariaren sorrera.

1976

“Askatasunaren amets
zohardia” (HH)
“Egungo berrietatik...” (O.130)
“Eguberritan” (HH)
“Hiri beha eta hi entzutean”
(HH)
“Hire soa dabilan” (HH)
“Euskadiko neskatxa” (BP)
“Euskadiko karrikak” (HH)
“Behereko lantegietatik”
(HH)

Gau-eskoletako irakasle
Donibane Garazin eta
Donapaleun.

Zabal liburudendan
lehergailu batek eztanda
egiten du.
Gabonetan gose greba
Baionan.
KAS-en sorrera hegoaldean.
Desagertzen dira Zabal, Gure
Herria eta Hitz aldizkariak.
Xalbador bertsolariaren
heriotza bere omenaldi
egunean. Manex bertan izan
da.

1977

“Nafarroari poema irekia”
Behin eta berriro ipuina
idazten du.
/Pagoen hostoiletan/ (O.131)
“Hemengo Elizari” (O.1-32)
“Errepikak” (NPI)
“Sinesten dut” (NPI)

HERRIAREKIN apaiz taldearen
sorreran parte hartzen du.

Lehenengo hauteskundeak
hego Euskal Herrian.
Zazpi urtez debekatuta egon
ondoren Jakin aldizkaria
berriro kaleratu da.
Ikurriña legeztatzen dute.
Deia eta Egin egunkariak
sortzen dira.
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Data

Idazlana

Bizitza

“Gure ingurumena” (O.1-33)
“Zure begitartearen
honaindian” (BP)
“Xahakoa eta makila” (O.1-34)
1978

“Gure etxegibeleko haritza”
(HH)
“Presuner ohiak” (HH)
“Euskadiko karrikak” (HH)
Hinki-Hanka olerki
bildumaren argitalpena.

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak
Udako Euskal Unibertsitatea
Iruñean egiten hasten da.
Madalena Jaureguiberryren
heriotza.

Akitaniako Frantziskotarren
Ministro Probintzial izendatzen
dute.
Donostian ospatzen den Erlijioso
Bizitzaren 1. Euskal Astean
aurkezpeneko hitzaldia ematen
du.

Herria 2000 Eliza kristau
konprometituen aldizkariaren
sorrera.
Pott aldizkaria eta
argitaletxea.

1979

/Din... Dan... Hil zeinuak.../
Piarraño anaiaren heriotza.
(O.1-35)
Italiara bidaiatzen du, Asisen
“Managuako bideak” (O.1-36) ospatzen den frantziskotar
guzien Kapitulu Generalera.
Euskadiko fraide-seroren IX.
Biltzarra egiten da Loiolan eta
Manexek “Itxaropena” olerkia
irakurtzen du.

Gernikako Autonomi
Estatutuaren onarpena hego
Euskal Herrian.
Nikaraguan sandinistek
gobernua bereganatzen dute.
Susa aldizkaria eta
argitaletxea.

1980

“Zureak gaituzu Jauna” (O.1- Italiara bidaia Assis-eko serora
37)
talde batekin biltzeko.
“Gure mendiak” (BP)
Etxarriko laborantza zentroan
“Gutizia” (BP)
irakasle.
“Inguruetan” (O.1-38)
Iruñeako Udako Euskal
Unibertsitatean hitzaldia ematen
du.

Michel Labegerie
lapurtarraren heriotza.
Herriz-Herri aldizkariaren
sorrera Donibane Garazin;
Erdozaintzi zuzendari
hautatua da.
Iparraldeko "Bertsularien
lagunak" elkartearen sorrera.

1981

“Itxurak” (BP)
“Mikelek erran zigun” (BP)
“Hire adin gordinean” (BP)
“Amaren sabelean” (BP)
“Zu igurikatzeaz” (BP)
“Gure gorputzaren kondaira”
(BP)
“Gure kantuak” (BP)
Bizitza pilpirak olerki
bilduma osatzen du
Domintxainen.
Gau eskolak eskatu olerkiak
(O.1-39)
/Kartak mahai gainean
pausatuko.../ (O.1-40)

Estatu-kolpea Espainian
(otsailak 23).
Irulegi Irratiaren sorrera
Donibane-Garazin eta Gure
Irratia Milafrangan.
Joseba Arregiren heriotza
komisaldegi batean. Haren
omenez Manexek "Hire adin
gordinean" idazten du.

Estatu Batuetara bidaia.
Osasun arazoek atsedenaldi bat
hartzera behartzen dute.
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Data

Idazlana

Bizitza

Gizarte eta kultur mailako
gertakariak

1982
“Euskadi” (O.1-41)
Herri Honen Erraietan olerki
luzearen argitalpenaMaiatz
aldizkarian.
Gauaren atzekaldean
eleberriaren argitalpena.

Maiatz literatur aldizkariaren
sorrera Baionan.
Anaitasuna desagertzen da.
Euskal Idazleen Elkartearen
sorrera; Anjel Lertxundi
lehendakari izendatua.
Xiberuko Boza irratia
emititzen hasten da.

1983

Euskaltzaindiak euskaltzain
“Zure larruaren minberan”
urgazle izendatzen du.
(O.1-42)
“Atzo gauean” (O.1-43)
“Haritza” (O.1-44)
“Intzirien artetik” (O.1-45)
“Trein honen drangalan”
(O.1-46)
“Izan... Ez izan...” (O.1-47)
“Emazte bat lanbroan” (O.148)
“Pariseko metroan” (O.1-49)
/Mundua itzulikatu da/ (O.150)
“Zure begiak” (O.1-51)
/Mundua datorkit/ (O.1-52)
“Pasatzean” (O.1-53)
“Bere jakitatean” (O.1-54)

Euskal Telebistak bere
lehenengo emanaldia
eskaintzen du.
Euskal Idazleen Elkartea
ofizialki onartua da; Idatz
barne buletina argitaratzen
du.
GAL-en sorrera PSOEko
gobernupean.

1984

“Gure etsaiak” (O.1-55)

Euskal Idazleen Lehen
Biltzarra egiten da Saran.

Apirilaren 29an, Erdozaintziren
heriotza Tolosako eritegi batean.
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4. IDAZLEA ETA OBRA

____________________________________Idazlea eta obra: Hastapenak eta bilakaera

Erdozaintzi-Etxarten bizitzaren esparru ezberdinei begiratu diegu
biografiaren atalean: Erdozaintzi fraidea, euskaldun konprometitua, irakaslea,
kultur eragilea... Bizitzan zehar idatzi eta bildu zituen idazlan guztien
sailkapena egin ondoren, Erdozaintzi idazlea, poeta izango dugu aztergai
oraingoan. Bizitzaren arlo bakoitzean egindako lanak, lortutako fruituak edo
bidean gelditutakoak, prestakuntza eta hausnarketa luzeen emaitzak izan dira,
gustuz, maitasunez eta adorez eginak, askotan nekez eta frustrazio sentimendu
batez ere bai. Hala izan da Erdozaintzi poetaren sorrera eta bilakaera ere. Bere
literatur obra laburra da; oraindik argitaragabe dauden (eta ikerketa honetan
jaso ditugun) hainbat idatzi ezezagunez gain, lau liburu baino ez dira
argitaratu, horietako bat hil ondoren. Izan ere fraide, irakasle, eta hainbat
esparrutako zeregin ugariek ez zioten nahi zukeen denbora utzi idazteko, eta
gogora dezagun, gainera, 50 urte oraindik ez zituela hil zenean. Ibilbide laburra
izan zuen, beraz. Esan behar da gainera, ez zuela sekula bere burua idazle
osotzat hartu; literatura ez zen bere zeregin nagusia eta lehena, bigarren
mailakoa baino ez, eta uzkurtasunez eta apaltasunez hitz egiten zuen bere
lanaz.
Askok aintzat hartua izatea lortu zuen, baina ez, beharbada, berak nahi
zukeen oihartzuna edo zabalkundea. Izan ere Erdozaintzi idazlea ezezagun
izan da jende askorentzat, bai eta beste esparrutan ezagutu zutenentzat ere;
beste batzuentzat berriz, euskal literaturan ezin ahaztu den izena da, herri
baten eta garai baten kultur-literatur adierazlea, eta zenbait idazle gazterentzat
aholkulari eta sustatzaile ere bai.273
Honela definitzen zion bere lana Luis Villasanteri 1983an, euskaltzain
urgazle hautatu izanagatik eskerrak emanez idatzi ziolarik: xumea, laburra, eta
Iparraldeko eta Euskal Herri osoko gizarte, kultur eta politika testuinguruan
errotua.
Nere produkzio pertsonala, -oso xumea eta laburra hainbeste bainaiz
mugatua neure jakitate, ahal eta posibilitateetan!-, Euskadiko egoeran eta giroan,
batez ere iparraldeko kontestoan, irakurri eta ulertu behar da. Euskadi bateratua
gogoan eta bihotzean lanegitera saiatu naiz beti eta saiatzen naiz, niholaz ahantzi
gabe gure dimentsio orokorra, alegia gure gaurko gizartearen hedadura soziopolitiko kulturala muduan zehar.274

Gure ikerketaren atal honetan autorea eta obra xume eta labur horretara
hurbiltzen ahaleginduko gara: zein egoeratan sortu eta garatu den idazle gisa,
zein testuingurutan eta harreman saretan, zein den haren literaturaren teoria,
nolakoa haren obra eta zer transmititu nahi duen.

273.- I. Borda, MG, 49 or.: "azpimarratzen ahal dugu (...) Manex Erdozaintzi-Etxarten
eskukotasun edo disponibilitate literario-kulturala. Prest izan zen beti, hasi berriak ziren
hemengo idazle gazte zenbaiten akulatzeko, sustatzeko eta kontseilatzeko, eta izkribatzen ari
baldin bagara gaurkoan (...) hari esker izango da, parte batez".
274.- L. Villasanteri 1983-04-26an idatzitako gutuna.
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4.1. LITERATURA HASTAPENAK ETA BILAKAERA
Idazle izatea gauza nekeza dela zioen Joan Mari Torrealdaik 1977an,275
are zailagoa Euskal Herrikoa bezalako kultura eta hizkuntza ttipi eta
minoritario bati dagokionean. Idazlearen karrera osoa, hastapenetatik hasita,
zailtasunez eta trabaz beterik zegoen: eskola falta, hizkuntza ez ofizial eta
arautu gabea menderatzeko arazoak, liburuen argitalpen eta zabalpenerako
arazoak, irakurlegoaren analfabetismoa, eta abar.
50-70. hamarkada bitarteko euskal idazleek jasaten zituzten zailtasun
horiekin topo egin zuen Erdozaintzik, horiei erantsirik, gainera, fraide
frantziskotar izateak sor zitzakeen eragozpenak: formakuntza luzea, ikastaroak,
bidaiak, zereginak..., ezin eskaini, beraz, nahi edo behar zukeen denbora eta
dedikazio guztia literaturari.
Euskal kulturaren alde lan egin beharra sortu zitzaiolarik, literaturari
zerbait berri ekar ziezaiokeela sentitu zuelarik, bere burua sail horretan
formatzetik hasi behar izan zuen. Bere kasa, literaturaz jazten eta euskara
lantzen hasi zen, euskal klasikoak irakurriz, liburutegi zabal bat osatuz,
euskara landuz, hainbat idazlerekin harremanetan jarriz... Honela azaldu
zituen bere idazle hastapenak 1983ko elkarrizketa batean:
Ni, 11 urtetan, nere istudioak egiteko, euskal ingurumenetik kanpo gertatu
nindukan. Eta oroit nauk nola hasi nintzen etxekoei kolejioko nere berriak
euskaraz idazten, eta amari, bere bestako, poema ttipi batzu igortzen.276 Gero
hogei urte inguru horretan, Azkue-ren hiztegia lagun batek emanik, hasi nindukan
gegoaldeko idaztiak irakurtzen, bereziki Axular-en "Gero" lantu nikan; eta
artikulutxo batzu idazten nintikan "Herria" kazetari igortzeko. 1956-an "Jakin"
errebista kulturala sortu zukan Arantzazun: agerkari hau egiten zuen taldea barne
nindukaan eta artikulu zuzeago batzu hemen agerrarazi nintikan. Holaxet,
euskara lantuz, poema edo beste zerbait idazten segitu nikan neure lanarteetan:
hauk "Eusko-gogoa", "Egan", "Olerti" errebistetan argitarazten nintikan. 277

Oso gazte hasi zen idazten, eta bakarka, egiten ari zenari buruzko zalantza
eta segurtasun falta handiarekin bai euskararen inguruan, bai bere idatzien
kalitateaz eta balioaz, irakurleen eta argitaldarien kritikaren beharretan, eta
abar. Atal honetan, beraz, ilusioz eta aldi berean zailtasunez beteriko idazle
bilakatze hori aztertuko dugu.

275.- J.M. Torrealdai, Euskal idazleak, gaur. Historia social de la lengua y literatura vascas,
1977, Jakin, Arantzazu, 131-132 orr.
276.- Ik. "Neure amari" I (O.1-1, 1949) eta II (O.1-3, 1950).
277.- Erdozaintzi, Argia-ko elkarrizketa, 1983 (Ik. 13. eranskina).
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4.1.1. Erdozaintziren literatur ereduak
Manex Erdozaintzi-Etxart idazlearen hastapenetara joan nahi badugu,
1949. urte ingurura jo behar dugu garai hartakoak baitira gure eskuetara iritsi
diren lehen olerki datadunak. Badakigu beste asko ere idatziko zituela
gaztetandik baina bidean galdu egin egin dira.
1945ean Briveko apaizgaitegira joan zelarik, eta beraz, lehen aldiz etxetik
urrun zelarik, poemak idazten hasi zen. 1949 eta 1950 urteetakoak dira lehen
olerkiak, hamabost urte baino ez zituela, urrutian utzitako herriari, amari eta
maitasunari idatziak. Nostalgiaz idatzitako olerkiak ziren eta ordura arte
irakurri zituen euskal kantu zaharren moldeari jarraitzen zioten.
Erdozaintziren liburutegiak, idatzi zituen artikuluek eta gutunek, orohar
literaturaren, eta zehazkiago euskal literaturaren eta euskal idazle klasikoen
irakurle sutsu bat erakusten digute. Ipar nahiz hegoaldeko autore zaharren
obra guztiak ez badira, gehienak bai bilduz joan zen urteetan zehar, eta horiek
irakurriz eta horiengandik ikasiz ekin zion idazteari. Garai hartan ez zegoen
euskara ikasteko eta literaturan trebatzeko euskal ikasketetako eskolarik edota
argitalpen askorik; nork bere kabuz hizkuntza lantzea besterik ez zegoen, eta
horretarako idazle klasikoetara jo beharrean aurkitzen ziren idazle gazteak.278
"Liburutegi pertsonal oro -esaten digu Anjel Lertxundik- bizitza baten
egitasmoa eta ispilua da: agerian daude jabearen ametsak eta desioak; haren
ahulezien erradiografia egiten du, haren hezibideak dauzkan hutsune
izugarriak salatzen ditu. Eta, batez ere, jakituriaren ateak zabal ditzakeen
jakinminaren neurria ematen du".279 Hori hala izanik, Erdozaintziren
liburutegiak esparru anitzetara zabaltzen den jakinmin baten erakusle da:
literatura, hizkuntzalaritza, historia, geografia, politika, soziologia, psikologia,
erlijioa... eta oro har, euskal kultura eta Euskal Herriarekin zerikusirik daukan
hainbat gaitako obrak aurki daitezke:280
- XIX eta XX. mendeko euskarazko dotrina eta liburu zaharrak.
- Euskal Herriko historia, euskaldunak, mitologia, etnografia, folklorea,
Iparraldeko eta oro har Akitania aldeko eskualde eta herriei buruzkoak.
- Politika eta gizarte gaiak: Euskal Herriko egoera, sozialismoa,
kolonialiskoa, Espainiako guda zibila eta historia.
- Erlijioa, euskal apaizgoa, euskal Elizaren historia.
- Euskara, gramatika, hiztegi zahar eta berriak, entziklopediak.
- Genero guztietako literatur lanak, autore zaharrenetatik hasita obra
berrienetara.
Aldizkari bilduma handia ere aurki dezakegu. Erdarazko eta
frantziskotarren aldizkariez gain, Euskal Herrian argitaratutako aldizkari
gehienak jasotzen zituen, batzuk oraindik bizirik dirautenak, beste batzuk
jadanik desagertuak... Han dauzkagu adibidez, Euzko Deya, Egia, Gazte, Gernika,
Zabal, Zuzen, Zeruko Argia, Jakin, Egan, Gure Herria, Euskera, eta abar.
278.- J. M. Torrealdai, ibidem. Ik. Jose Azurmendi, Zer dugu Orixeren kontra, Jakin,
Arantzazu, 1976, 34 or.
279.- Anjel Lertxundi, Mentura dugun artean , Alberdania 2001, 9 or.
280.- Liburutegiaren garrantzia ez da gure idazleak zein liburu irakurtzen zuen jakitera
mugatzen. Irakurritako obren eta autoreen kritikak, iruzkinak eta laburpenak ere idazten
zituen, hainbat koaderno eta paperetan aurki daitezkenak. Eta are gehiago, liburuek oraindik
gordetzen dituzte haren irakur markak, azpimarrak eta in margine egindako oharrak. Liburuak
zabaldu orduko irakurlearen arreta piztu zuten hitzak topa ditzakegu, gogoeta eta idazlan
askoren iturri, mailegu edo aipamen izan direnak.
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Erdozaintzik euskal liburutegi bat osatu nahi zuen, eta horretarako
liburuak zuzenean erosteaz gain ahal zituen bide guztiak baliatzen zituen.
Euskal kulturaren inguruko aldizkarien bazkide zen, baita garaiko euskal
argitaletxe nagusietan ere, berak eskatzen zizkien obra jakinez gain urtero
argitaratzen ziren liburu gehientsuenak helarazten zizkiotelarik. Horien artean
ditugu: Larreako Karmeldarrak (1956an Karmel eta 1959an Olerti aldizkariak
sortu zituztenak), Auñamendi (1958), Tolosako Auspoa (1961), Donostiako Lur
(1969), Jakin (1969tik aurrera argitaldari gisa definitu zena), Kriseilu (1975), eta
Donostiako Manterola liburutegia. Idazleei beraiei argitaratu berri zituzten
liburuak, eta beste zenbaiti buruzko informazioa eskatzen zien. Askotan
Iparraldean argitaratzen ziren beste aldizkari edo lanekin elkar trukatzen
zituen.281 Adiskideek gordetzen zituzten liburu zaharrak eskuratzen zituen, eta
abar. Honela idatzi zion Angel Irigarayri Tolosan lanean ari zela:
Asmo asko ba dut, bainan arte guti idazlanetan jarraitzeko! Halere, bederen
eskuaraz idazten diren liburu haboroxenak eskuratzen ditut Euskal-Herria’n barna
dituztan adixkiden bitartez. Horrela, urrunetik bada ere, eskual gogo oldea etzaut
arras arrozten!282

Euskal literaturan argitaratzen zen oro eskuratzen saiatzen zen, "eskuaraz
argitaratzen diren idazti guzien kurrantean egon nahiak bultaturik".283
Anaidiaren ekonomiak, ordea, ez zion nahi zukeen neurrian egitasmo hori
burutzen uzten. Izan ere, bere formakuntzarako behar zituen obrak
eskuratzeak, ikasketa sesioetan parte hartzeak, bidaiek eta abar, gastu handia
zekarkioten urtean zehar. "Mon régime de vie communautaire et mon activité
apostolique -aitortzen du gutun batean- ne me permettent pas de m’abonner à
tous les journaux et revues qui se publient, les frais d’ouvrages de formation
intellectuelle et la participation à des sessions d’études, sans compter les
multiples voyages... étant chaque année assez conséquent!".284
Liburu eta aldizkariok, beraz, gure idazlearen idazlanen eta
pentsamenduaren oinarrian daude. Autore horietako asko izan ditu eredu eta
gidari. 1974an Joan Mari Torrealdaik Euskal idazleak, gaur (1977) liburua
prestatzeko eginiko galdetegian, zein idazle eredu edo maisu zituen galdetzen
ziolarik, bi hauek hautatu zituen Manexek: Axular (1556-1644) eta Etchepare
medikua (1877-1935).285

281.- Horren adibide honakoa dugu: 1965an Aita Onaindiak argitaratu berri zuen Txomin
Agirre "Ondarrak" liburuari buruzko artikulu bat idatzi nahi zuen Erdozaintzik eta horretarako
Onaindiari berari ale bat eskatu egin zion. Honela erantzun zion honek liburuarekin batera
igorri zion gutunean: "Pariseko ELGAR-en egingo duzun oarkizun ori ere ederra izango da
ziurrik asko. Egin zuk al duzuna gure ele maitearen onerako. (...) Baiñola Uztaritz-en elkar
ikusi genun, ta ezagun zaitut. Aspaldi ixil xamar zaude euskal arloan, idatzi-arloan diñot. Baina
origatik or ibilliko zera, noski, misionist erririk erri, euskaldun jendeari zeruko bidea erakusten.
Ezta lan makala! Segi ortik! Neronek ere, emen Larrea-ko komentu ortan, beste orrenbeste
dagit: aitortu ta Kristo-ren irakatsiak aldarrikatu, batez ere orain Garizuma saindu onetan".
Amaitzeko, Elgar aldizkaria ezagutu nahi lukela dio eta beraz, Zornotzako karmeldarrek
argitaratzen zituzten Karmel edo Olerti-ren truke izan zitekeela proposatzen dio (1965-04ko
Santi Onaindiaren gutuna). Onaindiak aipatzen duen Erdozaintziren artikulu hura "Txomin
Agirre 'Ondarrak'. Aita Onaindia'k" da (25. artikulua), 1965eko maiatzean Elgar-en eta ekainean
Gure Herria-n argitaratu zena.
282.- 1967-10-05ean A. Irigarayri bidalitako eskutitza.
283.- 1966-03-06an Onaindiari bidalitako eskutitza. Corpusa, 8.3.2(5).
284.- 1963-02-16an Zutik aldizkariko arduradun zen M. Moureuri igorritako gutuna.
285.- Erdozaintzi, Torrealdairen 1974ko inkestari erantzuna (A koadernoa).
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Ondoren, garaiko hamar euskal idazle handienak haren ustetan zein ziren
galderari erantzunez horiek ipini zituen, ordena honetan: Jose Luis Txillardegi,
Jose Azurmendi, Gabriel Aresti, Ibon Sarasola, Daniel Landart, Rikardo Arregi,
Piarres Lafitte, Luis Villasante, Dominique Peillen eta Jon Etxaide. 1976an
inkesta eguneratzearren galdera hori berregin ziolarik, idazle handienen
zerrenda horri erantsi zizkion: Xabier Lete, Luis Mitxelena, Jean-Louis Davant
eta Piarres larzabal. Eta gehien maite dituen kanpoko bost idazleak: A. Camus,
B. Brecht, E. Ionesco, F. Garcia Lorca eta Pierre Emmanuel (Erdozaintzi,
ibidem).
Erdozaintzik aukeratu dituen izen horiek ikusirik, eta Torrealdaik
ateratako ondorioei jarraituz (1977: 137-138), ohartzen gara Manexen idazle
ereduen eta garaiko idazle handienen izenen artean alde handia dagoela, ezer
parekatzerik ez dagoela. Literaturgintzarako Axular eta Etchepare klasikoak
idazle-maisutzat dituen bitartean, idazle berri, gazte eta berritzaileak ditu
gogoko: euskal letrei olde berri bat eman dietenak, saiakera eta poesia idazleak,
gai berriak lantzen dituztenak (Euskal Herria, nazionalismoa, sozialismoa,
e.a.)...
Pentsatzekoa da, beraz, Erdozaintziren idazle maisuak, pentsamoldeari
dagokionean baino, idazgintzari dagokionean direla, idaz-maisuak direla
Axular eta Etchepare; hizkuntzaren eredu dira batez ere, euskararen ereduak,
idazle eta literatur ereduak baino gehiago. Hainbat idatzitan idazle klasikoen
itzala ikus badaiteke ere, Manexen obran bere osotasunean garaiko idazle
moderno eta berritzaileen eragina nagusitzen da, bai gaiei bai literatur moldeari
dagokienean. Horien artean ditugu Jakin -en inguruko B. Gandiaga, S.
Mitxelena, J. Azurmendi, J. Intxausti..., Jakin-ekin batera euskal abangoardiatzat
zituen Lur eta Gero argitaletxeen edota Baionako Zabal agerkariaren inguruko
idazleak (Erdozaintzi, ibidem), G. Aresti edo X. Lete, besteak beste, bai eta
konpromezuaren autore eredugarrienentzat dituen R. Arregi, Txillardegi, D.
Landart...
Erdozaintzik euskal letrak eraberritzen ari zen idazle gazteen abangoardia
bat zekusan. Torrealdaik haren iritzian abangoardia zer den galdetzen ziolarik
honela erantzun zion:
Konformismo egoera haustea, herri baten jitea, nortasuna bilatzea eta herri
honi bere iniziatiba eta kreatibitate jeinuak (jatorrizko dohainak) itzultzea;
horretarako tresnak (lanabesak) egokitzea eta fornitzea; horretarat saiatzea...
(Erdozaintzi, ibidem)

Inkorformismoa, euskaltasuna, abertzaletasuna... halako ezaugarriak
betetzen zituzten autoreak maite zituen, eta bere obra bide horretatik beretik
abiatzen ahalegindu zen.
4.1.2. Euskal idazleekin harremanetan
Euskal idazle bilakatze bide horretan, euskararekiko eta literaturarekiko
interesa piztu zitzaion unetik beretik, autore zahar eta berrien obretara jotzeaz
gain, garaiko idazle anitzengana ere jo zuen. Hainbat idazle eta kulturaren
esparruko pertsonarekin jarri zen harremanetan, eta horren lekuko ditugu
geratu zaizkigun gutunak eta lekukotasunak.
1956. urtean jadanik, euskal kulturaz eta literaturaz arduratzen hasia zen
Iparraldeko fraide gazte baten moduan aurkezten zuen bere burua, haiek
burutzen zuten lanaz interesaturik, berak egiten zuena azalduz, aholkuak
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eskatuz, aholkuak emanez ere, halako liburuak, aldizkariak edo halako
bertsoak eskatuz...
Hala izan zen, esate baterako, Josemiel Barandiaranekin, Iratzederrekin
edo eta Luis Villasanterekin hasi zituen hartu-emanak; egiten ari zen
ikerketarako zenbait kantu eta bertso legeen berri eskatu zien, aldi berean
euskararekiko eta euskal kulturarekiko kezka eta amodioa adierazten zielarik.
Hona, adibide modura, Iratzederri igorritakoa:
Nihaurek ez dezaket gehiago jasan amodio suhar horren phizua eta nola
beitakit zu ere min horrek hartua zaituela heldu nitzaizu gogo-bihotzen
zabaltzerat. Ni gazte gazte niz, beraz uhalak ttipi eta jakitatea llabur; ikhasten ari,
beraz ikhasiak ez oino neuretuak; ainhitz egin nahi bainan ahalak izartuak. 286

Hainbeste miresten zituen pertsona haiengandik jasoko zituen erantzun
pozgarri eta itxaropentsuek adore handia eman zioten bide hartatik jarrai
zezan. Honelakoa izan zen Iratzederren erantzuna:
Gogotik ikusiko zaitut eta gogotik mintzatuko naiz nurekin. Ahal duzunean
ethor egun bat edozenbait egun.
Gazte zare bainan gaztean behar da Eskuara lantzen hasi.
Bil jakitate, bil saindutasun eta, lan astetan, egun bat hamar minuta
batzuetan geihago izkiria eskuaraz. Zertako ez itzul Fioreti-ak eskuaraz (bihotza
choratzen dautate) edo zertako ez izkiria Gure Herrian, laguntzaileak eskas
dituzte-eta. Zertako ez bertzenaz astetan zenbait pertsu ont edo zure barruko
gogoetak eskuaraz izkiria?287

Fraide gazteak jarraitu egin zien, nonbait, Iratzederren gomendioei. Izan
ere, San Frantsesen "Fioretti"en edo "Loretxoen"zati bat euskarara itzulirik
irakur dezakegu 3. egunkarian: "Nola San Frantsesek konbertitu zuen
Gubbioko otso bara".288 Bestetik, 1956. urte hartan agertu zen Gure Herria
aldizkarian lehen aldiz Erdozaintziren artikulu bat: "Un problème actuel:
l'enseignement de la langue basque" (5. art.). Eta azkenik, "barruko gogoetak
eskuaraz izkiriatzearen" aholkua haintzat hartu zuen zalantzarik gabe.
Luis Villasantek ere atsegin handiz hartu zuen Erdozaintziren gutuna:
Atsegin handiz hartu nuen zure gutun eztia. Nola poztu ez, Frantzi-aldeko
eskualdunen artean ere San Frantsesen arraza berriz piztuez dohala ikustean? 1952
urtean Donapaiotik [sic] pasatu nintzen, eta Frère Gabrielekin mintzatu ere bai, eta
hark erran zidan orai ba-zirela mutiko eskualdunak Briveko kolegioan. Ia, bada,
berriz ere, garai batean bezala, Aquitaniako Provintzi zaharrean eskualdunek
burua jasotzen duten!289

286.- 1956-06-03an Iratzederri idatzia.
287.- Iratzeder, 1956-06-08ko gutuna.
288.- 3. egunkaria. Zazpi orri txikiko kontaketa da, Parisen 1955eko martxoaren datarekin
(Erdozaintzik darabilen jatorrizko testua: Les Fioretti de St. François, Alexandre Masseron, 87 or.,
XXI. atala).
289.- L. Villasante, 1956-12-20ko gutuna. Ikus ere Barandiaranen erantzuna (1956-11-08):
“Beldur zara eskuara arrunt galduko ote den. Baliteke: munduan bertze izkuntza ainitz galdu
dire iragan diren mendeetan. Langer aundian gare. Ezikera berria datorkigu, oitura berriak,
teknika eta maxinak sortzen eta aunditzen diren artean. Teknika eta maxinak gizonari diote
bere askidelazkoa gogoan sartu, Jainko gabe edo Jainkoazaz behartu gabe bizi ahal dezakela
adierazi. Teknika eta maxinekin datortzkigu ainbeste itz berri eta erraera eta izkuntza aiei
ezarriak. Beraz aldaketa aundia: erlijioa galtzen, eskuara ere berdin. Bainan bear degu asmatu,
jokaera ori zuzentzeko, neurri bat. Zer? Ara or buruauste bat”.
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Idazleok euskal formakuntzan gidari eta lagun izango zituen
aurrerantzean. Are gehiago, urteetan zeharreko gutunen bidezko eskari, aholku
eta azalpen harreman hura bizitza osorako adiskidetasun sendo bihurtu zen.
Barandiaranen ezagutzak, esate baterako, etnologiarekiko interesa piztu
zion, eta haren ikerketak jarraitu ez ezik lagundu ere egin zuen zenbait alditan.
Barandiaran eta haren taldea lagundu zituen 1956ko abuztuan Isturitz eta
Otsozelaiako aitzuloetan barna; "Sans doute qu'il me faudrait me spécialiser
dans l'ethnologie", idatzi zuen bere koadernoan (2. egunkaria).290
1956. urte hartan jadanik Madeleine Jauregiberriren ezagutza egina zuen.
Noiz ezagutu zuten elkar zehazki ez badakigu ere, 1956an aurkitzen ditugu
Madeleine Jauregiberrik Erdozaintziri idatziriko lehen gutunak. Horietan,
Manexen eskariari erantzunez edo, Madeleinek fraide gazteak behar zuen
maisu edo gidaria nor izan zitekeen proposatzen zion. Manex oso ondo
ezagutzen zuen, eta argi zeukan haren maisu izango zenak "frantziskotarren
eta euskaldunen arimaren eredu, eta halaber euskal kulturaren defendatzaile"
izan behar zuela.291
Aurrerantzean urtetik urtera jasoko zituen gutunetan, Madeleinek
euskararen, euskal kulturaren eta euskal arimaren inguruko bere hausnarketak
agertuko zizkion. Gehienetan frantsesez eta oso kasu bakanetan euskaraz (ez
baitzuen hizkuntza horretan behar eta nahi bezain ondo idazten ahal292)
eskuartean zituen zereginen berri ematen zion. Horrela, gertutik jarraitu ahal
izan zituen Manexek Jauregiberriren lanak eta proiektuak, hala nola: Ipar
Euskal Herriko eskoletan euskararen irakaskuntza bideratzeko proiektua,
haren anaia Clement-ek burututako Zubererako aditzari buruzko ikerketa,
"Begiraleak” taldearen ingurukoak... bai eta Madeleineren bidaia, hitzaldi,
artikulu eta abarreko gorabeheren berri. 293

290.- Urte asko beranduago, Tolosan maisu zela, Euskal Herriko historiaren eta
kulturaren ezagutzaren alde burututako lana eskertzen zion Erdozaintzik (1976-03-01): “Zure
urteak iragan ditutzu inbestigazionetan, ikuska eta ikerka gure eskual edestian barna,
Eskualduneri erakutsi nahiz, jakintzaren bidez, beren enda erroen sakontasuna eta
barnatasuna. Eta ez da dudarik aintzineko eskualdunen edestia hobeki ezaguturik, arrazoin
azkarragoak ditugula, jakintza lekuko, gure nortasuna munduaren agerian aitortzeko eta
zuzentasunez zor zauzkigunak eskatzeko: gure herriaren batasuna obratzea, gure kultura
berezia eragintzea, eta eskual populu bat izan-nahia adieraztea. Bizkitartean uste dut ez garela
oraino helduak bat egiten dutelako kontzientzia eskualdun guzietan pitzarazterat, enda berezi
bat direleko kontzientzia. Bereziki gure aldeko probintzietan gutti dira oraino beren eskual
izaiteari ohartuak direnak, beren baitan eskualdun izan-nahia sendi dutenak”.
291.- Lehenik Etchegaray apaizaz mintzo zitzaion: “C’est un grand frère que vous
trouverez en M. L’abbé Etchegaray en même temps qu’un guide et un conseiller des meilleurs.
Il a comme nous l’âme basque et le grand souci de sauvegarder, et d’enrichir si possible
la précieuse heritage moral et spirituel légué par nos ancêtres en même temps que notre réelle
langue ( ) qui en est en quelque sorte le texte vivant. (...) et je remercie la Providence qui m’a
permis d’être un trait-d’union entre vous deux” (Jauregiberri, 1956-01-10eko gutuna).
Eta hilabete batzuen ondoren Aguirretche apaizaz: “Ce directeur que vous désirez
trouver vous l’aurez en lui. Je ne crois pas avoir rencontré un religieux(?) qui m’ait inspiré plus
de confiance que lui. Il personnifie pour moi l’âme franciscaine. (...) Je lui ai parlé de vous. Il me
semble que vous aurez en lui un correspondant authentiquement basque” (1956-07-03ko
gutuna).
292.- “Je continue en français. Je le regrette mais il faut que je vous dise qu’il y a 15 ans je
ne savais ni lire ni écrire en basque. Je n’avais jamais essayé. C’est inimaginable
l’incomprehension dans laquelle nous avons vécu pendant des 50 dernières années...” (1956-1001eko gutuna).
293.- Ik. Jauregiberri eta Erdozaintziren arteko harremanari buruzko datu gehiago 7.
eranskinean.
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Villasanteren ezagutzak bere bilakaeran oso erabakiorra izango zen
harreman sare berri bat zabaldu zion Erdozaintziri. 1956an Arantzazuko
frantziskotarrek Yakin aldizkaria sortu zutelarik, hilabete gutxira Iparraldeko
fraidearekin harremanetan jarri eta artikuluak igorriz lagun ziezaien proposatu
zioten.294 Erdozaintzik atsegin handiz hartu zuen "euskal kulturaren alde lan
bikaina egingo zuen"295 agerkari haren berria eta berehala lotu zitzaion
proiektu berriari. Tarteka artikuluak bidaltzen zizkien, ahal zuenean Jakin-eko
biltzarretara joaten zen... eta luze gabe Jakin-en inguruko frantziskotarren, eta
oro har Arantzazuko anaiartearen eta Donapaleukoaren artean lotura hestu bat
sortu zen. Bi motatako harremana sortu zen. Batetik bi frantziskotar
komunitateen artekoa: bilera ugari egin zituzten eztabaidatzeko frantziskotar
euskaldun ziren aldetik Euskal Herrian zuten egin beharraz, erantzukizunaz,
edota Ipar eta Hegoaldeko frantziskotarren harremanak nola bideratu;296 bi
anaidietako ikasleekin mugaz alde batean eta bestean egonaldiak eta ibilaldiak
egiten hasi ziren, eta abar. Urteekin Donapaleu eta Arantzazu arteko joanetorriak ugaritu ziren.297
Bestetik, Jakin aldizkariaren inguruan biltzen ziren idazleen artean kultur
eta literatur harreman bat sortu zen. Helburu eta pentsamolde jakin batzuk
defendatzen zituen talde bat osatzen zuten. Ez zuten eskola bat osatzen, ez
zetozen guztiak tradizio beretik, desberdinak ziren, baina bazuten
besteengandik bereizten zituzten ezaugarri ideologiko eta literario komun
batzuk. Bitoriano Gandiagak berak gogoratzen du Manex Arantzazuko talde
hartaz mintzatzen denean:
Eskolarik sortu ez. Gu Arantzazuko taldekoak gara. Diferenteak gara, baina
elkarri eutsi egin diogu. Azurmendiren eta nire poesiak diferenteak dira, baina
guk elkarri lagun egin diogu: hirurogeian nire poemak irakurtzen ditu, nik bereak
ezagutzen ditut. Komunitate literarioa osatzen dugu. Villasante eta Salbatore
Mitxelena (arras diferenteak), lagun handiak eta elkarren miresle dira. Agirretxe,
Karmelo Iturria, Julian Alustiza: komunitate humano bat, elkar pozten dugu.
Kandido Zubizarreta, Anjel Madariaga, Kandido Izagirre; Joxe Antonio Garate,
Joxe Antonio Astigarraga, Manex Erdozainzi, Pello Zabaleta... Eskolarik ez, bai
nukleoak eskualdeka. 298

Desberdintasunak desberdintasun Arantzazuko taldekoek ezberdintzat
zuten euren burua, komunitate literario eta humano bat ziren. Abertzaleak
294.- Iñaki Bereziartua, 1957-01-01eko eskutitza.
295.- 1957-03-31ean Villasanteri idatzitako eskutitza.
296.- Paulo Agirrebaltzategi, MG, 59 or.
Honela idatzi zion Erdozaintzik Villasanteri Yakin aldizkari berria lehenengoz jaso
zuelarik, Aita Frantziskanoek Euskal Herrian zuten egin beharraz: “Fraide Frantchiskanoek
badugu eginbidea Eskualdunen artean bizitzea. Eskualdunen bizia, gure bizia; eskualdunen
arrangurak, gure arrangurak; eskualdunen nahi gabeak, gure nahi gabeak; eskual-herriaren
esperantcha, gure esperantcha. Eskualdunekin bat eginez, behar dugu eskualdun guzien
BATASUNA egintzatu, ez bakarrik gogo sailean, bena ere politika sailean: zazpi probintziek
ESKUAL-HERRI BAT BEHAR DUTELA EGIN".
297.- Arantzazuko Joseba Etxeberriarekin elkarrizketa (2003).
298.- Gandiaga, in “Ni neu euskal idazleetako bat”, in Hegats, 17/18 zenb., 1988, 105-106
orr. Ez dugu Gandiagak eta Erdozaintzik zuzenean elkar ezagutzen zuten lekukotasunik.
Elkarren berri bazuten, bederen, eta Manexek ezaguna zuen haren obra osoa. Liburutegian
dagoen Uda batez Madrilen liburuaren bi aleetako batean Gandiagaren beraren eskaintza irakur
dezakegu: “Hainbeste zor diodan Donapaleuko Anaidi maiteari oroitzapen zaharren barrutik
esker-agur". Beste alean, Erdozaintziren irakurketa data: “1978ko Martxoan irakurria,
Domintxainen”.
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ziren gehienak, garaiko euskara eta euskal kulturaren zapalkuntzaren aurka
oldartu eta euren hizkuntza gizartearen esparru guztietara zabaltzeko
borrokatu zuten. Eskolarik ez, baina "edukien eta jarreren elkartasuna"
(Gandiaga op. cit., 106) konpartitzen zuten. Modu autodidakta batez idazleok
euren burua formatu zuten. Eskolarik gabe eta eredu argirik gabe, elkarri lanak
bidali eta irakurtzen zituzten, elkarrengandik ikasten zuten eta elkarri
zuzenketak egiten zizkioten euren lanarekiko segurtasuna eta konfidantza apur
bat bilatzearren (Gandiaga ibid.). Gauza bera zioen Azurmendik:
Gauden-gaudenean, eskolarik eta gabe, liburu merkatu eskas batekin eta
idazletatik bizi ezinda, euskal idazleok egunean-egunean elkar egin ohi dugu.
Elkarri bagira, elkarren lehian eta elkarren begiramenez edo kritikaz elkarri ikasiz
ibili behar izaten dugu (Azurmendi op. cit., 73).

Testuinguru hartan ezagutuko zituen, besteak beste eta ezagunenak
aipatzearren, Joseba Intxausti, Joan Mari Torrealdai, Joxe Azurmendi edota
Paulo Agirrebaltzategi.299
1967an Jakin-eko egonlekua lehen aldiz Arantzazutik atera eta
aldizkariaren zuzendaritza Torrealdairen esku gelditu zelarik, honek ere
Erdozaintziri idatzi eta artikuluak bidaltzen jarrai zezan eskatzearekin batera,
mesede bat eskatzen zion: mugaz bestaldean Jakin-en propaganda egin zezan,
han ere aldizkaria zabaldu eta hedatu ez ezik iparraldeko idazleek ere bertan
idatz zezaten.300 Urtebete beranduago, 1968an, gauza bera eskatuz idatzi zion;
honela zioen: "Arantzazun zu ezagutzeko ohorea izan nuanean, asieratik eskatu
nizun Jakin-en idazteko. Zure artikuloak gogoz irakurtzen ditut, ta orregatik
eskatzen dizut idatzi zazula. Guk, emen, pozik artuko genituzke, ori ba-dakizu
zuk ondotxo".301
Torrealdaik berak azaltzen digunez,302 elkarren arteko adiskidetasuna
1970 aldera hasi zen, 1969an Jakin debekatu zutela eta, Donapaleura frantsesa
ikastera joan zelarik. Manex dagoeneko Tolosan maisu zen eta berarekin joatera
gonbidatu zuen. Torrealdai bi urtez bizi izan zen Tolosan, eta harekin bizi
izandako esperientziak Manex ondo ezagutzera eta maitatzera eraman zuen.303
1972ko abuztuan, aldizkaria debekatuta zegoelarik, Jakin-ekoek bilera
garrantzitsu bat egin zuten Donapaleun. Hasiera batean Liburu Sorta
bultzatzeko eratua bazen ere, etorkizunean burutu beharreko lan programaketa
bat planteatu zen bilera hartan.304 Donapaleuko anaien babesean egin zen, eta
beste hainbaten artean Manex Erdozaintzi bertan izan zen.
299.- Ik. P. Agirrebaltzategik emaniko lekukotasuna, in MG, 59-64 orr. Agirrebaltzategi
eta Manexen arteko harramana testuinguru ezberdinetan garatu zen: Jakin / Donapaleu arteko
bilkurak, Iparraldeko Fededunak elkartea eta Euskal Herriko erlijiosoen batzarrea (ik. 38.
artikulua, 1978).
300.- Torrealdai, 1967-01-09ko gutuna: "Hemen gabiltza gu gazteok gure aurrekoen
urratsak segitzen leialki, guk uste. Haiek baiño indar ta botere gutxiagokin, beharbada. Nik
ezagutzen zaitut, behin ikusita. Hemen Arantzazun ikusi zintudan Hermano ta beste praille
andi batekin etorri ziñan (...)".
301.- Torrealdai, 1968-01-03ko gutuna.
302.- Torrealdai, MG, 51-54 orr.
303.- Torrealdai (op. cit., 51 or.): "Gerora ezagutu nuenez, Manex ez zen leader bideurratzaile ausart eta zanpatzaile horietakoa (jeunes loups horietakoa, adibidez). Arras
kontrakoa zen: goxoa, pausatua, mantsoa, bide-laguna, adiskide zintzoa, mintzatu baino aisago
entzun egiten zuena. Bihotzez bizi zen eta bihotzetik hil zen".
304.- Jakin, 21. zenb., 1981, 105-106 orr.
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Mugaz bi aldeetako frantziskotarren eta Jakinlarien arteko harremanak
estutuz joan ziren urtetik urtera, bilerek, asmo eta proiektu komunek
bultzatuak. Jakin taldea Arantzazu utzi, ondoren Tolosa, eta azkenik 1977an
Donostian kokatu zenean, komunitate txiki bat eratu zen bertan, JakinAnaiartea. Donostiako anaiarte hori, Errenderiako Zamalbidekoa eta
Donapaleu-Domintxinekoa tarteka biltzen ziren, 3-4 aldiz urtean, gogoratzen
du Paulo Agirrebaltzategik. Bilera horietan kezkatzen zituzten gaiez
mintzatzen ziren: fraideen arteko gaiak, euren lanak, Euskal Herriak bizi zituen
arazoak, politika... konbibentziak modukoak ziren nolabait.305
Zerrenda luzea, eta osagabea ziurrenik, osa genezake Erdozaintzik modu
batean edo bestean, sakonkiago edo arinkiago ezagutu zituen idazleak
aipatzerakoan. Ezagutza horiek, zalantzarik gabe, izan zuten eraginik gure
poetaren bilakaeran eta lanean, eta guztietan izan zuen zer jaso eta zer eskaini.
Horietako asko kristau talde eta bilkuretan ezagutu zituen:
Piarres Xarritonek, esate baterako, urte askotako harreman sendoa izan
zuen Manexekin. 1959an fraide apeztu berria Donapaleura itzuli zelarik,
Xarriton ezagutu zuen Euskaldun Gaztediaren inguruan, eta harekin
harremanetan jarraitu zuen aurrerantzean Parisen, 1968an sorturiko Fededunak
taldean, eta abar. Honela gogoratzen du Xarritonek Manex:
Oso laguna. Lagun onena. Asko maitea. Gazte gaztetik, apeztu zenetik,
elgarrekin lanean aritu ginen. Kategoriako intelektuala. Gazte-n apez nintzelarik
hura hartu nuen laguntzaile, eta askotan gogoratzen naiz bere lehen predikuaz,
Donapaulen eman zuenaz... Amets asko egin dugu elgarrekin. Hala nola
probintzial zelarik behar zuela erosi kaputxinoen Baionako etxea eta hemen
parrokia bat egin oso euskalduna. Baina ez zuen lortu. Fededunak taldea sortu
genuelarik eta ni joan nintzelarik, hari utzi nion, baina ez zen konpondu Hiriart
Urrutirekin, ez zuten teologia bera. Horretan hausketa etorri zen Fededunak
taldean. 306

Jean Louis Davant eta Joane emaztea ere ezagutu zituen Euskaldun
Gazteriaren bilkura eta bidaietan lehenik, 1958 aldera, eta aurrerago Fededunak
eta Herri Ekintza taldeko hainbat bilera eta eztabaidatan. Era berean ezagutu
zuen Klaudio Harluxet, Fededunak eta Fedegintza-ren eraketan, baita
305.- Hego eta Iparraldeko komunitateen arteko bilera horietaz hitz egiten digu
Donapaleu-Domintxineko idazkariak (Manexek, seguruenik) Notre lien aldizkariko kronikan
(Ik. NL, 138. zenb.[1982] eta NL, 143. zenb. [1983], 11. eranskinean).
306.- Piarres Xarritoni elkarrizketa, Jakin 97. zenb., 1996, 132 or.
Adiskidetasun horren lekukotasunak utzi dizkigute elkarren arteko gutunek. 1975ean,
esate baterako, Montrealetik Xarritonek bere bizitzan hartuko zuen bide berriaren berri ematen
zion Manexi, alegia, apaizgoa utzi eta Euskal Herrian irakasle lanean aritzea. Honela amaitzen
zuen gutuna (1975-12-26): "Huntan hunela uzten zaitut beraz adiskide ona bihotz bihotzetik
eskerrak bihurtzen dauzkitzudalarik orai arte zure bihotz onari zor ditudan guzien gatik.
Hemendik harat badakizu zure artaldeko fededunen sailean nahi nukeela onhartua izan". Eta
honelakoa Erdozaintziren erantzuna, elkarren adiskidetasuna berdin iraungo zuela aginduz
(1976-04-24): “ nik ez dut denmendrenik ere hori gaizki ikusten, eta gure adiskidetasunak
berdin sendo iraunen du; gure bizitzeak ere, Fedearen mailan, berdin konprenituko ditugu eta,
iragan urteetan hasi borrokak beti balioko du segitzea. Bizimolde berri bat hartzeak ez du
baitezpada ondoriotzat: sinetsi duguna ukatzea eta eraman dugun borroka arbuiatzea. Eta, uste
dut ere, giza errealitatean, denak girela guti edo aski bizimolde berritzen; nik, hasteko, duela
zenbait urte egin botueri ez diotet orduan emaiten nioten kontenidua emaiten: ebanjelioaren
ardatz bezala hartzen ditut, ardatz dinamiko bezala ahalaz. Gaur eta gero herri baten askatze
lanean aritzeko; eta uste dut, irustasun edo zorion poxi bat ere ezagutzen dutala. Arren, Aña
eta Piarres, ez otoi 'hobendun' aire bat izan! bainan alegera eta erne. Non eta noiz elkar berriz
ikusiko ete dugu gure solasen soinuen gure bihotzak haurkitzeko?”.
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alfabetatze taldeen antolakuntzan ere. Aumonier zela 1965ean Manex
Pagolarekin bat egin zuen haurrekin antolatutako udaleku batzuetan, eta
1974ean Argi Bil taldea eratu zuten. Eta azkenik, frantziskotarren eta Jakin-eko
kideen arteko topaketa eta bilkurak zirela eta Jose Azurmendi izan zuen
adiskide.
Beste askorekiko abiatutako harremana kultura eta literatur kezkak eta
interesak bultzatua izan zen: Daniel Landartekin (1959koak ditugu lehen
lekukotasunak), euskal antzerkigintzaren barnean egiten ari zen lanarekiko
interesa zela eta; Koldo Mitxelenarekin (1958), Egan aldizkariko harpidetzaren
eta bertan argitaratuko zituen olerkien inguruan; Santi Onaindiarekin (1965),
Olerti-ren harpidetzaren eta bertan agertu zituen olerkiak zirela eta; Juan San
Martinekin, 1964an prestatzen ari zen poesiaren antologia zela eta; Jon
Etxaideri idatzi zion 1963an lehen aldiz zenbait euskal obra eskatuz, eta beti
mantenduko zuten harremana; berdin Antonio Mª Labaieni (1966), bere olerki
zaletasunaz mintzatuz eta haren obra ezagutu nahia agertuz; Txillardegiri
(1969), haren lanaz interesaturik eta bere proiektuak agertuz; Paulo Iztueta
1965ean ezagutu zuen biak Donostiako olerki sari batera aurkeztu zirenean;307
Xabier Leterekin (1976), honek beste hainbat idazlerekin batera gidatzen zuen
Gero argitaletxean Herri Honen Erraietan liburuaren argitalpena zela eta; Luzien
Etxezaharretarekin 1982an Maiatz aldizkariaren inguruan; eta Itxaro
Bordarekin, amaitzeko, azken honek behin eta berriro gogoratu duen harreman
hestua izan zuen.
70. hamarkadan dagoeneko hasiak ziren Manex eta Itxaro literaturaz
mintzatzen eta urtetik urtera elkarren lanak irakurtzen zituzten, elkarri
zalantzak agertzen eta aholkuak ematen, eta oro har beren idazle zereginaren
inguruan gogoetatzen.308 Honela esan zuen Erdozaintziri buruz 2002an, bere
azken eleberriarengatik Euskadi saria jaso zuelarik:
Lehen olerkiak idazten nituela, kasik 30 urte badira, kontsideratu eta
aholkatu ninduelako. Aldi berean, beharbada utzi zautan pobreziaren gustu bat

307.- 1965ean Donostiako "Atracción y Turismo"-k antolatutako lehiaketan parte hartu
zuten bi olerkariek. Iztuetak irabazi zuen lehen saria Mailuaz lanarekin, eta Erdozaintzi izan zen
bigarren (ez dakigu zein lanarekin) (Iztuetarekin elkarrizketa, 1993).
308.- Literaturaren inguruko iritzi eta gogoeta trukaketa horren adibide zenbait eskutitz
ditugu: 1981ean Itxaro Bordak bere poema bilduma bat igorri zion Manexek bere iritzia eman
ziezaion, baina honek aitortu zion ezin ziola espero zezakeen erantzunik eman, ez baitzuen
bere burua poesia aztertzeko edo epaitzeko gauza ikusten (1982-01-06ko gutuna. Corpusa,
8.3.2.(9)). I. Bordaren aipatu olerkiak Manexen liburutegian dagoen Memoriaren haritik izeneko
olerki bildumarenak izan daiteke (20 orriko makinazko kopia behin behinekoa); bilduma hori,
zenbait olerki kendurik eta beste zenbait erantsirik, Maiatzek 1984an argitaratuko zuen lehen
liburua izan zen: Bizitza nola badoan. 1982an Bordak Manexen Gauaren atzekaldean irakurri eta
hainbat aldizkaritan argitaratzeko idatzi zuen kritika artikulua igorri zion (1982-12-21);
Erdozaintzik oso gustokoa izan zuen eleberriari egin zion kritika edo aurkezpena (1983-0101eko gutuna. Corpusa, 8.3.2.(10)). 1983an, azkenik, Bordaren Trois pétales de lotus eleberriaren
azterketa moduko bat egin zuen Manexek: atalez ataleko laburpenak, iruzkinak, hitz berezien
zerrenda, protagonistaren sentimenduen inguruko azalpenak... (1983-07-05). Honela erantzun
zion Itxarok: "Pozik hartu ditut zure ohar guziak, ikusten baitut zure izpirituak nik erran nahi
nituen gauza berak senditu dituela. Egia, aste batez idatzi nobela hori (...) izigarri inportanta da
neretzat, bai eta ere irakurlearentzat osoki kolaboratu nahi badu. Badakit askok mexprexatuko
dutela eleberri tentel-komiko hau, lehen mailan geldituko direlakoan, eta usaian emaiten dutan
itxurak aurre-jujamenduak hartzera bideratzen baititu. Alta eleberri hontan, nere maska eta
nere burdinezko bildagea erortzera uzten baitut (aspalditik egin beharko nukeena) eta ondorioz
ahuldurik gelditzen naiz (hurtua, ezagutua) zorigaitzez" (1983-07-10).
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eta jendearenganako amodioa edo konpasionea deitzen ahal dena, eta nobela
honetan bestetan baino gehiago kausitzen dena.309

Iparraldeko kultur inguru ttipira mugatu nahi ez eta mugaren bi aldeen
arteko harreman zubi bat zabaldu nahi izan zuen Erdozaintzik. Bere lana eta
beste idazleena alde batera eta bestera zabaltzen eta ezagutarazten ahalegintzen
zen; Iparraldeko arazoez, kulturaz, literaturaz eta agerkariez mintzo zen
hegoaldean, eta alderantziz, hegoaldean burutzen ari zen lana hedatzen bere
sorterrian. Euskal Herriari dagokionean, ez zen mugarik esistitzen harentzat,
eta hare gehiago, zenbait esparrutan hurbilagokotzat zuen hegoaldeko jendea,
bere inguru gertukoa baino. Hala dio Joan Mari Torrealdaik (MG, 52 or.):
Manexentzat ez zen Bidasoako mugarik ez muga geografikorik eta ez muga
psikologikorik. Etzuen bereizten hego espainola eta ipar frantsesa. Badakit nik
'espainolarengandik' askoz hurbilako senditzen zela bere Probintziako fraide
'frantsesengandik' baino.

4.1.3. Idazgintza, zalantzaz beteriko lanbidea
Etxeko eta gehienetan apaizgaitegietako bakardadean idatzitako olerkiak
barnetik sortzen zitzaizkion sentipenek eta irudiek sortuak ziren, bere gisara
moldatuak, eskura iristen zitzaion liburu eta autore zaharren bideari jarraituz,
baina batez ere bere intuizioari jarraituz, literatura edo poesia egiazki zer den
ere ez dakien idazle gazte ezjakin baten intuizioz.
Segurantza eta babes beharretan, bere idatziak idazle eta adiskideei
igortzea baino ez zuen, haien iritzia eta aholkuak behar baitzituen, olerkiok
baliorik al zuten eta argitaratzerik merezi zuten jakin behar baitzuen.
Hala egin zuen lehen aldiz 1957an Iratzederri bertso batzuk igorri
zizkionean zer zegoen "gaizki josirik" esan ziezaion. "Klotxereko gurutzea" zen
olerki hura, handik urtebetera agerkari batean argitaratu zuen lehena:
Duela zonbeit aste egin ditut bertsuño batzu: igortzen dauzkitzut; ez da
dudarik bozkarioz eta esperantsaz beteak direla: hitzak bakarrik dira chuchen
barnean dituzten sendimendu egiazkoen argitaratzeko, halere botatzen dut kantua
gizonen, gizakien arterat ohart ditezen, kurutzea begiratuz, zeruko bideari...
Erranen dautazu zer diozun pertsu horietaz, denbora poxhi bat ukanen
duzularik, erranen pertsu-zati hortaz zer baden gaizki josirik. Entsegu bat da...310

... eta hala egiten jarraitu zuen zerbait idazten zuen aldi oro. Joan San
Martin, Santi Onaindia,311 Koldo Mitxelena, Jon Etxaide edota Xabier Letek jaso
zituzten Erdozaintziren olerkiak, irakurri eta onartu ere euren agerkarietan
argitaratuz.
Baina olerkigintzaren bide hartan gida zezakeen benetako kritika edo
laguntzaren falta zuen. Bere kasa, bere bidea egin behar izan zuen, egiten ari

309.- Diario Vasco, 2002-10-18, 69 or.
310.- 1957-11-17an Iratzederri igorritako gutuna. "Klotxereko gurutzea" 1957-10-31an
idatzi eta1958an Euzko Gogoa -n agertu zen.
311.- Joan San Martin eta Santi Onaindia olerkigintzaren alorrean aipatu beharreko bi
izen dira Torrealdairen ustetan (1997: 153), ez soilik egile gisa egindako lanaz, baita olerkarien
artean eragile gisa egindakoaz ere: "Baloreak bilatu, animatu, bultzatu eta bideak irekitzen
saiatu dira bata eta bestea". Erdozaintziren esperientzia dugu horren adibide.
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zenari buruzko zalantzaz gainezka, "basa-olerkari baten pare", idatzi zion Joan
San Martini:
Dakizun bezala, Egan'en bat edo beste irakurturikan, poema sailean egin
izan ditut ene entseguak, ene moldean, basa-olerkari baten pare! Ene inguruan
laguntza guti kausitu izan dutalakoan eta ene ixtudioak Eskual-Herri'tik kanpo
egin izan dituztalakoan, ene gisa, ene bihotzeko mintzoari behatuz, nihaurk
zabaldu bide-xendera batetarik abiatu naiz. Bost urte du Eskual-Herri'rat itzulia
naizela eta bost urte hautan lan guti egin izan dut poesia sailean, mixiolari eta
Eskualdun Gazteriaren omonier bezala ene denbora guzia joan baitzaut bideetan
eta bilkuretan.312

Zalantza beretsuekin zuzentzen zitzaion
Onaindiari, zenbait olerki igortzen zizkiolarik:

1966an

Parisetik

Santi

(...) beharba ez dukete "poesia" handirik edo "gaurkotasunik" San Martin
kritikalariak nahiko luken bezalakorik? Halere uste balin baduzu balio dutela
argitaratuak izaitea, igortzen dauzkizut diren bezala, ene bihotzeko esperientziatik
zerbait salatzen eta aitortzen dutelakotz.313

Onaindiaren erantzuna, ordea, oso pozgarria izan zen Manexentzat. Oso
gustukoak izan zituen hark bidalitako olerkiak, "San Martin kritikalaria
ixiltzeko modukoak", zioen. Erdozaintzik idazteko erraztasun handia
zuelakoan zegoen eta beraz, hura ez galtzeko eta bide hartatik jarraitzeko
animatzen zuen. Urte hartako Olerti-n argitaratuko zituzten Erdozaintziren sei
olerki.314
Onaindiaren hitzak irakurrita honela idatzi zuen Erdozaintzik zirriborro
luze batean:
Hitz labur hauien irakurtzeak poztu nau, bederen ene olerkiek izanen dute
behatzale eta irakurtzale bat! Eta atsegin hartzen dut kultura zabaleko gizon
hunen iritziaren jakitatea.
Nik ez dut sekulan ikasi zer zitaken poesia, bakarrik behartzen dut ene
barneko mundua eta haren moimenduari jarraikitzen naiz, eta ez da erretx
moimendu horren argitaratzea hitzen bidez, hitzak direlakotz beti motx eta hotz
barneko erakitasunaren aitortzeko.315

312.- 1964-07-28an Joan San Martini idatzitako eskutitza. Gutun hori egun batzuk
lehenago (1964-07-22) San Martinek igorritakoari erantzunez egin zuen. Bertan idazle eibartarra
Manexi zuzendu zitzaion esanez euskal poesiaren antologia bat prestatzen hasi zela azken
hogei urteetan idatzi ziren olerkiekin, eta Erdozaintzi hautatu zuela Iparraldeko Iratzeder,
Mirande eta Salaberry-rekin batera. Bospasei olerki eskatzen zizkion, frantsesezko
itzulpenarekin, Bartzelonan argitaratu eta katalaneraz ere eman behar baitzituzten. Aipatu
katalogoa 1968an kaleratu zuen, Escritores euskéricos: (catálogo bio-bibliográfico de escritores
contemporáneos en vascuence), (Bilbo, 1968) eta hurrengo urtean Uhin berri: 1964-1969 bilduma lana
(Donostia, 1969). Bietan Manex edo Jean Erdozaincy-Etchart aipatzen du.
313.- 1966-03-06an Santi Onaindiari igorritako eskutitza. Bidali zizkion olerki haiek ziren:
"Dolorezko izarrak", "Iraun baleza", "Mundu zabalerako", "Hogeitabortzgarren oreneko
meditazionea", "Han nunbait bidean" eta "Egunean egunekotik". Denak Olerti-n argitaratu
zituzten eta gehienak Hinki-Hanka-n bildu 1978an.
314.- Santi onaindia, 1966-03-18ko eskutitza (data hori ez da gutuna idatzia izan zenekoa,
Erdozaintzik jaso zueneko egunarena baizik.): "Zure bertsoak, San Martin kritikalaria ere
ixiltzeko modukoak dituzu. Aurtengo Olerti irarkolan dut, baiña bigarren alean argitaratuko
dizkizut, ta or agertuko zera olarkari yaukal bezala. Idatzi zuk tai gabe. Tolosa'ko gazteen
maisu egiten balin ba'zaitue ere, izango duzu ortarako beta pixkat. Errestasun aundia duzu, ta
ezta egoki ori galtzen uztea. Segi, beraz".
315.- Erdozaintzi, Corpusa, 8.3.1.
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Ez zekien, beraz, zer zen poesia, ez ere zein ziren olerkigintzaren
mekanismoak eta egiturak, soilik poesia egiten zekien. Bizitza osoan ikasten eta
bere burua literaturaz jazten aritu izanagatik, ez zuen sekula bere burua poeta
osotzat hartu. Hamasei urte igaro ziren aipatu berri ditugun adierazpen horiek
idatzi zituenetik, eta ideia bera zebilkion gogoan 1982an Itxaro Bordari idazten
zionean. Haren olerki bilduma bat jaso zuen eta bere aldetik kritikaren bat
espero zezakeelakoan edo, honela aitortzen zion:
Egia erran, ni ez naiz nor poesiari buruz zerbait aipatzeko: ez dut sekulan
ikasi eta jakin poesia aztertzen, rima eta ritmak bereizten, eskasak edo aberatsak
direla jujatzeko; ez dut ikasi et jakin zangoak kilikatzen..., laburregiak edo
luzeegiak, meharregiak edo lodiegiak direla salatzeko... Artegintza librean hobeki
senditzen naiz. Nik ez dakit zer den poesia..., bakarrik hitzek elkarrekin moldatu
lerrokadak baino urrunago, hor gaindi derabilen bizi-pilpira hori senditzera eta
jastatzera, saiatzen naiz... Eta bizi-pilpira hori da dena sentsibilitate, sentimendu,
pentsamendu, intuizio burrusta... dena umore on eta gaixto..., dena ikuste eta
hunkitze, entzute eta senditze eta jastatze, dena da gure sentsuen kalda, orgasmoa
eta pausua... Bizi-pilpira hau, nork zer den bere osotasunean jakinen balu, xahu
litzateke poesia, xahu ere gizona eta emaztea...
Poeta bat asesinatu zuela uste izan zuen Mozartek,316 baina, bizi-pilpira
minetan, jautsi zen poeta bere mendi kaskotik..., bere begi beltzetako suaz zilatu
zituen eremu urrunak eta giza esperientzien mugimendu nahasiak eta gordeak ari
zen hitzekin ikertzen erranahi funtsezkorik badutenetz ote ala denak direntz
hutsaren ispilu enganagarriak? Honelako duda-muda batzuren leizeetan badabila
poeta, bakartasun xoilean eta biluzian, ustekeriak oro irangalatzen eta inarrosten,
jakintza finkatuak baino urrunago bilatuz bere sinestea: hortako ere da poeta ez
hain entzuna eta... onartua! 317

Hitz horiek primeran erakusten digute zer zen poesia eta zein idazlearen
zeregina Manexentzat (ik. 4.2. atala). Poetak bere "bizi-pilpirak", sentimenduak
eta pasioak hitzetan jartzen ditu, horretan saiatzen da, baina hortik aurrerako
guztia dena da zalantza, bakartasuna, ustekeria..., ez jakin bere saiakera hori
irakurria den, ulertua ala onartua. Halako duda-mudatan bizi izan zuen
Erdozaintzik literatur bokazioa, are gehiago kontuan harturik literatura eta
euskararekiko grina hori lantzeko eskolarik eta formakuntza propiorik ezean,
bere kasa eta bere moldean murgildu behar izan zuela olerkigintzaren alorrean.
Horri guztiari apaizgintzaren lanbideak zekarren beste oztopo bat erantsi
behar zitzaion, idazteko denbora falta, alegia. Fraide eta apaiz formakuntza
luzea da, ikastaroek, bidaiek, leku aldaketek, bilkurek, eta abarrek, dedikazio ia
osoa eskatzen dute, eta zer esanik ez probintzia mailako kargu bat bere gain
hartuz gero. Zeregin horiek guztiek nekez uzten zioten Erdozaintziri
irakurtzeko eta idazteko tarterik. Ikasketak Briven, Quimper eta Béziers-en
(1945-1954), filosofia Pauen (1954-1956), teologia Parisen (1956-1958), apaizgoa
(1959), Euskaldun Gazteriaren Omonier (1963), Psikologia Parisen (1965-1966),
Tolosako apaizgaitegian maisu eta goardiano (1966-1972), Anaitasuna anaidiko
arduradun (1972), Akitaniako Frantziskotar Probintziako Ministro (1978)... eta
horrekin batera hainbat talde, elkarte eta proiektutako partehartzea eta
gidaritza.

316.- Mozart-en aipamen horren arrazoia I. Bordak igorri zion Memoriaren haritik olerki
bildumaren azken olerkian dago, "Mozartek asesinatu poetaren testamendua" izenekoa hain
zuzen, eta Bizitza nola badoan (1984) liburuan "Testamendua" izenburu soilez agertzen dena.
317.- I. Bordari gutuna, 1982-01-06 (Ik. 308. oharra).
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Ulergarria da zeregin horien guztien artean hain maite zituen euskal
literatura eta euskara lantzeko denbora beharraz eta ezintasunaz kexu izana,
1965ean Parisen psikologia ikasten ari zela,
J’en sentais bien le besoin, mais les activités diverses et nombreuses que j’ai
dû mener durant mon séjour au Pays Basque, me laissaient très peu de temps pour
satisfaire ce besoin. Il me semble excellent de pouvoir, après quelques années
d’activités apostoliques, nous libérer un an ou deux pour pouvoir nous renouveler
intellectuellement et spirituellement. Autrement on se laisse prendre par la paresse
de l’esprit et le vide intérieur!... 318
Neure jiteari behatuz, nere idaz-lana olerkaritzan barnatzeko asmoa dut,
ahal badut bederen zerbait berezitasun erekarri sail hortan eskual literaturari.
Arteko lan guziek bezala, olerkaritzak asko denbora galdegiten du, bereziki mail
orokarralat helarazi nahi delarik giza-esperientzia orokarraren lekuko bezala. (...)
Bainan askotan astia dut eskas eta beti bertze zerbait agitzen da egiteko! Aurten
Parise'n naiz psikologia ixtudio batzuen egiterat etorria datorren ekainaren
undarreraino. Hemen ere beti entsegatzen naiz eskual literaturan agertzen diren
obra berrien kurrantetan egoiterat. 319

baita 1970ean ere Tolosako apaizgaitegian irakasle zela:
Nekez ari da gaur eskual idazlea, bizitzeko beste lan bati ari behar baitu, eta
araberako arrangurek gogo-bihotzak betatzen baitazkote. Neri ere hola gertatzen
zaut. Tolosa huntan laugarren urtea hasi dut, gure fraile gaien Maisu, eta joan den
uztailaz gero, hemengo komentuko guardiano bezala. (...) Eskuara halere
atxikitzen dut, eta poema batzu ba ditut oraino argitaratu gabeak. Beharba
noizbait liburu baten gaia bilduko dut? 320

Hinki-Hanka izan liteke azken gutun horretan gogoan duen liburua,
ordurako olerki andana bat idatziak baitzituen, ondoren argitalpen horretan
bilduko zituenak eta beste. Baina idazteak ez ezik, idatziok ber lantzea,
zuzentzea edota argitaratzeko prestatzeak ere denbora luzea eskatzen zuen, eta
horri gehitzen badizkiogu argitaratzeko zailtasunak eta argitaratzaileekiko
gorabeherak, denbora luzea igarotzen zen lan bat argitaratua zen arte. HinkiHanka bera zortzi urte beranduago argitaratu zen, 1978an; 1974an idatzitako
Herri honen erraietan olerki luzea gorabehera askoren ondoren 1982an kaleratu
zen Maiatz-eko lehen alean. Ez zuen ordea Nafarroari poema irekia (1977) eta
Bizitza pilpirak (1981) olerki bildumak argitaraturik ikustea lortu; horiek
idazlearen heriotzaren urteurrenarekin bat eginez kaleratu ziren. Gauaren
atzekaldean eleberriak ere bilakaera luzea izan zuen. 60. hamarkadan idazten
hasi zena 1982an argitaratu zuen, zuzenketa eta moldaketa askoren ondoren,
eta beste idazki asko argitaratu gabe geratu dira.
Literaturari denbora gehiago eskaini ezinak eta argitaratzeko zailtasunak
oztopo handiak izan ziren Manex Erdozaintziren produkzioan eta arrazoi
horiengatik etsiturik edo adoregabeturik agertzen zaigu behin baino
gehiagotan. Honela aitortzen zuen 1979an:

318.- 1965-12-06an Bertrand Duclos-i idatzitako eskutitza.
319.- 1966-05-05ean Antonio Maria Labayen-i idatzitako eskutitza.
320.- 1970-02-02an Jon Etxaideri idatzitako eskutitza.

____________________________________Idazlea eta obra: Hastapenak eta bilakaera
Idazle baten atsegina da argitaratua eta irakurria izatea: honek dakarzkio
idazten jarraitzeko indarra eta kalapioa. Tamalez, azken urte hautan oso lanpetua
nabila eta, gainera, Euskaditik kanpo anitzetan, eta biziki gutti idatzi dut.321

Era berean, bere idatzien kritika faltaz ere kexu zen, “... zeren idazleok
oihartzun zerbait edo kritika zerbait irakurleengandik espero dugu geure
idazlanetan aurreratzeko, bultzatuak izateko!”.322 Ez argitaletxeen aldetik, ez
irakurleen aldetik liburuen oihartzunik eta kritikarik ez jasotzeak, idazten eta
argitaratzen jarraitzeko behar zuen bultzada eta adorea galtzen hasia zen azken
urteetan; nolabaiteko "huts-inguru kulturala" mingarri bat sentitzen zuen.
Hinki-Hanka poema bildumaren oihartzunik ez diat izan ez Elkar
editorialaren aldetik, ez irakurleen aldetik; berdintsu gertatu zitaken Gauaren
atzekaldean nobelatxoarentzat... halako huts-inguru kulturala bat! Eta ez diat
publikatzeko gutizia handirik sentitzen mementoan!323

Horregatik, hain zuzen, hitz egiten digu Itxaro Bordak Erdozaintzik
Iparraldean bizi izan zuen "bakardade kulturalaz": "bere liburuek ez zuten
oihartzunik ez kritika izpirik ardiesten, irakurlegorik ez balego bezala. Alta
irakurlego bat bazeukan, dudarik gabe, baina herriaren pare, ixila zen".324
Isila ez ezik, oraindik ere urria zen euskal irakurlegoa orokorrean, urria,
alfabetatu gabea, eta euskaraz irakurtzeko interes handirik gabea.325
Maleruski biziki gutti irakurtzen dute gaurko Euskaldunek eta kultura
idatziak ez du halako arrakastarik gure inguruan. Ohartzen naiz militantzian ari
direnek ere biziki gutti irakurtzen dutela euskaraz eta ainitzak analfabetoak direla.
Zer egin alde hortatik ere kultura idatziaren garrantziari gure jendea irekitzeko?326

4.1.4. Euskal aldizkarien bultzada
Manexen literaturgintzaren hastapenetan, bai eta aurrerantzean ere,
Euskal Herriko kazetek eginkizun bultzagarri garrantzitsua izan zuten. 1955ean
agertu zen haren lehen artikulua Herria astekarian, eta handik aurrera, tarteka
igorri zituen bere idatziak Iparraldeko agerkarietara lehenik, eta hegoaldeko
beste hainbatera ere aurrerago. Aldizkarietan eman zituen lehen urratsak idazle
gisa, zalantza ugarirekin hasieran, baina segurtasuna hartuz joan zen,
artikuluak irakurriak zirela eta ongi hartuak zirela ikusirik.
Baina Erdozaintzirena ez da kasu bakana izan, gerraostean idazten hasi
ziren idazle gazte askoren kasua ere izan da. Joan Mari Torrealdaik azaltzen
digunez (op. cit. 134-135), 1950garren hamarkadan idazteari ekin zioten idazle
berri gehientsuenek euskal aldizkarietan eman zituzten lehen urratsak,
321.- 1979-03-15ean Beasaingo Gazteen Biltzarrari idatzitako eskutitza, haiek eskatu
bezala, Usurbe lehiaketan aurkeztu zuen Ilargi Umea "nobelatxoa" argitaratzeko baimena
ematen zielarik.
322. 1984-03-20an Euskal Idazleen Elkarteari idatzitako eskutitza. EIEk liburu azokan eta
erakusketetan bazkideen presentzia hobea izan zezan, idazlearen liburu argitaraturen baten
berri izan nahi zuten haren zabalkundea egiteko. Manexek Hinki-Hanka eta Gauaren atzekaldean
proposatu zien, baina horien salmenten berri eman ziezaioten ere eskatzen zuen: zenbat liburu
saldu ziren, zein jenderi, zein arrazoirengatik irakurri nahi zituzten...
323.- 1983-12-18an Luzien Etxezaharretari gutuna.
324. I. Borda in MG, 45 or., eta Jakin, 86, 22-23 orr.
325.- Ik. E. Lopez-Adan Beltza, "Sortzapen literarioaz", in Maiatz 21 zenb., 16 or.
326.- J. L. Davanti 1983-05-18an idatzitako gutuna.
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apaizgaitegi, talde edo elkarte askok zituzten barne aldizkarietan batez ere.
Izan ere, aldizkari asko zegoen garai hartan eta horiek izan ziren idazle eta
talde askoren bultzagarri eta babesemaile.
Manex Erdozaintzik berak frantziskotarren ordenako eta bestelako erlijio
agerkarietan agertu zituen bere idatziak, mugaz alde batera nahiz bestera:
frantsesezko Frères du monde, Notre Lien, Cantabria Franciscana, Cahiers pour la foi,
Autour du Clocher, eta euskarazko Jaunaren Deia. Fraide frantziskotar gisa
lehenik, eta probintziako idazkari eta nagusi gisa ondoren, irakurlego mugatu
batentzat idazten zituen artikulu horiek, bera bezalako fraide eta
elizgizonentzako intereseko gaien eta gogoeten berri emanez.
Baina horietaz gain kanpoko agerkarietara ere jo zuen bere ideiak
zabaltzeko, kristau, euskaltzale, abertzale eta kurturzale gisa bere gogoetak eta
aldarrikapenak zabaltzeko. Iparraldeko kazetetara jo zuen lehenik; Baionako
Herria izan zen lehena, 1955ean, eta hurrengo urtean izango ziren Baionako
Gure Herria ere eta Pariseko Elgar eta Basque Eclair. Azken horretan artikulu
bakarra idatzi zuen baina beste hiruretan gehiagotan agertu ziren Manexen
idatziak. Elgar izan da artikulu gehien bildu dituena, hamabost guztira 19561970 bitartean. Herria-ra zortzi artikulu bidali zituen, 1955ean lehena eta
1975ean azkena, eta Gure Herria-ra lau artikulu, 1956-1966 bitartean (ik. 3.2.3.).
1957an hasi zen lehen aldiz hegoaldeko agerkari batean idazten, Jakin
aldizkarian hain zuzen ere. Arantzazuko frantziskotarrekYakin agerkaria sortu
zutelarik berehala haiekin harremanetan jarri eta hirugarren alean dagoeneko
Iparraldeko frantziskotar gaztearen lehen artikulua argitaratu zuten. Harreman
hestua izan zuen bizitza osoan Arantzazuko taldearekin eta bederatzi artikulu
igorri zizkien 1957 eta 1968 bitartean.
Handik aurrera mugaren alde bateko eta besteko agerkari horiei erantsi
zitzaizkien Bizkaiko frantziskotarren Anaitasuna, Lazkaoko beneditarren
Jaunaren Deia, Iparraldeko Fededunak taldeak 1975ean kaleratu zuen Fedegintza
eta 1983an sortu zen Herriz-Herri Donapaleuko astekari berria.
Aldizkarietako arduradunek gustora oso onartu zituzten Erdozaintziren
artikuluak. Alde batetik kolaboratzaile oro ongi etorria zen. Izan ere kazetari
profesionalen eta lan taldeen falta handia zegoen kazeten erredakzioetan eta
esker onez hartzen zituzten idazle berrien idazkiak (Torrealdai 1977: 135).
Bestetik, hegoaldean oso estimatuak zituzten Manexen idatziak, maite zuten
haren euskara, haren mintzaira zuzena; azken batean Ipar Euskal Herriko
fraide euskaldun haren lekukotasunek indar berri eta ezberdin bat zekarkieten.
Aldizkarietako artikuluen bidez idazle gisa sendotuz joan zen, ezagun
egin zen, jende multzo baten barnean bederen, eta kritika onak jaso zituen
irakurle askoren aldetik. Hainbat gutun ditugu horren adibide.
1957an Elgar-eko Paul Legarraldek azaldu zion argitaratu zuten haren
lehen artikulua ("Pour une action efficace: Prendre consciene et s'unir", Elgar,
1956-06) oso irakurria izan zela eta jende askok idazlea nor ote zen galdetzen
zuela.327
Urte berean Bitoriano Iñurritegi adiskideak Erdozaintziren euskara
laudatzen zuen:
Euskal lezio ona emango diguzu, zuk darabilzun euskera oso dotorea bai
da. Illea artzen nabillela uste izango dezu, baño, siñistu, maiz ere esan nizun
Brive’n da bein da berriro esango dizut, zuen euskerak gureak galdu dituan ainbat

327.- Paul Legarralde, 1957-01-11ko eskutitza.
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pitxi ederrak gordetzen dituala oraindik. Aitor piztuko balitz zuen euskera
autatuko lukeala beren semeen izkuntzat...328

Eta Jakin aldizkarian agertu zuen haren bigarren artikulua irakurririk,
halako kronika laburrak idatzi baino, idazgai sakonagoak landu beharko
lituzketela gomendatzen dio:
Egia esateko, euskera garbia dezu, xamurtasun aundia nai dezuna
azaltzeko. Baña artikulu ura kronika bezin agertzen zan, eta nik uste det gai
sakonagoak autatu bear zendukela. Ondo dago zuen artean egiten dezuten billera
eta jakingarri guztien berriak azaltzea baña oiekin batera beste gai batzuk ere
erabilli behar zenduke, ots zuen Danielou, Lubac, edo Camus, Bernanos eta
oietariko pentsalarien gaiek edo.329

"Euskal billerak Hazparne'n" zen Iñurritegik aipatzen zion artikulua,
zeinean Euskaldun Estudianteen Batasunak antolatu zituen hamargarren
jardunaldiei buruzko gogoetak egiten zituen. Iñurritegiren gomendioei jarraitu
zien nonbait, izan ere hurrengo urteetan erlijioa, fedea eta euskaltasunaren
inguruko hausnarketa sakonak jasotzen zituzten artikulu luzeak idatzi zituen.
1961ean Yakin-ek sariketa bat antolatu zuen aldizkarian idazten zuten
idazle hoberenak hautatzeko, eta besteak beste Koldo Mitxelenari eskatu
zitzaion bere iritzia eman ziezaien. Gehienbat hizkuntz irizpideei begiratuz eta
autore guztien artean hautaketa zaila egitera beharturik, sei izen eman zituen,
ordena honetan: Sekundino A. (karmeldarra), Joseba Intxausti (Arantzazukoa),
Arnaud Erdozaintzi Etxart, Eusebio Osa (aterandarra), Juan Joxe Uranga
(sakramentinoa) eta Jon Ulazia (Arantzazukoa). Erdozaintzi, beraz, hirugarren
ipini zuen, nahiz eta hura bezalako Iparraldeko autore baten idatziak behingoz
irakurri ahal izateko irrikak gorago aipatzera bultzatzen zuen.
3.- A. Erdozaincy-Etchart'en "Berri Ona etorri zauku". Au gorago ere ipiñiko
nuen, baiña beldur naiz ez ote nauen geiegi bultzatzen iparaldeko euskalkien
alderako dugun gogoak eta joerak.330

Urtero Erdozaintziren artikulu bat edo beste irakurtzera ohiturik, bi
urteko isilaldi baten ondoren denbora luzean haren idatzirik agertu ez izana
sentitzen zuen Julian Yurrek:
Ala ere, Erdozaincy-Etchart A. maite ori, aspalditik zure lanik ikusi gabea
nintzan ere 'Egan'en, ezta beste euskal-agerkarietan.
Etzazula utzi Euskara alde batera gero. Egunoro egin bear duzu zerbait,
gutxi edo asko. Asko badadi, gutxi baño obe. Berriz zure lanak ikus bitzate ene
begiek euskal-paperetan, ain ongi idazten oi zenuen-eta. (...) Bitartean ongi izan,
eta euskaraz idatzi ta ez utzi luma erdoitzen.331

Antonio Maria Labaienek edota Jon Etxaidek ere Manexen idatziak
gogoan zituzten eta idazteari utz ez ziezaion animatzen zuten:

328.- Bitoriano Iñurritegi, 1957-12-04ko eskutitza.
329.- Bitoriano Iñurritegi, 1958-04-04ko eskutitza.
330.- K. Mitxelenak Jakinera igorritako gutuna (1961-02-14); Koldo Mitxelena liburutegiko
Fondo Gordeak, [091 MIT cor 197] sinatura daraman dokumentu multzoan.
331.- Julian Yurre, 1964-06-13ko eskutitza.
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Zure izena aspaldidanik ezagun zait gure aldizkarietan zure lan ederrak
pozik irakurriak bait ditut. 332
Ongi gogoratzen naiz gurean egin zenduen egonaldi laburraz Aita
Intxausti’rekin eta gogoan zauzkat ere Jakinerako egin zenituen idazlan
mamitsuagatik. Egietan diotsut, aldizkari eder artan atsegiñik aundienez
irakurtzen nituen idazlanak zureak ziren.333

Guztira berrogei kazetaritza lan argitaratu zituen euskal agerkari
ezagunenetan 1955-1983 bitartean, eta esan daiteke lagundu egin zutela
Erdozaintzi idazketan trebatzen, haren ideiak zabaltzen, izena ezagutarazten
eta euskal letretan tokitxo bat egiten ipar nahiz hegoaldeko idazleen artean.
Artikuluak ez ezik Manexen hainbat olerki ere kaleratu ziren euskal
kazetetan, 34 hain zuzen ere. Uzkurtasunez eta bere idatziekiko segurtasun
handirik gabe, beranduago ekin zion idatzirik zeuzkan olerki guztien artetik
gutxi batzuk mugaren alde batera eta bestera igortzeari. Urtez urte haren
poema batzuk irakurrri ahal izan ziren Euzko Gogoa-n lehenik 1958an, Egan,
Gazte, Zabal, Elgar, Ager, Herria, Olerki -n batez ere, eta azken urteetan sortu
ziren Maiatz eta Herriz Herri kazetetan.
Urtetik urtera Erdozaintziren produkzioa handituz joan zen, eta geroz eta
artikulu gutxiago idazten zituen bitartean, olerki gehiago idatzi eta argitaratzen
zituen, 80. hamarkadan batik bat.
Artikuluei buruz genion bezala, aldizkariok berebiziko garrantzia izan
zuten Erdozaintziren literatur idatzien eta autorearen beraren izenaren
zabalkundean. Olerki liburu bat baino argitaraturik ez zuelarik (Hinki-Hanka,
1978), agerkariak izan ziren haren obraren hedabide bakarra eta eragingarriena.
Baina laguntza eta babes hura elkarrekikoa zen. Gutunen bidez garaiko
aldizkari eta argitaletxe nagusiekin harremanetan zegoen, eta Iparraldeko
fraide idazle eta euskaltzale baten moduan bere burua aurkeztuz, euskararen
alde egiten ari ziren lan itzela eskertzen zien, horrela jarrai zezaten animatzen
zituen, eta gainera, bere eskuan zegoen laguntza guztia eskaintzen zien,
artikuluak edo olerkiak igortzen ez ezik, haien agerkariak Ipar Euskal Herrian
zehar zabaltzen ahalagintzen ere.
Euskal letren zabalkunde horretan egunkarietarako idazten zituen
artikuluak oso baliagarriak zitzaizkion. Irakurlegoari euskarazko agerkariak
irakurtzearen garrantziaz hitz egiten zion, elkar ezagutzeko, elkarri aditzeko,
elkarren berri izateko eta euskara hobeki ezagutzeko instrumentu ezin hobeak
baitziren, "gure populuaren arima ezagutzeko eta beharrezkoa dugun batasun
horri buruz lotzeko, laguntza baliosa" baitira, zioen.334
Esate baterako, 1958 eta 1966ko hiru artikulutan335Euzko-Gogoa, Zeruko
Argia, Auspoa Liburutegia eta Herria zituen aipagai. Irakurleei irakur zezaten,
ezagunen artean ezagutarazi eta harpidedun egin zitezen dei zuzena egiten
zien:
Behar duzu beraz leitu Eusko-Gogoa eta leitarazi zure adichkideri, zure
ahaideri, ezagutzen dituzun eskualdun guzieri... Haatik behar da jakitate pochi bat
agerkari bikain hortan emanak diren artikulu sabanten konprenitzeko eta ere doi
332.- Antonio Maria Labaien, 1966-05-17ko eskutitza.
333.- Jon Etxaide, 1968-12-01eko eskutitza.
334.- 27. art.: "Eskual irakurgaiak", Gure Herria, 1966.
335.- 12. art. "Euzko gogoa", Elgar, 1958, 27. art. (aurreko oharrean aipatua), eta 27. art.
"Eskual irakurgaiak" (II) (Elgar) 1966.
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bat usatua izan mendiz bertzaldeko eskuararen dialektoekin (12. art. "EuskoGogoa" 1958).
(Argia astekariaz) Libertate eskasez, Eskual-Herri'ko politika eta ekonomia
problemak klarki ez zabaldurik ere, irakurle gogoetariak bil dezake hor pentsaketa
egiteko gaia. Holako funtsa daukan astekariak merezi du ezagutua, hedatua eta
irakurtua izaitea. Beraz zor diogu gure laguntza. Horra zertako ongi litaken
abonatua izaitea (27. art. "Eskual irakurgaiak" 1966).

Erdozaintzik agerkari eta argitaletxeei eskaintzen zien elkar-laguntza oso
esker onez hartua izan zen. Izan ere, Hegoaldeko argitaletxe eta aldizkariek ez
zuten harreman handirik Iparraldeko irakurlegoarekin eta pozez hartzen zuten
mugaz haraindikoen artean haiekiko interesa sortu izana. Zeruko Argia-ren
kasuan, esate baterako (1958an ukan zuen lehen alea Julian Yurre-ren eskutik),
1966an gutun bat igorri zien Parisetik azalduz atsegin handiz hartzen zuela
astero haien aldizkaria eta lan ederra egiten ari zirela. Euskal Herritik kanpo
bizi ziren euskaldunen artean ere zabaltzea merezi zuelakoan zegoen, eta
beraz, bere aldetik, Pariseko Eskual-Etxean Zeruko Argia saltzen eta
ezagutarazten saiatuko zen.
Lan ederra egiten duzue eta hortakotz merezi du astekari horrek ezagutua
eta hedatua izaitea herrian eta herritik kanpo bizi diren eskualdunen artean. Eta
pentsatzen dut sail eder horri jarraikiko zireztela aintzina, emeki-emeki ere gure
alderdiko idazle zonbait lankide bezala hartuko dituzuela, eskuararen aberasteko
eta indartzeko.336

Laudorioak ez ezik aholku eta proposamenik ere egiten zien, batik bat
haien orrietan Ipar Euskal Herriko gaiei eta idazleei leku eman ziezaieten.
Iparraldeko berriak ere kontuan har zitzaten eskatzen zien, hortik hasi beharra
baitzegoen, euskara indartu eta aberastearekin batera Euskal Herria banatzen
zuten mugak gainditzeko.
Ondo litake Ipar Euskal Herri’ko berriak ere xeheki eta ardura emaitea,
Eskualdunen gogo-bihotzetan Eskual Herri batua sorarazteko, gure gogo
bihotzetan muga higuingarri horiek emeki-emeki eror diten. Aipa beraz Eskual
Herri guziko gertakariak, batez ere Eskual Herri berri bati buruz egiten diren
entseguak, enpleatzen diren indarrak, sortzen diren asmoak.337

Jakin aldizkaria
Aipamen berezia merezi du Erdozaintzik hegoaldeko frantziskotarrek
sortutako Jakin aldizkariarekin izan zuen harremanak. Jakin-en inguruan eta
Jakin-i esker hegoaldeko idazle eta euskaltzale askorekin jarri zen
harremanetan, eta Arantzazukoekin batera nolabaiteko taldea edo belaunaldia
osatu zuela esan liteke.
Yakin aldizkaria Arantzazuko Teologiako ikasle frantziskotarrek sortu eta
1956an Euskaltzaindiaren “Euskaltzaleen Biltzarrean” kaleratu zen lehen aldiz.
“Liburuen eta astekarien arteko hutsunea betetzeko”338 helburuarekin, kultur
aldizkari bezala jaio zen, “euskal kultur mugimenduaren azterbide eta eragile”
(ibid.) izango zen aldizkaria hain zuzen. Torrealdairen hitzetan, “Jakin da,
336.- 1966-02-14an Parisetik Zeruko Argiari igorritako gutunetik.
337.- 1970-04an Tolosatik Zeruko Argiaren zuzendariari idatzitako eskutitzetik.
338.- Jakin, 21 zenb., 1981, 115 or.
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agian, gerraosteko lehen belaunaldi autonomoaren ibilbidea egokien islatzen
duen organoa, 1969 bitartean. Pentsamendu-aldizkaria da, ez literarioa, orduko
gehientsuanen antzera; euskara modernizatzean Orixerekin hautsi eta eredu
berriak proposatzen ditu; Europako korronteetara begira jartzen da" (1977: 130).
Aldizkariak lankidego modu berri bat ekarri zuen: Euskal Herri osoan
zeharreko Ordena eta Elkargo ezberdinetako lankide eta laguntzaileak biltzen
zituen: frantziskotarrak, karmeldarrak, beneditarrak, josulagunak..., bai eta
erlijioso-etxeetatik kanpoko idazleak ere.
Agerkari berriaren oihartzuna berehala iritsi zen Parisen ikasten ari zen
Manex Erdozaintzirengana. Aldizkaria sortu eta sei hilabete eskasera, Aita
Villasanteren eskutik, "Arantzazuko teologilarien jardunak"339 biltzen
zituenYakin agerkaria jaso zuen. Berri ona izan zen fraide gaztearentzat
hegoaldeko frantziskotarrek euskal kulturaren alde eginiko lana, eta ohar bat
ere egiten zien: aldizkari berriak hobe zukeen literatur saila baino, filosofia eta
teologia sailez arduratzea, ez baitzegoen artean gai horiek lantzen zuen
agerkaririk.
Alta uste dut (eta hortan GOIKOETXEA Iosulagunaren iritziari jarraikitzen
naiz) “Yakin” agerkariak hobeago lukela filosofi-teologi sailean artzea, utziz
literatur saila hoin ederki lantzen eta ezagutarazten duten agerkarieri, hala nola
'Eusko-Gogoa', 'Egan˙, 'Gure Herria', 'Herria' eta beste. Uste dut filosofi eta teologi
sailean Eskual-Herrian ez dela, ene ezagutzan bederen, orai artino lan haundirik
egin; ene iduriko huts haundi bat da hori, sustut gure hiru probintzietan, ezen
Herriko Aphezak aije lerratzen dira erdaralat beren gogoa erdarazko idaztiez
asetzen beitute. Ez balin bada, gogoa eskuarazko idaztitik, eta gogoa bethi
erdarazko idaztietan alhatzen balin bada, gogoa erdarazkoetan usatzen da eta
eskuarazkoetan auhertzen.340

Hasera hartatik bere laguntza eskaini eta idazteari ekin zion; Jakin-en
hirugarren alean, 1957. urtean, agertu zen Erdozaintzik igortzen zien lehen
artikulua, “Edouard Herriot” izenburukoa. Lehenagotik hainbat artikulu
agertuak zituen Hiparraldeko aldizkarietan (Herria, Basque Eclair, Gure Herria,
Elgar) eta lehen aldia zen Hegoaldeko agerkari batentzat idazten zuena.
Jakin-eko lehen urrats haietan oso gutxi ziren aldizkariari lotu zitzaizkion
iparraldeko idazleak. 1956-58 bitartean, 54 idazletatik lau besterik ez ziren
mugaz bestaldekoak. Batetik zeuden Beloke-ko beneditarrak ziren Iñaki
Etchehandi, Marcel Etchehandy eta Arnaud Iraola, eta bestetik, Manex
Erdozaintzi-Etxart frantziskotarra.341
Aurreko hirurek ez zuten ondoren besterik idatzi, Manexek ordea,
harreman
hestua
mantendu
zuen
urteetan
zehar
Arantzazuko
frantziskotarrekin, eta 1968 arte aldizka bidali zituen bere idatziak, bederatzi
guztira, beti ere erlijioa eta euskal kulturaren inguruko gaiei buruzkoak.342
Aldizkariaren ondorengo epeetan, gehiago izan dira iparraldetik idatzi
duten idazleak baina oso gutxik kolaboratu dute modu jarraian, gehienak
laguntza puntualak besterik ez ziren. Jakin-eko bigarren epean, 1968-1969
339.- Jakin aldizkaria "Teologilarien Yardunak" bezala sortu zen eta "apaiz ta praile gaien
elkartasuna" zuen helburuetako bat (1, 1). Izan ere sorreratik teologi eta filosofi gaiek toki
nabarmena izan dute aldizkarian, eta bi sail ongi finkatuak izan ditu: Theologi-saila eta Philosophi
saila (Jakin, 21. zenb., 192-193 orr.).
340.- 1957-03-31n Parisetik Aita Villasanteri bidalitako gutuna.
341.- Jakin, 21., 1981, 78 or.
342.- Erdozaintzik Jakin-en burututako lanaren inguruan mintzo zaigu Torrealdai, in
“Jakinen inguruan” MG, 51-54 orr.
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bitartean, eta 1969ko debekuaren ondorengo urteetan (1970-1976), Jakin Sorta
izeneko liburu-aldizkariek desagertutako aldizkariari segida hartu ziotenean,343
Iparraldeko hainbat izen ikus zitekeen: Jean Louis Davant, Janbattitt Dirassar,
Jean Haritschelhar, Daniel Landart, Piarres Lafitte, Ramuntxo Kanblong eta
Piarres Xarriton. Azken biak, Xarriton batez ere, izan dira gehien idatzi dutenak
Jakin-erako, eta Erredakzio-lagun ere izendatu zituzten 1968-1969 bitartean.
Aurrerantzean ere, 1977tik aurrera aldizkaria birsortu zelarik, izan ziren
besteak beste, Piarres Ehulatei (Piarres Xarriton, berriro ere), Luzien
Etxezaharreta, Klaudio Harluxet eta Emile Larreren artikuluak.
Esan dezakegu, orohar, urriak izan direla Ipar Euskal Herritik Jakin-en
kolaboratu duten idazleak, eta horien artean Manex Erdozaintzi-Etxart
nabarmentzen da, bera izan baitzen hegoaldeko kultur aldizkari horrekin
elkarlanean aritu zen lehenengoetako bat eta denbora tarte batez (1957-1968)
artikulu gehien igorri zituena.
Jakin aldizkariak bilakaera nabarmena izan du gai eta pentsamolde
aldetik. Hale ere, jasan dituen legezko etenaldi eta birsortzeak gora behera,
ardatz nagusi batzuk izan ditu, bere bilakaera luzean batasuna eta nortasuna
eman dioten ardatz finko batzuk. Hiru ardatzez mintzo zaizkigu 1981eko 21.
alean (125-126 orr.), ez erabat mugatuak eta estatikoak, urteetan etengabe
landuz, zeaztuz eta moldatuz joan direnak baizik:
a) Euskara, euskal kulturaren eta Herriaren funtsezko elementua da;
euskara gaurkotua, batua, kaletartua, normaldua eta kultur alor guztietara
zabaldua.
b) Abertzaletasun kulturala, definizio politiko eta sozial zehatzik gabea,
baina Euskal Herria bere osotasunean hartzen duena.
c) Humanismo erlijiozkoa, kristautasunari atxekia (Ibid.).
Aldizkaria ez zen, ordea, ideologia zehatz eta definitu baten izenean
sortu; euskara eta euskal kultura zituen doktrina bakarra. "Horregatik inoiz ez
du aukera ideologiko konkretu, zehaztu eta sistematiko baten batera bere
burua mugatu. Aldika-aldika oinarrizko pentsabide baten elementuak eman
ditu, aldizkaria bera Euskal Herriko eta Europako gorabehera ideologiko,
sozial, politiko eta kulturalen barnean situatzeko" (Op. cit., 146). Ideologia joera
eta kidetasun batzuk markatu ditu, eta bide horretatik beretik joan zen
343.- Ikus Jakin-eko 21 zenbakian aldizkariaren historia (75-122 orr.). Hasierako urteen
ondoren, aldizkariak epe berri bat bizi izan zuen 1968-1969 bitartean. Egoitza Arantzazutik
Donostiara aldatzeaz gain, “ikasleen” aldizkari bat izateari utzi zion, zuzendari iraunkor eta
profesional bat hartu zuen (J. M. Torrealdai), Erredakzio-kontseilu formal bat eratu, eta barneegitura eta antolaketa finkatu egin zen. Arrakasta urteak izan ziren, baina 1969ko abuztuan
debekua heldu zitzaion. 1970-1977 urteetan Jakin-eko taldeak euren lana birmoldatu behar izan
zuen eta hala sortu ziren Jakin Liburu Sorta eta Jakin Sorta. Bigarren hori izan zen aldizkariaren
jarraipena. Hamar ale argitaratu zituzten J. M. Torrealdai, J. Intxausti eta P. Agirrebaltzategiren
zuzendaritzapean. Ez zen lan erraza izan, ordea, dirulaguntza ezak liburuak garestitu egin
zituen eta harpidedun kopurua jaitsi zen. Horretan baziren arrazoi ideologikoak ere: “Jakin-en
irakurle tradizional zenbaitek ezkertiarregi ikusi zuen gure lana (Eliza klasikoaren kultur
lanaren ordez, pentsamendu kritiko irekiagoa eskaintzen zitzaien; hizkuntzaren ikuspegitik
begiratuta, euskararen batasun-aldeko borrokan Euskaltzaindiarekin zegoen Jakin)” (op. cit.,
105 or.).
Franco hil ondoren, 1976tik aurrerako euskal kulturaren berrindartze garai hartan, Jakinek argitarapen baimena lortu zuen 1977an. Bi urte lehenago, “Jakin taldeak” aldizkaria berriro
agertzeko erabakia hartua zuen, eta agerkari berriaren proiektua hobeto lantzeko Torrealdaik
galdeketa bat bidali zien 14 adiskideri. Horietako bat Manex Erdozaintzi izan zen.
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Erdozaintzi eta bere eskutik sortzen zen artikulu oro. Honela azaltzen zuen
1970eko artikulu batean aldizkariaren sorreratik Jakinlariak burutzen ari ziren
euskararen eta euskal gizarte berriaren aldeko lan ederra:
Nik uste, egin den lanik onena eta iraunkorrena izan da, Jakinlarientzat
bederen, Euskal-Herriko muga suerte guzien emeki-emeki ahanztea, gure
Herriaren nortasun osoari ohartzeko eta haren eragintzeari lotzeko. Urteak joan
dira, eta zerbait mogitu eta erreberritu dela Eskual-Herria'n, nehork ez dezake
uka. Aro edo giro berri bat sortu da, eskualdungoaren erroak barnagotu dira, eta,
ez da dudarik, ustegabean Eskualdun zirenak hautu bateko Eskualdunak
bilakatzen ari dira.344

Maiatz aldizkaria
Maiatz aldizkariari ere atal labur bat eskainiko diogu, Erdozaintziren
azken urteetan kaleratu zen agerkaria Iparraldeko euskal literaturaren
erreferentzia ezinbestekoa baita.
1981eko maiatzaren 10ean egindako bilkura batean sortu zen Maiatz
aldizkaria kaleratzeko erabakia, Itxaro Borda eta Luzien Etxezaharreta
egitasmoaren gidari nagusi zirelarik. Ondoren Iparraldeko idazle multzo
zabala bildu zitzaien, eta haien lanak agertuko ziren 1982ko otsailean kaleratu
zen lehen zenbakian: Henriette Aire, Aurelia Arkotxa, Jon Casenave, Jean Louis
Davant, Eñaut Etxamendi, Txomin Peillen, Auxtin Zamora, Etien Salaberri,
Mayi Pelot... eta Manex Erdozaintzi-Etxart. Azken honenHerri Honen Erraietan
olerki luzea argitaratu zuten, 1974an idatzi eta ordura arte argitaratzerik izan
ez zuena.
Honela zioen lehen zenbaki hartako aitzin solasak:
Aldizkari bat, gurea. Gauza batzu, denetarik, euskaraz, lantuak. Gure
literatura. Literatura, zertarako? Gure sendimenduak ez diten bakarrik pasa
bainan bizi ditzagun. Maitasuna, lana, tristezia eta mendiak, esperantza eta gau
baten zoriona, euskaraz. Gureak euskaraz direlakoan. Literatura guretako. Ez
gauza hil batzu, ikerketa hotzetarakoak eta errautsez bete erakustokietarakoak.
Literatura bizirako.

Sentimenduak,
maitasuna,
tristezia,
itxaropena,
mendiak...
Olerkigintzaren ikuspegi erromantikoa aurkezten zuen Maiatz-ek,
sentimenduen poesia, baina beti ere "geure sentimenduena", "geure literatura"
izango dela azpimarratuz (Kortazar 1997b: 243). Aldizkariak Ipar Euskal
Herriko literaturari bultzada bat, eta nortasun propio bat eman nahi izan dio.
Hiruhilabetekari berriak Hegoaldeko idazleren bat edo beste, baina nagusiki
Iparraldean egon diren idazle gehienak bildu ditu aldian aldiko, adin eta estilo
guztietako idazleak, belaunaldi zaharrak eta eta gazteak.345
Garai batean idazle gazteek beren lanak Herria astekarira igortzen zituzten
bezala, oraingoan Maiatz-ek betetzen zuen paper hori. Euskal idazleen bilgune
344.- Erdozaintzi, 30. art.: "Ipar Euskal Herria", Herria, 1970-04.
345.- "Erran behar da gero 'Maiatz' aldizkaria ez zela Hegoaldeko literatur aldizkariak
bezalakoa. Alabaina Hegoaldean adin, kultura edo ikasgela bereko kide batzuk aldizkari bat
egiten zuten. Iparraldean zeuden idazle gehienak bildu ginen 'Maiatz' aldizkariaren inguruan;
adin guztietakoak, estilo guztietakoak, 40 idazle inguru haietan Manex Erdozaintzi-Etxart
adibidez. Eztabaidak baziren gure artean, normala den eran ezen Xarriton batek ez zuen
esaterako Luzien Etxezaharretak literaturaz zuen ikuspegi berdina" I. Bordari elkarrizketa,
(2000-11-16) www.eusko-ikaskuntza.ord/ euskonews/ 0084zbk/.
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bat izan nahi zuen, idazle guztiak bilduko zituen plataforma eta askorentzat
tranpolin bat izango zena (I. Borda, ibid.). "Hego Euskal Herrian literatura berri
bat sortzen ari zela ikusten genuen -gogoratzen du Etxezaharretak-. Gure
eskualdean baziren han eta hemen idazle berriak, unibertsitatean ibiliak eta
euskararen mundura kultura berri batekin zetozenak. Iparraldean ez zegoen
garai hartan testu literarioak publikatzeko tokirik".346 Literatur aldizkari baten
premia zegoen eta Maiatz-ek beste era batera argitaratzerik izango ez zuten
idazleak bereganatu zituen. Aldi berean aurreko aldizkarien espirituarekin
hausten zuen eta olde berri bat zekarren, literatur joera eta eduki berritzaileak,
modernoak, "ausartze bat estilistika arloan eta baita berrikuntza handia gaien
inguruan ere" dio Antton Lukuk.347
Ezin da esan, ordea, aldizkariak literatur mugimendu zehatz bat sustatzen
zuenik. Izan ere kolaborazio heterogeneoa, poesia eta narrazio joera anitzak
bildu ditu:
Hainbat joeratako literaturen bilgune izanik, aldizkariaren orrialdeetan
askotariko poesia- eta kontakizun- tonuak ditugu, hala nola, esperimentatze
bortitza, bukolismoa, baserri-giroan kokaturiko lanak, poesia konpromisoduna eta
erromantizismoaren ondorengo poesia; ia guztia bere baitan har lezakeen ardatza
dugu (Kortazar 2000: 249).

1984an Maiatz taldea aldizkari izatetik argitaletxe ere izatera igaro zen eta
liburuak kaleratzen hasi zen Uhargi Saila izenez. Etxezaharretak azaltzen
duenez, nekez argitaratuko zituztela ikusirik, edota euskalki desberdinen
bildur zirela eta, argitaletxe handiek hainbat testu baztertu zituzten, eta
ondorioz, euren kasa argitaratzea erabaki zuten (Etxezaharreta ibid.).
Uhargi Sailaren lehen liburua Itxaro Bordaren Bizitza nola badoan Poemak
(1974-1984) izan zen. Bigarren aleak Erdozaintziren Herri Honen Erraietan-en
berrargitarapena ekarriko zuen (1985), eta handik aurrera etorriko ziren Eñaut
Etxamendi, Mayi Pelot, Imanol Txabarri, Jean Louis Davant, Auxtin Zamora...
eta abarren lanak.
Saila anitza da hori ere; Iparraldeko, eta hegoaldeko ere, eleberri egile eta
poetak, idazle gazte eta helduak aurkezten dizkigu. Aniztasuna gora-behera,
hainbat idazleren obraren oinarrian tradizio komun bat badela azpimarratzen
du Kortazarrek (1997b: 247); tradizio poetiko bat, zeinean irudi batek garrantzi
handia duen: Manex Erdozaintzi-Etxart. Literatur tradizio edo ikuspegi hori
jadanik Maiatz aldizkariak planteatzen zituen helburuetan ere antzematen zuen
Kortazarrek: ikuspegi erromantikoa igertzen zen, sentimenduen eta
nitasunaren poesia, eta aldi berean konpromezuaren poesia, Hegoaldean
jadanik indarra galtzen hasia zena (Kortazar op. cit. 243). Gutxi izan dira, 1980.
hamarkadako hastapenetan bederen, Uhargi sailaren tonuarekin hautsi
dutenak; horien artean Eñaut Etxamendi, Manex Lanatua, eta bereziki Itxaro
Borda leudeke (ibid.).

346.- "20 urtetan 35 'Maiatz' izan ditu sorkuntzak", Egunkaria, 2002-02-12, 38 or.
347.- A. Luku (Egunkaria, 2002): "Euskara modernoa deskubritu genuen Maiatz-en.
Aurretik bazen erreferentzia bat, Herria-koa, baina literaturari dagokionez Maiatz-en atzeman
genuen eredua, Eñaut Etxamendi, Txomin Peillen, Itxaro Borda eta beste hainbaten lanetan,
Itxaro Bordarenetan bereziki; ausartze bat estilistika arloan eta baita berrikuntza handia gaien
inguruan ere. Atxagak, Saizarbitoriak eta horiek oro Hegoaldean ekarri dutena, guk ezagutu
dugu Maiatz-en bidez hemen".
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4.1.5. Erdozaintzi eta euskara
Errotik euskalduna zen Erdozaintzi. Euskara hizkuntza nagusi eta bakarra
zuen Oztibarre eskualdeko Ibarla herrian sortua, hura izan zuen lehen
hizkuntza, harekin hazi zen eta barnean eraman zuen beti, bizitzaren
gorabeherek bigarren maila batean uztera behartu zutenean ere.
Ez genuen irratirik are gutiago telebistarik: herritarrak genituen gure irratia
eta gure telebista. Euskara zen gure komunikabidea eta beraz gure hizkuntza
lehena eta bakarra. Jendeak, kabaleak, oihan-otarretako zuhaitz eta landareak, hots
ikusi edo entzun gauzak izendatzeko nere lehen hitzak eta bakarrak izan dire
euskarazkoak: horrela jendeak eta gauzak, ikusten, entzuten eta hunkitzen
nituenak oro euskararekin sartu zitzaizkidan barruraino eta hor, barruan, segitu
zuten beren bizitza; denek naute hazi, mamitu eta parte egin naizen bezalako
hau.348

Txikitatik frantses eskoletara joaten hasi eta ikasketa guztiak frantsesez
egin zituen. Frantsesezko formazioa jaso zuen Euskal Herritik kanpoko
ikastegietan: Brive, Quimper, Béziers, Paue, Paris. Baina haur garaiko
hizkuntza hura ahaztu ez eta oso gazterik "marrumaz eta aztaparka euskara
hasi zitzaion barruan", "euskarak bere bidea zilatu zuen nere gogo-bihotzetan"
(ibidem). Orduan hasi zen euskal kantuak eta bertsoak ikasten, euskarazko
agerkari eta liburuak irakurtzen, olerkiak idazten...
Hain maite zuen euskara senide eta adiskideekin mintzatzeko ez ezik,
olerki eta artikuluak idazteko eta euskal kulturan barnatzeko ere baliatu nahi
zuen. Ez zen erraza ordea. Euskara hautatu zuen literaturarako eta horrek
ahalegin handia eskatzen zuen. Batetik, garaiko idazle guztiek bezala euskara
ez zuen eskolan ikasia, gurasoengadik jaso zuena baino ez zekien, eta, beraz,
bere kasa berrikasi eta landu behar izan zuen. Beste aldetik, hizkuntzaz jabetze
horretan euskarak berak traba handiak zeuzkan, izan ere finkatu eta egokitu
gabe zegoen, ez zegoen batasunik, ez eredurik. Idazleen esku zegoen beren
burua euskaran trebatzea eta gainera hizkuntza bera garai edo behar berriei
egokitzea, moldatzea, euskalkien edo batasunaren aldeko hautua egitea, inguru
erdaldunaren eraginari aurre egitea... Horrek guztiak esfortzu handia eskatzen
zuen, eta denbora luzea ere bai.
Euskara hautatu zuen, euskaraz idazteak berezko zailtasunak eta
mugapenak bazituen ere (Torrealdai 1977: 142-173):
- Hedadura urriko hizkuntza zen. Euskaldunena komunitate txikia zen eta
are gutxiago ziren euskaraz alfabetaturik zeudenak.
- Kultura txikia izanik ospe eta diru gutxi ematen zuen. Ez zegoen euskal
telebistarik, ez irratirik ez zabalkunde handiko egunkaririk, eta hortaz, nekeza
zitzaion idazleari bere izena eta irudia ezagutaraztea.
- Euskaraz idazteak ahalegin handia eskatzen zuen, euskarazko
formakuntzarik eta hizkuntzaren batasunarik ezean nork bere aldetik ikasi,
landu eta egokitu behar baitzuen.
- Eta azkenik, politika mailan ere euskal kulturak eta euskarak kultura
nagusien zapalkuntza eta bazterketa jasaten zuen. Horrek ekarri zuen askotan
euskaraz idaztea bera hautapen politikotzat jo izana.
Zailtasunak zailtasun, euskara lantzeari eta berrikasteari ekin zion oso
gaztetatik eta hala jarraitu zuen bizitza osoan, ez soilik idazteko, baita
348.- Erdozaintzi, UEU, 1980. Corpusa, 8.3.4.
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irakasteko ere. 1965-1966 ikasturtean Parisen psikologia ikasketak egiten ari
zela tarteka euskarazko ikastaroak ematen zituen Eskual Etxean eta horrek
behartu zuen bere burua prestatzera. Berdin egin behar izan zuen 70.
hamarkadan Gau-Eskoletako irakasle izatea erabaki zuelarik. 1976an
Iparraldeko hainbat herritan alfabetatze taldeak sortzen hasi ziren eta horien
arduradun izango zirenek ikastaroetarako ikasi eta prestatu behar izan zuten,
Erdozaintziren adiskide zen Klaudio Harluxet-etik hasita, Manex bera arte:
"Nihauk ere gramatika aldetik biziki gauza gutti baitakit, ikasaldi hauk
prestatzeak lan handia emaiten didak".349
Zergatik, bada, euskara aukeratu? Bada euskalduna zelako eta euskara
behar zuelako izan euskaldunen hizkuntza: "Euskara delakotz gure
eskualdungoaren agerbide berezia, eta gure eskualduntasuna delakotz gure
gizatasun berezia" azaltzen zion Bettan anaiari.350 Eta jarraitzen zuen:
"Xoratzen nuk ohartuz eskuarak dituen ahaleri gogoaren agertzeko. Hobeki
baginaki eskuara, ez ginikek den mendren jenarik eskuaraz mintzatzeko, eta
gure ideia, sendimendu, asmoen agertzeko, nihungo mintzairak ez ditzazken
ahalak eta trebetasuna baititu eskuarak".
Euskara ikastea kontzientzia hartze bat bilakatu zen. Euskara babestu eta
gizartearen esparru guztietan sustatu beharra aldarrikatu zuen etengabe:
etxeetan, kalean, lanean, literaturan... Ikus dezagun nola azaltzen zion 1957an
Manex
gazteak
Madeleine
Jauregiberriri
bere
euskararenganako
engaiamendua:
Notre langue maternelle ne doit pas disparaître; ce doit être là notre principe
d’action; car notre eskuara est l’expression vivante de notre pensée basque. Il nous
faut mener la lutte de front; cette mission incombe à notre génération; après d’ici
quelques années, il sera peut-être trop tard. Puissions-nous être nombreux à
vouloir mener cette lutte; puissions-nous être nombreux à nous engager dans ce
combat dont l’issue dépendra de la cohésion de nos volontés tendues vers une
même but: sauver et développer notre langue maternelle, notre langue culturelle,
notre eskuara. Il ne faut pas désespérer; le désespoir, c’est la défaite; le désespoir,
c’est aller contre les valeurs humaines. Il faut garder l’espoir profondément
enraciné dans notre coeur de basque. Il faut travailler avec persévérance, même si
les résultats sont médiocres. D’autres recueilleront le fruit de ce que nous aurons
semé. De toute façon, le travail réalisé ne sera pas inutile, du moment qu’il s’agit
de défendre et de développer de vraies valeurs humaines... J’ai l’impression que
dans notre petit banque, il manque une élite d’hommes remplis d’idéal et capables
de grandes réalisations. On ne s’est pas assez préoccupé de former une élite
basque dans nos écoles secondaires. C’est, à mon avis, une grande faille.351

Oso kritikoa zen Iparraldeko euskaltzale askok euskararekiko zuten
jarrerarekin. Miresten zituen Gipuzkoan eta Bizkaian euskararen aldeko
hainbeste ekimen eta proiektu martxan jarri zituztenak (aldizkariak,
argitaletxeak, ikastolak, irratia...). Iparraldean, berriz, ez zekusan halako
ahaleginik: "Gure alderdian aldiz, iduritzen ziak, ez dela indar handirik egiten,
eta eskola horietan ez diela biziki arrangura eskuara bizi dadien!".352
349.- Erdozaintzi, 1976-12an Klaude Harluxet-i idatzitako eskutitza. 1977-01-16koa
Harluxet-en erantzuna: "Berri ona, herri barnean muntatu diren alfabetatze taldeak. Baionalde
huntan ere baduk holako mugimendu bat. Ni ere hire kasuan bainaiz hasi nuk gramatikaren
ikasten, talde bat biltzen gaituk ostiraletan. Hola pentsatzen diat heldu den urtean ikastaldi
baten emaiteko gai izanen naizela".
350.- 1966-02-09an Bettan Erdozaintziri idatzitako eskutitza.
351.- Erdozaintzi, 1957-05-05ean M. Jauregiberryri igorritako eskutitza.
352.- 1966-02-09ko Bettan-i eskutitza.
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Euskara maite eta defendatzen zuela ikusi dugu, baina ez zuen hura
hizkuntza bakarra, biak tartekatzen zituen, euskara eta frantsesa. Euskara
etxean, lagunartean eta kreazio lanetarako zerabilen. Frantsesa berriz, lan
bizitzako hizkuntza zuen: fraide, idazkari eta probintzial zereginei zegozkien
idatzietan, lanetan, argitalpenetan, mintzaldietan, lan harremanetan...
Bizi zuen elebitasun hori urtez urte idazten joan zen egunkari
pertsonaletan islatzen da. Bi hizkuntzak agertzen dira tartekaturik, eta ezin da
zehaztu bakoitzak funtzio ezberdin bati erantzuten dionik, berdin erabiltzen du
bata zein bestea etxekoez, lanaz eta bilkurez mintzatzeko, barne gogoetak
egiteko... Bai esan genezake ordea, 50. hamarkadako koadernoetan (1. eta 2.
egunkarietan batik bat) biak tartekatzen badira ere frantseseko idatziak
hurrengo urteetan baino ugariagoak direla. Urtetik urtera euskarazko idatziak
nagusitzen doaz azken kaieretako hizkuntza ia bakarra delarik.
Izan ere egunkariak idazlearen bizitzaren eta bilakaeraren ispilu dira.
Berorietan eguneroko zereginen berri ematen du (joan-etorriak, topaketak,
elkarrizketak, eginak eta ikasiak), bai eta horiek sortarazten dizkioten gogoetak
edo pentsamenduak ere, egunean eguneko bizipenak, alegia. Hortaz, bizipen
horietan zein hizkuntza darabilen, hura islatuko dute egunkariek. 40-50.
hamarkadak ikasketa eta formazio urteak izan dira Erdozaintzirentzat, baina
frantseseko formakuntza, arestian ikusi dugun bezala. Euskara ikasi eta landu
gabea du, Béziers-en, Pauen nahiz Parisen erdal giroan bizi da eta hori
antzeman daiteke egunkarietan.
Baina urteak aurrera joan ahala, ama hizkuntza berrikastearekin batera
euskaldunekiko eta euskal kultur talde eta ekimenekiko harremanak
areagotzen dira: Ipar Euskal Herrian apaiz lanean dihardu, Euskaldun
Gazterian, hainbat talderekin harremanetan (Enbata, Fededunak, Argi Bil, Gau
Eskolak, Seaska...), euskal kazetetan idazten... Horren guztiaren ondorioz
euskara toki gehiago hartuz doa Manexen bizitzan, eta egunkarietan ere bai.
Toki gehiago hartzeaz gainera, egunkariek, gutunek eta dena delako
idatziek Manexen euskararen bilakaera nabarmen bat ere erakusten digute,
urteetan zeharreko ikasketaren eta lantzearen ondorio. Ikus ditzagun adibide
modura hogeita bost urteko aldea duten bi eskutitz hauek. Bata 1953an idatzia:
Zertan zirezte?
Ichil, ichilik doatzi urthe'ta egunak! Agian denak zirezte, Jainko onari esker
gorputzean eta ariman, osagarri azkar batean! Gaizo "Tturrutta": Leon Etchegorry
maïtea gure haurr denborako lagun gocho'ta aralleriaz bethea, hire osagarria
zertan da? Araiz ez hiz oino zilorat abiaturik? Jakina dugu diela urthe bat inguru,
Behauze utzirik, sartu behartu zaukala Kanboko pausu-etche batean, hire bulharen
gatik; eta orai, gure ustez, hiz etchen.353

Bestea 1976an:
Papertxo hontan laburzki kondatzen dugun bezala Aita ARESO, Nafartar
frantsiskanoak, gure Ordena, Frantziako Iraultzatik landa, berriz abiarazi zuen
Euskal Herrian hasita Frantzian gaindi. Eta beraz, aurten ehun urte badu,
Donapaleun hil izan zela. Parada hau baliatu nahi dugu, gaurko DonapaleuDomintxaineko Frantsiskanoek, gure Adiskidei eta Familiakoei besta egun bat
etxekoz-etxeko eskaintzeko. Beraz, nere lagunen partez besta hontara jiten ahalko
zareten Fraile guziak gomitatzen zaituztet: euskaldun bezala euskaldunki eta
fedez nahi genuke zelebratu.354

353.- 1953an Donapaleuko adiskideei idatzitako gutuna.
354.- 1978-08-05ean Iratzederri idatzitako gutuna.
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Egunkari pertsonalak eta gutunak alde batera utzirik, literaturarako,
kreazio lanetarako ere euskara hautatu zuen. Frantsesez idatziriko olerki bakan
batzuk baino ez daude. Kazetari lanetan, berriz, maizago jo zuen erdarara.
Euskal Herritik kanporako irakurlego bati zuzenduriko agerkarietan ez ezik,
frantsesez idatzitako hamahiru artikulu agertu zituen Gure Herria, Elgar eta
Herriz-Herri kazetetan.
Ez da hori, ordea, kasu bitxia, euskal idazle askok euskara ez beste
hizkuntza batean idatzi izan baitute arrazoi ezberdinengatik: euskal kultura
gaiak ezagutarazteko, Euskal Herrian erdaldun asko zegoelako, irakurlego
zabalago bati heltzeko, gai zehatz batzuk euskaraz lantzeko zailtasunak
zituztelako, eta abar. Erdozaintzik agerkarietan euskal gaiak frantsesez landu
bazituen lehenengo bi arrazoiengatik izan da, hau da, euskara eta Euskal
Herria ezagutzera emateko interesaturik egon zitezkeenen eta gure hizkuntza
ulertzen ez zutenen artean. Honela justifikatzen zuen 1956an idatziriko "Un
problème actuel: l'enseignement de la langue basque" artikulua erdaraz idatzi
izana:
On me reprochera peut-être d'avoir composé cet article en français. J'en ai
décidé ainsi à cause de tous ceux qui s'intéressent aux questions basques et qui
n'ont pas le privilège de comprendre la langue basque et qui, s'ils la connaissaient,
seraient sans doute les premiers à la parler sans pour autant en ressentir je ne sais
quel mauvais complexe d'infériorité.355

Arrazoi beragatik hurrengo urtean Paul Legarraldek gutun batean
Manexek Elgar aldizkarian egindako kolaborazioa eskertu eta frantsesaz ere
idazterik al zuen galdetzen zion, euskara ongi ez zekien irakurle asko
baitzegoen.
Euskaraz idazteak zailtasunik bazuela ikusi dugu, hizkuntza minoritarioa
zelako, idazleek erdal giroan bizi eta erdal formakuntza jasotzen zutelako, eta
norberaren esku zegoelako ama hizkuntza berrikasi, landu eta birmoldatzea.
Euskara bera finkatu gabe eta kultur edo literatur hizkuntza gisa egin gabe
egotetik zetozkien oztopo nagusiak idazleei. Batetik euskal gramatika batu bat
egin gabe zegoen, eta bestetik hitz zerrenda edo hiztegi teknikoen beharra
handia zegoen jakintza gaiei goi mailako hizkuntza landu batez heldu ahal
izateko.
Euskararen batasunaren auzia ez zen arazo berria. XX. mendearen
hasieratik jadanik saiakera eta ahalegin ugari egin ziren batasun bat lortzeko
baina 1964an ezarri ziren Baionako biltzar batean geroko batasunaren oinarririk
sendoenak izango zirenak. 1968an Ermuako Euskal Idazleen Ihardunaldietan
proposamen haiek onartu ziren eta urte bereko urrian Euskaltzaindiak
Arantzazun osatu eta onartu zituen. 356 Berrogeita hamar urtetan zehar
355.- 5. artikulua: "Un problème actuel: l'enseignement de la langue basque", Gure Herria,
4. zenb., 1956, 239 or., eta Elgar, 1957ko urtarrila/maiatza.
356.- 1968-08-11n Luis Villasantek Erdozaintziri idatziriko gutun batean Arantzazun
antolatuko zituzten jardunaldien berri ematen zion. Urte hartan 50 urte betetzen ziren Euskal
Akademia Oñatin sortua zela eta gertakari hura gogoratzeko jardunaldi batzuk egin nahi
zituzten "langue littéraire unifiée" delakora hurbiltzeko: "Buruilaren azken aldera izanen dira
jardun hoiek, eta hemen Arantzazun, ain zuzen. Erabateko batasun osorik ez dut uste egin
ditekenik gaurko kenkan. Hartara hurbiltzeko urrats bat edo beste eman. Atzo izan genuen
Donostian bilkura bat jardunaldi hoien temarioa prestatzeko. Lafitte eta Larzabal eta Idiart ere
han ziran. Zu aspaldidanik Euskalherritik urrun zabiltza, bainan euskara-gauzak ez dituzu
ahantziko, e?".
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egindako hainbat ahalegin partikular eta bazterturen ondoren, Euskaltzaindiak
hartu zuen bere gain batasunaren erantzukizuna, Koldo Mitxelena eragile
nagusia zuelarik.
Ez ziren gutxi izan bilkura haien ondoren batasuna zela eta ez zela sortu
ziren eztabaidak. Euskal idazleen artean gehiengo bat, gehiengo gaztea batez
ere, euskara batuaren alde agertzen bazen, beste multzo bat zeharo kontrakoa
zen. Besteak beste leporatzen zioten ez zela herriaren euskara, artifiziala zela,
aukeratutako moldeak gutxi batzuen eredu baino ez zirela, eta abar.
Manex Erdozaintzik hasieratik eta inolako zalantzarik gabe hartu zuen
euskara baturaren aldeko jarrera. Alde batetik, idazle gisa, bere irakurleek
ulertua izan nahi zuelako. Bere irakurlegoa nagusiki Iparraldean kokatzen
bazen ere, mugaz haraindi zabaldu nahi zituen bere idatziak. Euskal Herri
osoan denek ulertuko zuten eta denak batzen zituen hizkuntza zuzena eta
bateratua nahi zuen. Zentzu horretan politika aldeko motibazio bat bazuela
esan liteke, izan ere, asko izan dira euskararen batasuna Euskal Herriaren
beraren batasunaren iruditzat hartu dutenak. Hala eta guztiz ere kultur
arrazoiak izan ziren batez ere batasunaren aukera hartzera eraman zutenak.
Euskarak batasunaren beharra zuen garai berrietara egokitzeko, kultur eta
literatur tresna baliagarria izateko, bizirik irauteko, azken batean.
Batasun hori bideragarria izateko beharrezkoa zen, hasteko,
euskararekiko kontzientzia izatea eta axolagabekeriak alde batera utzirik
norberak euskara ikasi, landu eta erabiltzea. Euskarazko hiztegi orokor bat
moldatu beharra zegoen idazle eta mintzalariek balia zezaten. Argitaldari
guztiek aldizkari eta liburu oro euskara batuan kaleratzeko bat egin beharko
zuketen. Azkenik, Euskaltzaindia zen, Manexen ustetan, lan hori bidera
zezakeen eragilerik egokiena. Hori dena izan zen 1968ko uztailean Jakin-ekoei
idatzi ziena, euskararen batasunaren inguruan igorri zioten galdetegi bati
erantzunez. Hemen digugu haren hitzak:
1. (...) Endaren aldetik jite berezia daukagulakotz, eskual gizon izaiteko gure
hizkuntzan idaztea, mintzatzea eta aditua izaitea beharrezkoa zauku. Kulturaren
aldetik, gogo-bihotzak muinetaraino eta odoletaraino eskual kulturaz orhatuak
ditugulakotz, gure asmo, sendimendu, pentsakera eta ikus-moldea... eskuaraz
baizik ez ditzaziegu egokienik ager. Eskual kulturaz haziak eta heziak girenek,
eskual ikus-moldeaz munduko gertakari eta oldeari begiratzen dugunek, eskuara
batuan nahi ginituzke erran gei ditugunak salatu, idatzi gei ditugunak idatzi,
pentsatu gei ditugunak pentsatu. Europazale bezala, munduko kulturari zor diogu
eskuara begiratzea, biziaraztea eta eragintzea.
2. Batasun hunen muina lehenik Eskualdun guzien jokaeran da nere ustea:
gure ezazolkeria utzirik, eskuara ikastea, apaintzea eta mintzatzea. Bigarrenik,
hiztegi orokor bat moldatzea: jori eta aberats beita gure hizkuntza. Eskual idazle
eta mintzalariek hiztegi orokor hortaz bakarrik behar lukete baliatu deliberatuki.
3. (...) Eskual-Herria'n argitaratzen diren kaseta, aldizkari hedatuenen
zuzendariek behar lukete elkar aditu eskuara batuan denak argitaratzeko (...)
Eskual-Herria'n argitaratzen diren liburu guziek eskuara batuaren komisione
batean behar lukete pausatuak eta irakurriak izan inprimatu aintzin.
4. (...) Nere iduriko Eskualtzaindiak Eskual-Herri osoaren xerbitxuko izan
behar du: bere erabakiez eta lanaz osoki obratzale eta eragintzale agertzen balin
bada, nehor ez zaio kexatuko. Tamalez, Iphar-alde huntan ez dakigu zer den
Eskualtzaindia, zer egiten eta egin gai duen!
5. Ni beti hor izanen naiz, nere indar guziaz, eskuara batuaren alde
jokatzeko.357

357.- Erdozaintzi, 1968-07-08an Jakin-era igorritako eskutitza (Corpusean osorik irakur
dezakegu, 8.3.2(7)).
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Euskara batuaren bidea hartu izanagatik ez zuen, Amikuze-Ostibarre
eskualdeko euskara eta sorterriko hizkera baztertu. Biak uztarturik, euskara
propio baina berritu eta aberats bat moldatuz joan zen. Era hartan Iparraldeko
hainbat idazleengandik urruntzen, eta mugaz bestaldeko Euskaltzaindiak eta
Jakin inguruko idazleek burutzen zuten lanera hurbiltzen zen. Izan ere,
Manexek ez zuen Iparraldeko idazle garaikideen eredu bera jarraitzen,
Larresoroko eta Baionako seminario ttipietan finkatu zen euskararen tradizioa,
alegia. Artean idazle gehienek Herria astekarian irakurtzen zen euskararen
eredua zuten, hura zen tradizioak eskatzen zuen euskara garbia eta zuzena.
Erdozaintzi, ordea, ez zen Lafitteren eskolako nafar-lapurtera hartan ikasia,
beste bide batetik zihoan, hizkuntz forma nahiz hiztegi aldetik. Horrela zioen
Xarritonek:
Berak landua zen baina Hegoaldearekin, baina ez haiek Lafitteren bitartez
ikasia zuten euskeraren aldetik. Beste bide bat jarraitzen zuen, belaunaldi berri
batena, Jakin-ek eta lantzen zuena. Arras beste eskola bat zen. Espainolezko hitzak
euskaratzen zituen, “euskañol” deitzen duten hori jadanik sumatzen zitzaion, eta
hori Lafittek ez zuen gogokoa izango. Lafittek iparraldekoago zen euskera bat
bultzatzen zuen, batasunaren kontrakoa zen.358

Lafitteren eredua jarraitzen zutenen joera horri aurka eginez bere idazkera
propioa landu zuten, lehenagotik autore bakan batzuk egin zuten bezala,
garaikide izan zuen Eñaut Etxamendik bezala, eta gerora idazle askok egingo
zuen bezala.
Hala ere izan dira eta badira salbuespenak azken mende huntako historian
zehar. Lehenik, Jean Etxepare biak, medikua eta Lekorneko hura. Erran nezake ere
Iratzeder, bistan dena, Maijan Minaberri salbatu da Haurrentzat idazten
zuelakoan. Manex Erdozaintzi ere, ahantzi gabe Eñaut Etxamendi, harek halako
gai politikoak, sentimentalak oro nahasiz bide propioa egin duena. Ohartzen gira
salbuespen horiek guziak, erranen dut ahal bezain lainoki, euskaltzale suharren
mundutik piska bat bazter bizi izan zirela. Ez osoki orai erraiten den bezala
"dekonektaturik", bainan hala era piska bat beren aldetik bizi izan zutela bai beren
bizia eta bai beren literatur bidea.359

Idazmolde hori oso ongi egokituko zitzaion Maiatz aldizkariari. Literatur
agerkari berriak Herria-ko eskolarekin nolabait eten eta literatura ereduak ez
ezik hizkuntz eredu ezberdinak ere bildu zituen; idazle zaharrekin batera,
idazle berri eta gazteak bereganatu zituen, nork bere gogoko gaiak eta moldeak
zerabilelarik, tradizioari edo molde klasikoei jarraituz ala ez.
Erdozaintzi bezalako autoreak izango zituen gogoan seguruenik Lafittek
1970garren hamarkada hartako idazleen euskara maite ez zuela zionean:
"Zenbaitek, ene gostuko ez dakite euskararik. Española ba dakite ba, biziki
ontsa, bainan euskara guti. Izigarri da".360

358 .- Xarritonekin elkarrizketa, 1996.
359.- I. Bordaren mintzaldia, in "Literatura Iparraldean nola?" Maiatz, 33. zenb., 43 or.
360.- P. Lafitte, "Nor zira, Piarres Lafitte?" elkarrizketa, Maiatz, 1. zenb., 1982, 25 or.;
1976an Hitz aldizkarian agertu zen elkarrizketaren errepikapena.
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4.1.6. 50-60. hamarkadak; euskal kulturaren loraldia.
Atal
honetan
Manex
Erdozaintzi-Etxarten
literaturgintzaren
hastapenetara eta bilakaerara hurbildu nahi izan dugu. Ikusi dugunez,
euskaraz idaztea adorea eta esfortzu handia eskatzen zueneko eta eragozpenez
beteriko lanbidea zeneko garaikoa dugu Manex. Hainbat idazlerentzat bezala,
idazle izatea profesio bat baino bokazioa zen, kultur aukera bat. Euskarazko
idazle bilakatu nahi hartan oztopo ugariri egin behar izan zion aurre:
formakuntza akademiko luzea zuen baina erdarazkoa, euskarazko
irakaskuntzarik eza eskolan, euskara bera ez zen ofiziala eta egoera soziolinguistiko larria bizi zuen, hizkuntzaren batasunaren beharra, hizkuntza
literario baten tradizioaren eta maisuen beharra, erdal kulturen indarra eta
nagusitasuna, euskal kulturaren zabalkunderako baliabide ahulak, zentsura...
Egoera horren aurrean, beraz, modu autodidakta batez, eta bakarka,
literaturaren abenturari ekin zion, bere kasa, bere bideak eta ereduak bilatuz,
beste idazle eta euskaltzalerengan laguntza bilatuz, eta ez beti aurkituz idazle
batek bere lanbideari indar emateko behar dituen erantzunak edo bultzada.
Zailtasunak zailtasun bizitza osoa, ukan zuen bizitza laburra bederen,
idazten igaro zuen, euskal literaturaren historian toki bat egiteraino. Haren
olerkiak, eleberria eta artikuluak belaunaldi eta une bateko ispilu dira, non ere
garai jakin bateko kultur eta gizarte-testuinguruaren elementuak eta irudiak
agertzen zaizkigun islaturik.
Joan Mari Torrealdaik gerraosteko idazleen azterketa egiten duenean
(1997: 129-133), frankismoaren aldia bi zatitan banatzen du, 1936tik 1956ra, eta
1956tik 1975era (hogei urteko ziklo kulturalaren hipotesiaz mintzo da). 1950.
hamarraldian, eta bereziki 1956. urtean, nolabaiteko eten bat gertatu zen,
aurreko garaiarekiko haustura bat, eta euskalgintzan garai berri bat markatuko
zuten ideiak, proiektu eta taldeak sortuko ziren: Jose Antonio Agirre
lehendakariak Parisen “Congreso Mundial Vasco” delakoa antolatu zuen
(1956), Euskaltzaindiak gerraosteko lehen Batzarra egin zuen Arantzazun
(1956), literaturan, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua-k (1957) literatur
molde eta euskara berri baten hasera ekarri zuen... 50. hamarkadan hasi eta
1960tik aurrera ere segida izango zuen kultur berrindartze hori Hegoaldean
garatu zen indar handiago batez, eta bereziki Gipuzkoan, baina Iparraldean
ere, maila apalago batean bazen ere, somatu ziren berpizte baten zantzuak.
Ezin dugu ahaztu mugaz alde bateko eta besteko egoera oso ezberdina
zela, eta bakoitzaren errealitate politikoak eta ekonomikoak era desberdinean
eragin zuela euskal kulturaren hazkundean. Hegoaldean, frankismoaldiaren
errepresioa eta zapalkuntza gogorraren gainetik, euskal kulturaren berpizte bat
eragin zuten indarrak baziren: gizartearen onura ekonomikoa, zenbait
sektoreren euskal kontzientzia handia, konpromezua eta militantismoa,
euskara laborarien hizkuntza soilik izan ez eta, neurri batean gizarte industrial
eta urbanoari ere egokitu izana...
Iparraldeko errealitatea, berriz, oso bestelakoa zen. Erdozaintzik "gure
historiaren memento larrienetariko bat" bizi zutela zioenean, edo eta "euskal
izatea hil ala bizi arazoa" zela,361 euskal kultura eta oro har euskaltasunarekin
361.- Erdozaintzi: "Gure historiaren memento larrienetariko bat duk gaur geure
Herriarekin bizi duguna eta Euskaldunen nihork ez lezakek memento honi huts egin behar:
hemen trenkatuko dut euskal izatearen hil ala bizi arazoa" E. Lopez-Adan-ek aipatua, in
"Sortzapen literarioaz", Maiatz, 21, 1994, 19 or.
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loturik zegoen mundua krisi handi batean eta desagertze bidean ikusten
zutelako zen. Euskal izatearen krisi hori ulertzeko, politika, gizarte nahiz
ekonomia mailako arrazoietara jo behar da; hona garrantzitsuenetako batzuk:362
- Populazioaren emigrazioa eta inmigrazioa: gazteek herria eta baserria
utzi eta hirietara jotzen dute lan bila eta bizimodu hobe baten bila. Aldi berean
barne mugimendu bat dago Lapurdiko kostalderuntz, barnealdea, Behe
Nafarroa eta Zuberoaren biztanleria nabarmenki jaitsiz.
- Herritarren kontzientzia historikoaren gabezia, euren historia hurbila
Frantziarenarekin nahasten delarik. Ipar euskalduna Parisera begira dago.
- Abertzaletasunaren eta euskaltzaletasunaren indar eskasa.
- Industria oro har ez dago euskaldunen esku. Egiazko euskaldunak
laborari eta fededun izaten jarraitzen du. Industria arrotza zaio eta, ondorioz,
teknika-irakaskuntza oso urria da.
- Honen guztiaren ondorio zuzena euskararen galera eta mespretxua da.
Telebista eta komunikabide guztiak erdaldunak dira, eta gurasoek
etorkizunerako baliagarriagoa izango zaien hizkuntza transmititzen diete
seme-alabei: frantsesa. Sortzen ari den zibilizazio hiritar berria ez da
euskalduna; "Bizian 'zerbait' izateko hiritartu behar dela sinestarazten zaio
laborariari, eta gurean hiritartu eta erdaldundu elkar konjugatzen diren aditzak
ditugu" idatzi zuen E. Lopez-Adanek 1982an.363
Baldintzapenak eta oztopoak gora behera, mugaren alde batean eta
bestean 1950eko hamarkadatik aurrera euskalgintzaren aro berri bati hasiera
emango zioten pausuak ematen hasi ziren, hurrengo hamarkadetan emaitza
garrantzitsuak emango zituztenak (Ik. Torrealdai op. cit., 136-137):
- Aldizkari berriak sortu ziren:Egan (1948), Karmel (1950), Anaitasuna
(1953), Jakin (1956), Euskera (1956), Olerti (1959-1969), Zeruko Argia berriro
zabaldu zen (1919-1936 / 1954)...
Iparraldean Othoizlari aldizkari erlijiosoa kaleratu zuen Iratzederrek
1954an (Beloke, 1954-1988); gainontzekoak aurretik sortu eta belaunaldi gazteek
mantendu eta berpiztu zituzten aldizkariak ziren: ezagunenen artean ditugu
Pariseko Elgar (1934-1936 / 1948-1975), BaionakoGure Herria (1921-1936 / 19501976), Herria (1944), Etchea (1947-1975), Gazte (1947-1963). 60 eta 70.
hamarkadetan agerkari berriak kaleratuko ziren, politikoak, kulturalak eta
erlijiosoak: Parisen Jon Mirandek eta Txomin Peillenek sortutako Igela (1962),
Baionako Enbata (1960), Zabal (1973-1976), Hitz (1974-1976), Euskaldunak (19741981) eta Fedegintza (1975) zeinaren sorreran Manex Erdozaintzi izan baitzen.
- Bertsolaritzan, 1960an Euskal Herriko bertsolari txapelketak ospatzen
hasi ziren, 1935 eta 1936an lehendabiziko aldiz ospatu zirenen bideari jarraituz.
1968tik aurrera "bertsolaritza sozio-polititikoa" deitu denaren bidetik abiatu
zen, eta emanaldiak eta lehiaketak ugaldu ziren gizarte mailako presentzia
handia lortuz.
- Euskal kantagintza berriaren hastapenak eta eraberriketa Mixel
Labéguerieren eskutik etorri zen. Honen kantuek ekarri zuten gai, doinu eta
molde berriek garrantzi handia izan zuten euskal kanta herrikoiaren estilo
362.- Ik. Jakin 10, 64-71 orr. Jakin 9. eta 10. zenbakiak (1979) Ipar Euskal Herriari
dedikaturiko monografikoak dira, zeinetan esparru ezberdinak aztertzen dituzten artikuluak
biltzen diren: demografia, ekonomia, politika, nekazaritza, arrantza, kultura, irakaskuntza eta
kanta berria.
363.- E. Lopez-Adan, "Hizkuntza eta sortzapen literarioa", Maiatz 1. zenb., 7 or.
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aldaketan, Iparraldean ez ezik Hegoaldean ere bai.364 Abesti-emanaldiek edo
kantaldiek onarpen itzela izan zuten herritarren artean, eta batik bat
Iparraldean zenbakiz eta kalitatez aberatsago izan direla dio Maite Idirinek:
"Hori zerk kausatu ote duen? Beharba, Iparraldearen txikitasunak berritze
gehiago eskatzen duelako edo eta mugaren alde honek egoera politiko lasaiago
bat eduki izan duelako, Hegoaldeak azken urteetan pairatu izan dituen olde
errepresiboen aitzinean".365
- Ikastolen mugimendua 60. hamarkadan sortu zen Gipuzkoan eta
1970ean legeztapena etorri zen. Iparraldeko lehen ikastola 1969an eratu zen
Baionan, eta harekin batera Seaska erakundea.
- Ikastolen sorrerarekin batera, euskaldunak alfabetatu eta erdaldunak
euskalduntzeko beharra zegoelako eskariari erantzunez (beste zenbaiten artean
Rikardo Arregi izan zen egitasmo horren iturrian), 1966an Euskaltzaindiak
Euskalduntze eta Alfabetatze batzorde bat izendatu zuen, hizkuntzaren
zabalkundeaz eta euskalduntze-eskolak antolatzeaz arduratuko zena.
Iparraldean euskalduntzea eta alfabetatzea helburu zuten zenbait talde eta
ekintza sortu ziren: Ikas elkartea (1960), Mede Berri taldea (1971), Udako Euskal
Unibertsitatea (1973), eta ACIEB (1978). 70. hamarkadan zehar gau-eskoletako
ikastaroen taldeak herriz-herri hedatu ziren, 1980an AEK elkartea ofizialki
sortuko zen arte.
- Argitaletxeen bultzada izugarri handia izan zen hamarkada horietan:
"Itxaropena-Kuliska Sorta" (1952), "Auñamendi" (1958), "Auspoa" (1961), "La
Gran Enciclopedia Vasca" (1966), "Txertoa" (1968), "Gordailu", "Lur" (19691973), "Etor" (1970), "Jakin" (1971), "Gero" (1973)... Horien guztien ondorioz
euskarazko liburuen produkzioak nabarmenki gora egin zuen, kopuruari nahiz
kalitateari dagokienean.
Liburugintzaren igoera handia batez ere Hegoaldean izan zen;
Torrealdaik 1936-1975 urtealdiko liburu produkzioaren azterketan (1997: 138),
honako datuak ematen dizkigu: % 73,6 Hegoaldean eta %14,5 Iparraldean.
"Aitortu behar dugu -zioen Xarritonek- ez dugula Iparraldean aurkitzen azken
urte hauetan, Hegoaldean Torrealdayk aipatzen duen bezalako 'Boom
Editorial'ik" (Ehulatei 1979: 24). Baina Iparraldean eman diren kopuru apalak
ez zirela gaitzesteko modukoak zioen Xarritonek (1979. urteaz ari da), izan ere
Euskal Herri osoko biztanleriaren % 8 baino ez zen Iparraldean bizi, eta horien
artean euskal hiztunen kopurua % 33 ingurukoa zen, mugaz bestaldekoa baino
hobea.
Kulturgintzaren eraberriketa giro horretan, 1950. hamarkada hartan
euskal idazleen belaunaldi berri bat plazaratzen hasi zen, gerora garrantzi
handia hartuko zuena, eta ezaugarri propio batzuk zituena. “Gerrako
hazaldiaren eta gazteagoaren artean zubi bezala dira hauk. Berrikuntzaren
lehen eragileak dira hauetariko asko” (Torrealdai 1977: 78). Eta garai horretako
idazle ezagunenetakoen artean aipatzen dira besteak beste: P. Altuna,
364.- Honela dio Mixel Itzainak: "Lehenik hitzetan. Ordu arte iparralde huntan etxea zen
kantatzen, ama edo baserritar mundua goresten. Labéguerierekin kantua mezu hedatzaile
dator, abertzale edo sozial mezua, beharbada Larzabal baten ildotik. Bainan ez hori bakarrik,
Mixelek, bere gataskekin, bere ingurumenarekin, kabala, mendi eta bertze, bere osotasunean du
bizia kantatzen" (Mixel Labéguerie, kantu berritzaile eta politika gizona, Elkarlanean, 1999, 142 or.).
365.- M. Idirin, in "Herri kanta egungo Iparraldean", Jakin, 10. zenb., 1979, 56 or.
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Txillardegi, G. Aresti, B. Gandiaga, J. M. Lekuona, Tx. Peillen, J. L. Davant, R.
Kanblong, J. Intxausti eta Manex Erdozaintzi-Etxart366 (ibid.).
Ildo beretik Joxe Azurmendik "belaunaldi galdua" edota "belaunaldi
errea" deitu izan zaiela dio (Azurmendi 1976: 17) eta benetan hala delakoan
dago. Haien aurretik bazen belaunaldi bat "askoz naturalkiago euskaldun izan
dena, euskaldungoan sustraituago", eta euren ondoren halako bat etorriko zen
esperantza zuten. Haiek berriz, erdian ziren, aurrekoen eta ondokoen artean
zubi eginez, euskaltasuna nekez eta ezintasunez biziaz:
Gu bien bitartean gaude, sustrairik gabe, euskaldun garen ebidentzia
galduta, euskaldun garela nekez deskubritu behar izanda, gure euskalduntasuna
dolorez landu beharrean, dakizun situazioaren umeak beti ere, ahaleginak egin
arren. Sustraigabeko arbola zaingabeak, situazio malkarrean hazita, laihotzetan,
ezin fruitu mardulik eman (Azurmendi, ibidem).

Manex Erdozaintzi aro berri horren partaide izan zen, eta hegoaldeko
idazle eta euskaltzaleek jasaten zuten frankismoaldia urrunagotik bizi bazuen
ere, guztiak oro har batzen zituzten ezaugarri eta jarrerekin bat egiten zuen (ik.
Torrealdai 1997: 132-133):
- Idazle gazteak ziren, guda aurreko garaia eta ereduekiko haustura
jarrera zutenak. Aurreko eta ondorengo belaunaldien arteko zubia dira.
- Seminario eta unibertsitateko formakuntza zuten, baina formakuntza
erdalduna zen.
- Idazle militanteak ziren eta euren lanaren emaitza asko legez kanpo eta
lege-babesik gabe sortuak ziren. Elizaren babespean aurrera eraman ziren
hainbat elkarte, talde eta iniziatiba.
- Azkenik, "herrigintzaren" esparru guztiekiko kezka azaltzen zuten:
politika, gizarte arazoak, kultura, hezkuntza, hizkuntza edota literatura, denak
zeuden elkarri loturik.
Honela laburtzen digu Torrealdaik belaunaldi horren izaera:
Laburbilduz esanda, belaunaldi berriaren betekizun historikoa euskarari
maila eta esparru guztiak ematean datza: eskolatik unibertsitatera, literaturatik
zientziara, tradiziotik korronte berrienetara. Bere kasa hazi eta hezi den
belaunaldia da, bere maisu propioak hautatu dituena, ortodoxia politiko, erlijioso
zein ideologikoari aurrez aurre heterodoxia kontrajarri diona, euskal kultura
euskaraz definitu duena, arazo nazionala eta soziala teorian eta praktikan uztartu
dituena, erakundeetatik aparteko bere organoak sortu dituena, lege-babesik gabe
urte luzeetan lanean jardun izan dena (op. cit., 133).

Piarres Lafittek ere 1974an idazle eta bereziki olerkari belaunaldi berri bat
sortua zela ikusten zuen, tradizioko molde erromantikoetatik urrunduz
idaztankera eta gai berriak zekartzatenak:
Berriki arte teknika xaharrari atxikiak ziren olerkari eskolatuak ere eta
erromantiko kutsuak jotzen zituen gehienak. Egungo egunean, gai ala molde, oro
berritu dira olerki lantuetan. Olerki agerkaria irakurtzen duenak edo so bat egiten
Oxobi, Iratzeder, Lizardi, Lauetxeta, Jauregi, Zaitegi, Aresti, Amilaitz, Lete,
Mirande, Erkiaga eta bertze batzuen bertsueri, ezin uka dezake aldakuntza. Denak

366.- Gogora dezagun Erdozaintzik 1955ean argitaratu zuela lehen artikulua Herria
astekarian, eta 1958an lehen olerkia Eusko Gogoa-n. Artikulu argitaratuen produkziorik
handiena 50 eta 60. hamarkadetan izan zen.
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ez badira ere "surrealismoari" bat-miñot lotuak, aspaldiko modatik arras urrun
daude.367

Xarritonek halaber bilakaera bat zekusan 1979an Iparraldeko
eskualdeetako idazleengan, Hegoaldekoa baino urriagoa bazen ere, eta
aldakuntza horren eragileetako bat Manex Erdozaintzi zen:
Gure eskualdeko bilakera beste asko tokitakoa baino hurriagoa da.
Gazteria apurra dugu-eta. Bizkitartean Erdozaincy eta Landart batzu, bai eta
Larzabal, Salaberry edo Cazenave, bakoitza bere moldera, aldaiera baten
lekuko dira gure aldean.368
Manex Erdozaintzi-Etxart Iparraldeko euskal idazleen artean:369
Iparraldeko euskal idazleen artean Erdozaintzi kokatu ahal izateko 1979an
Xarritonek (Piarres Ehulatei ezizenaz sinatuz) egin zuen idazle zerrendara jo
dugu lehenik, hura izan baita ordura arte egin zen zerrendarik osatuen eta
zehatzena (Ehulatei, op. cit., 16-26).370
Xarritonek hiru belaunalditan banatzen diren 90 izen inguru aipatzen
ditu, liburu bat bederen idatzi duten idazleak eta kazetariak barne.
Lehenengo belaunaldia 1900tik 1920ra bitartean sortutako idazleek
osatzen dute. Bertan ditugu, ezagunenen artean, Piarres Lafitte, Piarres
Larzabal, Etienne Salaberri, Pierre Narbaits, Pierre Bordazarre (“Etxahun”
Irurikoa)... Horiek denak “aintzinekoek ireki ildoari jarraitu” egin zuten,
apaizak ziren nagusi, eta erlijio edo eliza gaiez idazten zuten batik bat.
Bigarren belaunaldia 1920tik 1936ra bitartekoa da. Honetan, Iparraldeak
eman dituen autore multzo handia dago, besteak beste, Xabier Diharce
“Iratzeder”, Piarres Xarriton, Jean Hiriart-Urruti, Fernando Aire “Xalbador”,
Jean Haritschelhar, Eñaut Etxamendi, Junes Casenave, Jean-Louis Davant, Jon
Mirande, Txomin Peillen eta Mixel Labegerie..., eta horien artean Manex
Erdozaintzi-Etxart. Bitoriano Gandiagarekin parekatu eta "garaiko poeta
hoberenarikoa" dugula dio:
Manex Erdozaincy-Etchart, Gandiaga bezala frantziskotarra eta poeta dugu,
baina oztibartarra, Mixel Garikoitz sainduaren auzoan, Ibarlan, sortua (1934):
“Hinki-Hanka”, 1978an agertu duen olerki-saila irakurtzea aski da, gure ustez,
gaurko poeta hoberenetarik dugula Manex aitortzeko (Ehulatei op. cit., 19-10).

Hirugarren belaunaldian, azkenik, 1936az geroz sortutako idazleak
daude, eta horien artean, Daniel Landart, Jon Casenave, Manex Pagola, Itxaro
Borda, Luzien Etxezaharreta, Beñat Oihartzabal, Xarles Bidegain, Manex
Goihenetxe, eta abar.
367.- P. Lafitte, "Mende huntako Euskaldun idazleen pentsa-bideak" Gure Herria, 4-5,
1974, 267 or.
368.- P. Ehulatei (Xarriton), “Iparraldeko euskal idazleak”, Jakin, 10. zenb., 1979, 25 or.
369.- Ik. 14. eranskinean ematen dugun 1950-1980 bitarteko Iparraldeko euskal idazleen
zerrenda.
370.- Ikus ere Xarritonek Iparraldeko literaturaz idatzi zituen beste artikuluak: "Euskara
eta euskal literatura Iparraldean", in Jakin Sorta, 1969, 57-60 orr.; "Literatura tradizioa
Iparraldean", in Egan, II garaia, 1994-1, 5779 orr.; "Literatura idatziaren haria hautsia dea?",
Maiatz, 21. zenb., 1994, 9-13 orr.; eta Jon Kortazarren "Iparraldeko poesia” kapitulua (1997: 239246 ).
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Erdozaintzi, beraz, euskal idazleen bigarren belaunaldi hartan kokatzen
du Xarritonek, baina hirugarrenekoengandik oso hurbil dugu; bi urte besterik
ez ditu bereizten. Gutunek, egunkariek eta dena delako lekukotasunek
adierazten diguten moduan, bigarren belaunaldiko hainbat idazlerekin
harreman hestua izan zuen. Baina geroztik jaiotako idazle gazteekin ere lotura
handia izan zuen, horien artean asko bere bilakaera profesionala eta
literarioaren lekuko eta aholkulari ere izan zituelarik: Manex Pagola, Itxaro
Borda edo Luzien Etxezaharreta, esate baterako.
Xarritonena ez da sailkapen osoki literarioa, idazleen zerrenda zehatza
baizik, adinaren arabera egindako belaunaldien edo taldeen bereizketa. Horrek
ez digu, ordea, literatur molde edo jarrera ezberdinen berririk ematen. Izan ere,
talde bakoitzak besteengandik bereizten dituen ezaugarriak baditu ere,
elkarren artean ezberdintasun handiak dituzte. Belaunaldi bakoitzaren barnean
aurkitzen ditugu literatur eredu ezberdinei jarraitzen dieten idazleak edota gai
zeharo ezberdinez idazten dutenak. Horretarako, interesgarria zaigu Luzien
Etxezaharretak egiten duen idazleen bereizketa.371
Etxezaharretaren aburuz, XIX. mendearen bukaeran eta XX.ean zehar
Iparraldeko idazleek baserri munduari eta gai moralistei idazten bazioten, gaur
egun, ordea, aldaketa bat gertatu da. Bi taldetan banatzen ditu Ipar Euskal
Herriko idazleak: batetik, ohiko idazleak, zeinen artean egongo lirateken
Iratzeder, Jamattitt Dirassar, Marijan Minaberri, Emile Larre eta Junes
Casenave, besteak beste. Eta bestetik, idazle berriak genituzke, eta aipatzen
ditu: Jean Louis Davant, Txomin Peillen, Itxaro Borda, Jon Casenave, Antton
Luku, Mattin Irigoien, Aurelia Arkotxa, Mailuix Legorburu eta Mayi Pelot.
Horietako batzuk Xarritonen sailkapenaren bigarren belaunaldikoak dira, eta
hirugarrenekoak gehienak.
Idazle berri horiek, hain zuzen ere Maiatz aldizkariaren inguruan bildu
direnak, aurrekoak ez bezala “modernotasunari eta hegoaldeko idazleei
lotuagoak egongo lirateke” (Etxezaharreta, ibid.). Manex Erdozaintzi-Etxart ere
aipatzen du, eta hau, zalantzarik gabe, idazle berrien taldean kokatuko genuke.
Izan ere aurreko literatur tradizioarekin neurri batean eten, eta Ur Apalategik
zioen bezala, "iragan erruralaren hausnarketa amaiezinera mugatu"372
beharrean, literatur gai eta forma berriei ekin zien euskara batuaren lehenengo
urratsak ematearekin batera, hegoaldeko kultur eta literatur giroarekin zubi bat
eraikiz, edo bederen zegoen zubi ahula indartuz.

371.- 2000ko maiatzean Luzien Etxezaharretak Gasteizen emaniko hitzaldia: “XX.
mendean zehar aldaketak jazo dira Iparraldeko literaturan”; María Agirreren artikulua, in
/euskonews/0023zbk/.
372.- Ur Apalategi, Itxaro Bordaren Bizi nizano munduan (Susa, 1996) eleberriari buruzko
artikulua. "(...) aitortu behar da Itxaro heldu arte prosa iragan erruralaren hausnarketa
amaiezinera mugatzen zela. Eta zer esan poesigintzari buruz! (...) Bada ordua gure idazleek bizi
dugun mundu iragankor eta aldakor honen lohian esku-besoak sar ditzaten, mitologismo
erruralaren irudipen folklorikoan gure nortasunaren esentzia magikoaren sukaldatze eta
bersukaldatze etengabean iharduteko ordez" (Maiatz, 28. zenb., 1997, 28 or.).
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4.2. ERDOZAINTZIREN POETIKA
Erdozaintzik ez zuen bere burua inor zenik ikusten poesiaz mintzatzeko,
poesia aztertzeko, jujatzeko edo metrika kontuak bereizteko. Literatur teoriarik
ez zuen; bazekien, ordea, poesia egiten, barne mundua, sentipenak, amodioak
eta gorrotoak hitzen bidez kanporatzen eta besteei zabaltzen. Argi dezagun
poesiaz mintzo denean oro har literaturaz mintzo dela; literatura, narrazioa,
olerkigintza, dena da bat, dena da poesia Manexentzat. Haren produkzioan
prosazko olerkiak, narrazio poetikoak, edo eta baliabide poetikoez osaturiko
eleberria aurkitzen dugu, askotan generoren arteko mugak ezabatzen direlarik.
Zalantzarik gabe olerkigintza zuen generorik gustokoena. Hasieratik bere
idazlana olerkaritzan "barnatzeko asmoa" agertu zuen, eta ahal bazuen
bederen, "zerbait berezitasun erekarri sail hortan eskual literaturari".373
Poesiak edo poeta izateak zentzu zabala du Erdozaintzirengan, eta hartara
hurbiltzeko Hinki Hanka olerki liburuaren sarrerara (11-17 orr.) joko dugu luze
azaltzen baitigu nola ulertzen zuen olerkigintzaren eta olerkariaren zeregina.
Izan ere, olerkia ez da soilik idazleak moldatu duen hitz, irudi eta forma
ederrez osatutako konposizio hutsa. Hori baino urrunago eta barnago doa;
bizitzan zeharreko gertakariek poetarengan sorturiko sentimendu, min eta
ondoezen emaitza da. Gertakari horiek garen moduan egin gaituzte eta "ez
nahiz ahantzi sortzen da gugan poesia" (HH, 12-13 orr.).
(...) zer dugun ikusten, zer dugun entzuten, zer zaukun gertatzen eta
munduan gertatzen direnetan zerk gaituen barna hunkitzen, ordu eta une horietan
gure barneko mundua dela hunkia, harrotua, itzulia edo inarrosia...orduan da
zerbait abiatzen kanporat jalgi beharrez olerkiaren bidez edo berdin musika,
pintura, ala eskulturaren bidez bezala. Zerbait hori barnean daukazu inguruka
bezala, itzulika, hazta-muztaka kanporateko xendera baten bila...374

"Poesiak giza errealitatea barna hunkitzen eta senditzen du -dio
Erdozaintzik-: bere gutizietan eta izialduretan, bere plazerretan eta
desplazerretan, bere ahaletan eta mugetan, bere ekintzetan eta ezineginetan,
(...)", hortaz, poesia drama bat da harentzat, eta giza errealitateaz mintzo da
(HH, 14-15 orr.).
Egia erran, ni ez naiz nor poesiari buruz zerbait aipatzeko: ez dut sekulan
ikasi eta jakin poesia aztertzen, rima eta ritmak bereizten, eskasak edo aberatsak
direla jujatzeko; ez dut ikasi et jakin zargoak kilikatzen..., laburregiak edo
luzeegiak, meharregiak edo lodiegiak direla salatzeko... Artegintza librean hobeki
senditzen naiz. Nik ez dakit zer den poesia..., bakarrik hitzek elkarrekin moldatu
lerrokadak baino urrunago, hor gaindi derabilen bizi-pilpira hori senditzera eta
jastatzera, saiatzen naiz... Eta bizi-pilpira hori da dena sentsibilitate, sentimendu,
pentsamendu, intuizio burrusta... dena umore on eta gaixto..., dena ikuste eta
hunkitze, entzute eta senditze eta jastatze, dena da gure sentsuen kalda, orgasmoa
eta pausua... Bizi-pilpira hau, nork zer den bere osotasunean jakinen balu, xahu
litzateke poesia, xahu ere gizona eta emaztea...375

Sentimenduen olerkigintza dakarkigu Erdozaintzik, maitasunak, minak,
malenkoniak eta itxaropenak sorturikoa. Idazle erromantikoen poesiaren
373.-

1966-05-05ean Antonio Mª Labaieni idatzitako eskutitza.
Erdozaintzi, 1966ko gogoetak (Corpusa, 8.3.1.(34) ).
375.- Erdozaintzi, I. Bordari gutuna, 1982-01-06.
374.-
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kontzeptuarekin bat egiten du, alegia, poesia olerkariari bihotzetik, edo haren
hitzak erabiliz, erraietatik darion zerbait dela ulertzen du, barne min, poz eta
sentipen oro hitzetan itzultzen laguntzen diona.376 Poesia tripako min bat ere izan
daiteke (HH, 16 or.). Poetaren Niak, askotan autobiografikoa, eta
subjetibotasunak bultzatzen du idaztera.
Erdozaintziren idatziek, beraz, poetaren barne pozak agertzen dituzte,
poeta euskaldun, euskaltzale eta fededun baten bizi-pozak: haurtzaroko
oroitzapen eztiak, naturaren edertasuna eta goraipamena, gizakien arteko,
etxekoen eta Jainkoaren aldeko maitasuna, mundu hobe baten ametsa, Euskal
Herriaren askapenaren itxaropena...
Natura, maitasuna (bere adierazpide guztietan) eta esperantza dira
olerkiok transmititzen dizkiguten sentsazio baikorrak. Baina Erdozaintziren
olerkigintzan zerbait nagusi bada, munduaren alderdi dramatikoa da.
Zoriontasunak baino gehiago, herriminak, bakardadeak, sufrimenduak eta
ezintasunak bultzatzen dute poeta idaztera. Gehienetan sufritzen duen Nia da,
horregatik poesia drama bat da.
Arestian esan dugun bezala, gehienetan Ni autobiografikoa da mintzo
zaiguna, eta beraz, bizitzan zeharreko gorabeherek eta minek bultzatzen dute
idaztera. Olerki gai bihurtu ditu, esate baterako, etxetik eta sorterritik urrun
joan behar izanaren samina ("Emazteki bat ene bizian..." HH, 19 or., e.a.);
atzerrian etxetik urrun egotearen bakardadea, Parisen, Tolosan... ("Neure
amari", O.1-1,"Amentsaren lana", O.1-15, e.a.); gurasoen eta Ellande eta
Piarraño anaien heriotza ("Ene Aita!" Pr-2, "Nork erranen dit?" HH 84 or.,
/Din... Dan... Hil zeinuak/ O.1-35)... edota garaian garaiko gogoeta
existentzialek eraginiko krisi une, bakardade, ezintasun, goibeldura eta tristezia
sentimenduak (/Bideetan zehar.../ O.2-11, /Ez nuen nigarrik/ O.2-21, "Kanta
zak xoria" O.2-23., "Gutizia" BP, 30 or., e.a.).
Poesia sentimenduen eta barneko kinken adierazpide izan da
Erdozaintzirentzat, zerbait intimoa eta barne-barnekoa. Baina gazte garaiko
lehen olerkietan atzean utzitako sorterriari, gurasoei, mendiei eta Euskal Herri
mitiko bati abesten bazion, 60. hamarkadan gizarteak bizi zuen errealitatearen
ispilu eta salatzaile izan nahi zuen olerkigintza bati ekingo zion.
Gogora dezagun berriro ere, Euskal Herritik kanpo hainbat urte igaro
ondoren 1959an Donapaleura itzuli zelarik, Euskal Herria batetik bestera
ibiltzen eta bere errealitatean ezagutzen joan ahala, piskanaka barnean zeraman
herritartasuna eta euskaltasuna pizten eta indartzen joan zitzaiola. Modu
horretan azaldu zuen, 1978an emaniko hitzaldian,377 nola sortu zitzaion
herriaren, zapalduen eta baztertuen alderako kontzientzia. Honela jarraitzen
zuen:
Ohartu nintzen, mundu hau, gizarte hau, bere hartan hartuz, ez zela irakatsi
zidaten bezain gaixtoa eta makurra! Haatik konturatu nintzen mundu hontan,
gizarte hontan zapalduak eta zapaltzaileak bazirela, jende pobreak eta jende
aberatsak, jende baztertuak eta jende handikariak, jende langileak eta jende
manatzaileak... Eta ene problema larriena izan zen zein alderdi aukeratuko nuen?
Zalantzarik gabe aukeratu nuen sortzeak emana zitzaidan alderdia: jende
376.-

"(...) la poesía es algo que brota espontáneo del corazón, y la literatura es el proceso o
técnica que permite traducir la poesía a lenguaje, a palabras escritas. Esta distinción responde
claramente al valor que el romántico daba a la poesía como directa consecuencia del
entusiasmo" (J. M. Díez Taboada 1982:260).
377.- Erdozaintzi, 38. art.: "Erlijioso bizitza Euskal Herrian", Jaunaren Deia 64-65. zenb,
1978, 189 or.
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langilearen alderdia, herri zapaldu honen alderdia.(...) Nere fraile bizitza,
kontzientzia hartze hauekin hasi nuen berpentsatzen eta berriro eraikitzen.

Kontzientzia hartze horrek bere poesian mundu berri hura islatu nahi
izatera eraman zuen: Euskal Herriaren egoera, euskara, gizarte berria,
langileria, giltzaperatuak... Gizakia eta gizarte-arazoak izango zituen iturri, beti
ere intimismoari eta lirikotasunari uko egin gabe.
1974an Torrealdaik bere Euskal idazleak gaur liburua prestatzeko egin zuen
inkestan, zertarako idatzi behar duen idazleak galdetzen zuen; honela idatzi
zuen Erdozaintzik:
Nere ustetan, idazlea herri batean sartua den neurrian senditzen eta
beretzen du herri baten problematika. Nondik nola senditzen, beretzen, hots
nondik nola bizitzen dituen problematika baten joerak, gorabeherak, itzuliak,
erabera, bere idazlanetan, idazleak bere barne-arnasaren beroan, bultzadan,
emaitzan; edo du bere pentsaera agertzen edozoin gertakizuni buruz, edo du
literatura obra bat (eleberri, saiakera, antzerki, poesia) moldatzen. Nere ustetan,
herri problematikak dakar beti bere eragina idazleagan, eta honek nolazpeit
erantzun bat eman nahi du.378

Ikusten dugunez, literatura nolabait herriaren arazoen aurrean idazleak
ematen duen erantzuna dela ulertzen zuen, izan ere gizarteak modu batean edo
bestean beti eragiten du idazlearen pentsamoldean, jokaeran edo lanean.
Erdozaintziren aburuz idazleak ezin dio ihes egin gizartearen errealitateari eta
bere obrak errealitate horren ispilu baino ezin du izan.
Literaturaren kontzeptu hori ez zaigu berria egiten, eta ez zen berria
Manexek adierazpen horiek egin zituen garaian ere. Ezin da esan zentzu
horretan Erdozaintzi idazle berritzaile bat izan zenik; une hartan, eta
lehenagotik ere, Euskal literaturan lehen mailako garrantzia izan duen
literatura mota bati jarraitu zion, haren irakurle zen eta harekin identifikaturik
sentitzen zen. Konpromezu literaturaz ari gara, literatura engaiatuaz edo
sozialaz.
Desberdintasunak desberdintasun asko izan dira literatura engaiatuan
murgildu diren euskal autoreak. Lauaxetatik hasita, Aresti, Juan San Martin,
Xabier Lete, Bitoriano Gandiaga edota Sarrionaindiaraino, esate baterako,
denek abestu diote Euskal Herriari, euskarari eta euskal gizarteari, bizi zuten
egoeraren aurrean jarrera aktibo bat hartuz eta beren obran islatuz. Argi dago
guztiak multzo berean sartzen eragozten diguten ezberdintasun handiak
daudela, bai ideologia mailan, bai estilo eta hizkuntza poetikoan. Jon
Kortazarrek Euskal Herriko konpromezuaren poesiaren azterketa egin zuenean
hiru kontzeptu oso ezberdin bereiztu beharra dagoela esaten zigun (1994: 56):
konpromezu poesia, poesia soziala eta poesia politikoa. Lehena, konpromezu poesia,
alegia, errealitate historikoarekin zerikusia duen gaia ikutzen duena litzateke,
errealitateari buruzko ikuspegi humanista eta orokorra mantentzen duelarik.
Poesia soziala edo sozial errealista, utopia sozialistaren ideien pean ematen dena
da, hizkuntza zuzen eta egunerokoa darabilena. Bigarren hori, beste biak ez
bezala, garai eta literatur mugimendu jakin bati dagokio, Kortazarren iritziz,
Euskal Herrian 60. hamarkadatik aurrera eman zena. Eta poesia politikoa ,
azkenik, alderdi politiko zehatz baten alde idazten dena da, forma zuzenekoa
eta matizazioari toki gutxi eskaintzen diona.
378.-

Erdozaintzi, 1974ko Torrealdairen inkesta.
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Ez gara, ordea, terminologia eztabaida batean sartuko; izan ere, asko
luzatuko ginateke literatura "sozial" delakoaren inguruan literatur kritikari eta
poeten artean eman izan diren teoriak eta definizio anitzak jasoko bagenitu.379
Literatur autore eta historialarien artean guztiz zabaldurik dagoen sozial
adjetiboa edota, frantsesezko "engagée" terminoa hartuz,380 engaiatua erabiliko
dugu lan honetan, idatzia izan zeneko garaiaren lekukotasuna eman nahi duen
literatura batetaz381 mintzatzeko, garai eta egoera zehatz batean sortu, eta hari
bizkar eman ordez, hura aztertu eta harekiko jarrera bat hartzen eta erantzun
bat ematen duena; edo beste era batera esanda, herri batek bizi duen egoera
historikoak sortarazten duen jarreraren emaitza den literatura.382
Emilio Lopez-Adanek Iparraldeko literaturaren azterketa labur bat egiten
zuelarik, Iparraldeko autoreen artean Manex Erdozaintzi-Etxart hartzen zuen
idazle konprometituaren eredutzat:
Erdozaintzi-Etxart idazle konprometituaren eredua zen. Ez da gaurko gaia
bazterrak hainbeste harrotu dituen (zituen?) idazlearen konpromezu politikoa.
Bainan gogora dezadan nola Manexek oso ongi zekien gure hizkuntza (eta
hizkuntza honen populua) hil ala biziko kinkan dela. Hona zer erraiten zion
heriotzak kendu daukun beste lagun bati, Jean Luis Caussaderi: "Gure historiaren
memento larrienetariko bat duk gaur geure Herriarekin bizi duguna eta
Euskaldunen nihork ez lezakek memento honi huts egin behar: hemen trenkatuko
duk euskal izatearen hil ala bizi arazoa". Eta gaineratzen zuen: "Historia
mogimendu honi datxekion literatur mogimendu azkar bat ez diat mementoan
ikusten eta hau ikaragarrizko falta deritziak. 383

"Nihork ez lezakek memento honi huts egin behar" zioen Manexek, ezta
idazleak ere. Nork bere sailean euskaltasunaren alde jokatzeko konpromezua
hartu behar zuela aldarrikatu zuen. Nahitaezkoa zen euskal nortasunaren
kontzientzia piztea eta zabaltzea, eta kontzientzia horrek politikan, ekonomian
edo erlijioan bezala, literaturan ere nortasun horren alde engaiatzera
garamatza. Erdozaintzirentzat "idazlea, beti da konprometitua aurrezarpenaren
alde edo kontra, gizartea kontestatzearen eta berritzearen alde edo kontra: bere
ereduak, bere ideiak, bere ikusmoldea, bere jokaera... denak ditu publikoki
agertzen zerbait idazten hasten delarik".384 Ildo beretik jarraitzen du:
379.- Poesia mota honen terminologiaren auziaz idatzi du Iñaki Aldekoa Beitiak Arestiren
poesiagintzari buruz egindako tesian: "Erretorika soziala", in Iharduna eta zentzua Gabriel
Arestiren poesiagintzan, Doktorego tesia, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1996; Jon Juaristiren
zuzendaritzapean (146-153 orr.).
Ik. ere Leopoldo de Luis, Poesía social española contempoánea. Antología [1939-1968], Ed. de
Fanny Rubio y Jorge Urrutia, Biblioteca nueva, Madrid, 1998.
380.- "On nomme littérature engagée à la littérature qui ne se borne pas à des
préoccupations artistiques, mais prétend prendre parti dans les questions vitales, et notamment
politiques, de son temps. De même, une pensée engagée est celle qui a conscience de naître dans
une situation donnée, et refuse de s'en abstraire, qui l'examine sans dilettantisme, prend au
sérieux les conséquences pratiques de ses propres prises de position, et demeure fidèle à cellesci comme au lien qu'elles créent entre tous ceux qui les adoptent" (Dictionnaire Encyclopédique
Quillet, 1990, 2191 or.).
381.- Johanes, Lechner: El compromiso en la poesía española del siglo XX, Prensas
Universitarias, leiden, 1975.
382.- Ik. F. Castañar, "El compromiso, una exigencia histórica" in Historia Crítica de la
literatura española. Epoca contemporánea 1914-1936, 7/1. alea, Crítica, Barcelona, 1995, 450 or.
383.- E. Lopez-Adan, "Sortzapen literarioaz", Maiatz 21 zenb., 1994, 19 or.. Artikulu
horretan Lopez-Adanek aipatzen dituen Erdozaintziren hitzak, 1983an Argian eta 1984an Herriz
Herrin argitaratu zen elkarrizketan jasoak dira (Ik. 13. eranskina).
384.- Erdozaintzi, 1974ko Torrealdairen inkesta.
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Neure ustetan, literatura beti soziala da: idazlearen postura agertzen du.
Erran
nahi
tinkiagoan:
gaurko
gizona
bere
sozial
dimentsioan,
kondizionamenduetan, mundua eta bere burua ulertzeko eran, bere burruka
eramateko moduan, bere kezka, galditzak eta erantzunak nondik nola formulatzen
dituen, gizarte giroa... puntu hauek eta beste... bildu, aztertu eta interpretatu nahi
ditu literatura sozialak (Ibidem).

Idazlea, beraz, beti da konprometitua, eta literatura beti da soziala.
Konpromezuaren literaturaren defendatzaile eta filosofo nagusia izan den Jean
Paul Sartrek zioen bezala,385 ez dago aukerarik egiterik, alferrikakoa da
engaiamendu poetiko bat eskatzea, izan ere, emozioa, pasioa eta gorrotoa
poemaren iturrian baitaude; hitz bakoitzarekin idazlea apur bat gehiago
engaiatzen da munduan. Erdozaintzik bereak egin zitzakeen Sartreren hitz
hauek:
Si l'écrivain fait de la littérature, c'est-à-dire s'il écrit, c'est parce qu'il assume
la fonction de perpétuer, dans un monde où la liberté est toujours menacée,
l'affirmation de la liberté et l'appel de la liberté (Sartre 1998:29).

Gure poetak euskara eta Euskal Herria minez bizi ditu;386 herriaren
arazoek eta gatazkek ezinegona eta haserrea sortzen dute harengan. Literatura,
orduan, helburu zehatz batekin sortzen da: errealitatea aldatzea, hobetzea.
Idazle engaiatuak badaki hitza ekintza dela, eta errealitate bati buruz idazteak
haren eraldaketa ekar dezakela; "nommer une chose c'est la transformer" zioen
Sartrek (1998: 17). Gizartearen aldaketa herritarren kontzientziatzetik etorriko
da, eta azken horretan literaturak eragin handia izan dezake.387 Erdozaintziren
helburua, edo helburuetako bat bederen, herritarrei "euskal kontzientzia
hartzen laguntzea eta bere kondizio alienatua ahal bezain ximenki agertzea"388
zen. Hori zen, hain zuzen ere, euskal literaturak oro har herriari ekar
385.- Sartre 1948: 24: "S'il est ainsi, on comprendra facilement la sottise qu'il y aurait à
réclamer un engagement poétique. Sans doute l'émotion, la passion même -et pourquoi pas la
colère, l'indignation sociale, la haine politique- sont à l'origine du poème" (24 or.).
386.- Rafa Salcedo, Amaia Iturbek aipatua, in B. Gandiaga, J. A. Artze eta X. Leteren
poemagintza. Poesia tradizionalaren bidetik : "Si a los hombres de la generación del 98, les dolía
España, a los poetas euskaldunes y franciscanos (Gandiaga, Azurmendi, Mitxelena, etc) les
duele el país vasco, su lengua y su futuro; su poesía se pega a las raíces, a las hojas de las
espinas y rocas del terreno".
387.- Espainiako poesia sozialaren eredu izan den Gabriel Celayarentzat ere poesia
mundua eraldatzeko instrumentu bat da: "La Poesía no es un fin en sí. La Poesía es un
instrumento, entre nosotros, para transformar el mundo.(...) Ésta es precisamente su misión. No
expresarse a sí mismo, sino mantenerse fiel a esas voces más vastas que buscan en él [poeta] la
articulación y el verso, la expresión que les dé a luz. (...) Y nada me parece tan importante en la
lírica reciente como ese desentenderse de las minorías y, siempre de espaldas a la pequeña
burguesía semiculta, ese buscar contacto con unas desatendidad capas sociales que golpean
urgentemente nuestra conciencia llamando a vida. Los poetas deben prestar voz a esa sorda
demanda" (Celaya, "Poesía eres tú", in Antología consultada de la joven poesía española, Artes
gráficas Hnos Bedia, Santander, 1952; L. de Luisen liburuan aipatua (2000: 95).
388.- Erdozaintzi, 1974an Joan Mari Torrealdairen inkestan "Zuk zeinentzako idazten
duzu?" galderari emandako erantzuna.
A. Lopez-Adanek ere oso argi ikusten du euskal literaturaren kontzientzia pizte funtzioa:
"Herri kontzientzia, kontzientzia abertzalea pizteko, literaturak funtzio handia du. Bainan
euskaldunen (euskaradunen) komunitatea batzeko, biltzeko, azkartzeko eta gure
duintasunaren kontzientziari bizia emateko, literaturak ez du soilki betekizun funtzional edo
propagandistiko bat: herri honen izpilu izanki, eleberrian erabilitako hizkuntza izan daiteke
askoz gehiago, mezu ideologiko guztien gainetik pasatzen den arima, gorputza, plazerra eta
errabiazko oihua" (Ibidem).
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ziezaiokeen onura: jendearen euskal kontzientzia piztuko zuen, eta euskal
identitatea finkatu, indartu. Pentsatzen zuen, gainera, euskal kontzientzia
hartze horrek jendea ohartaraziko zuela literatura idatziaren garrantziaz eta,
ondorioz, azken horren zabalkundea eta arrakasta ere ekarriko zuela. Eragina,
beraz, elkarrekikoa zen, alegia, literaturak kontzientziak iratzar zitzakeen, eta
horiek, bere aldetik euskal letren bultzada ekarriko zuten.
Maleruski biziki gutti irakurtzen dute gaurko Euskaldunek eta kultura
idatziak ez du halako arrakastarik gure inguruan. Ohartzen naiz militantzian ari
direnek ere biziki gutti irakurtzen dutela euskaraz eta ainitzak analfabetoak direla.
Zer egin alde hortatik ere kultura idatziaren garrantziari gure jendea irekitzeko?
Nik uste dut eraiki nahi dugun Euskal Herriari kultura idatziak eman lezakeela
finkapia azkar bat, zimendu zabalago bat, bere identitatean irauteko.389

Erdozaintziren obrak poetak bizi duen garaiaren, eta haren garaikideek
bizi duten errealitatearen berri eman nahi digu. Espazio eta garai zehatz batetik
abiatuz, errealitate horren testigantza utzi eta salaketa egitea du helburu.
Horretarako literatura, eta poesia bereziki (hori baita Manexek beti gogoan
daukan generoa), tresnatzat edo armatzat hartuko ditu. Gabriel Arestik poesia
mailu bat dela390 zioen bezala, eta hark baino lehenago Gabriel Celayak la poesía
es un arma cargada de futuro 391 zioen bezala, Erdozaintziren poesia borroka baten
elea da, bere buruaren jabe izan nahi duen herri langile baten elea (HH, 16 or.), xixta
zorrotzak dituena (Ibid.), zorrotza harri zorroztua bezalakoa (NPI, 54 or.).
Gure herri langileak emeki emeki sortu ere du bere burruka elea. Poesia
burruka bat da, bere buruaren jabe izan nahi duen herri langile baten elea; bere
manifestazioetan, bere teatroetan, bere bertsolari saioetan, bere kantaldietan, bere
toberetan, bere ikastoletan, bere alorretan, bere uzinetan, bere portuetan, bere
elizetan, bere artista-lantegietan, bere karriketan... daraman bere burrukaren
neurriko elea. Dudarik gabe, hau ere da, neretzat, lehengo eta betiko poesia (HH,
16 or.).

Artisauak edo zizelkariak harriak lantzen dituen bezala, poetak hitzak
moldatzen ditu, hitzak elean zorrozten, era horretan berak ere parte hartzen
duelarik Herri berria eraikitzen eta altxatzen. Hori du eginbeharra, eta hitzak
dira bere lanabesak.
Utz nazazue
Neure harritxoak marmolan pikatzen
Neure hitzak elean zorrozten
(...)
Utz nazazue
Hirur ehun mila harri xuriz
Hirur ehun mila hitz gogorrez
Zapaldua den herri hau
altxatzen... (HHE, 101 or.)

Erdozaintzi ez da sentimendu indibidual batzuez mintzo, aitzitik herri oso
baten, kolektibo edo giza talde baten ahotsa nahi du izan eta haiei zuzentzen
zaie etengabe. Poetaren intimitatetik sortzen diren hitzok funtzio sozial bat
389.-

1983-03-18an J. L. Davanti idatzitako gutuna.
G. Aresti, Harri eta herri, Cátedra, 1969, 280 or.
391.- "Tal es mi poesía: poesía-herramienta/ a la vez que latido de lo unánime y ciego./
Tal es, arma cargada de futuro expansivo/ con que te apunto al pecho" ("La poesía es un arma
cargada de futuro", Cantos íberos (1955), in Gabriel Celaya, Poesía, Alianza, 1984, 113 or.).
390.-
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dute; poetaren hitzak ez ezik, giza talde batenak ere dira, hain zuzen ere bera
bezalako euskaldunen, langileen eta zapalduen hitzak dira. Langile, laborari,
fraide..., euskaldun orok, pertsona zanpatu orok osatzen dute kolektibo hori.
Baina jende langilea, laboraria, uzinetako obreroa, ikaslea, irakaslea, zu eta
ni, zuek eta gu, jarri neurriek mugatzen eta hertsatzen gaituztelarik, poesia gugan
tristatzen da, goibeltzen, eta, noiztenka, kexatzen ere da. Beharrik poesia, gugan,
ezin errexitua sortu zitzaigun. Eta hezgaitza! (HH, 14 or.).

Poeta ez da, beraz, lekuko hutsa, bera ere protagonista da (L. de Luis, op.
cit. 184). Horregatik ez du bere burua berezitzat edo jendearekiko banaturik
sentitzen, haiekin bat egiten du; denak dira sistema ustel baten biktimak eta
guztien barnean dago poesia.
Arren, poesia ez da zu eta ni bezalakoetarik kanpo gertatzen. Gurekin
sortzen da. Gugan bizi da. Bulta hontan ohartua naiz laborariak, langileak,
ofizialeak, beren eskuez materia hunkitzen, erabiltzen eta moldatzen dutenak,
poetak direla. Beren begiez, beren beharriez, beren mihiaz izadia eta izakiak
ikusten, entzuten eta jastatzen dutenak, poetak direla (HH, 16 or.).

Azken batean idazleak bere garaikide eta aberrikideentzat idazten du,
errealitate bera bizi duten adiskide eta anaientzat. Alusioz edo aipamenez
beteriko hizkuntza darabil; ez da beharrezkoa dena esatea, dioena baino
gehiago daki, eta irakurleak zertaz ari den ulertzen du oroitzapen komunak
baidituzte, eta testuinguru berdina bizi baitute. Idazleak eta irakurleak
kolektibitate bat osatzen dute, Euskal Herriko historiaren gertakari eta bizipen
berak bizi dituzte, eta bizitza komun horrek ematen dien konplizitateak
komunikazio zuzena sortzen du elkarren artean. Iraurleez hitz egitean bere
buruaz hitz egiten du, eta bere buruaz ari denean, irakurleez ari da. Horregatik,
dio Sartrek, konplizitate hori dela eta ez da beharrezkoa luze idaztea, elkar
ulertzen dute eta denentzat ezagunak diren hitz gakoak darabiltzate.392 Idaztea
Manexentzat "barneko mundua" irekitzea eta azaleratzea ez ezik, "besteekin
komunikatzea duk, besteekin juntatzea, besteekin elkarrizketa bat askatzea
bizitzaren eremu gordeenak eta hunkigarrienak aipatuz".393 Honela idazten
zion Xabier Leteri 1976an:
Betire, poema batean biltzen diren gertakari, sendimendu, asmo eta
ametsak..., konzientki ala ez, Herri bati nahi dira helarazi, Herri bati nahi dira
mintzatu... eta, arren, arrenkura batek derabila idazlea Herri honi bere hitza nola
eta noiz entzunarazten ahalko dion.394

Historia bera bizitzen eta egiten ari diren idazle-irakurle horien artean
hartu-eman bat sortzen da liburu edo poesia horren bitartez. Poesia dute
bitartekari, poesiak batzen ditu, eta nork bere sailean bizi duen itxituratik
askatzeko bidea bilatzen du, askapenarako eta itxaropenerako deia da (ik.
"Mundu zabalerako" HH 46 or., "Populu bat xutik" HH 63 or., "Itxaropena" BP
26 or., "Sinesten dut" NPI 64 or. ...).
392.-

Honela dio Sartre-k: "les gens d'une même collectivité, qui ont vécu les mêmes
événements, qui se posent ou qui éludent les mêmes questions, ont un même goût dans la
bouche, ils ont les uns avec les autres une même complicité et il y a entre eux les mêmes
cadavres. C'est pourquoi il ne faut pas tant écrire; il y a des mots-clés" (op.cit., 76 or.).
393.- Erdozaintziri elkarrizketa, Argia, 1983 (Ik. Herriz Herri, 179. zenb., 1984. 13.
eranskina).
394.- X. Leteri eskutitza, 1976-11-10.
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Manexek idazten duen oro, herritarrei, jende xeheari, langile eta laborariei
zuzendurik dago, sekula ez jende handi eta jakitunentzat. Poesía para el pobre,
poesía necesaria/ como el pan de cada día zioen G. Celayak (ibid.); era berean,
Quiero escribir de día./ De cara al hombre de la calle (...) De cara al hombre que no sabe/
leer,/ y ver que no escribo en balde, zioen Blas de Oterok.395 Langilea, herri langilea
hitzak behin eta berriro irakurtzen ditugu haren idatzietan. Langilegoaren
kontzeptu ohoregarria eta miresgarria dakar, gainera. Langilea edo laboraria
poeta da bera ere, poesia sortzen du bere eskuekin materia lantzen eta
eraldatzen duelarik.
Bulta hontan ohartua naiz laborariak, langileak, ofizialeak, beren eskuez
materia hunkitzen, erabiltzen eta moldatzen dutenak, poetak direla.(...) Nere anaia
laborariak eta ofizialeak, aspaldian ohartua naiz, poetak direla beren urratsetan,
beren lenetan, beren inguruetan, beren asmoetan, beren gustuetan beren eleetan.
Nere sort-herriko laborariak, Bilboko ala Donostiako ala Mauleko langileak beren
fabriketan, artzainak beren mendietan, arrantzaleak itsaso gainean, ohartua naiz
langile mota guziak poetak direla (HH, 15 or.).

Ikusten dugun bezala, Erdozaintzi ez da soilik lurra lantzen duten
laborariez eta artzainez ari. Itxaro Bordak Bizitza Pilpirak liburuaren hitzaurrean
azaltzen digunez, langilegoaren kontzeptu berritzailea zekarren Manexek.
Euskal tradizioak "herria laborari eta artzain xoilek moldatzen zutela uste
zuen"396 bitartean, Erdozaintzi baserritarrez eta laborariez gain fabriketako
langileez ere mintzo zen. Olerkietara eraman zituen lantegiak edo uzinak,
makinak, langileen izerdiak, fabriken itxierak eta langabezia... (HHE, 88-90 orr.,
HH, 88, 114 orr....). Kontzeptu harrigarria eta berria, Bordaren ustetan, 19701980 bitartean idatzitako olerkiak izanik. Baina ez da herri xehearen zoriaz
urrikaltzen karitate kristau batek bultzaturik eta haren minaz gupidatuz;
aitzitik, poetak berak pairatzen du herriaren mina, berea ere delako. Karitatezko
olerkigintza zerua irabazteko balio dezakeen giza jarrera batek sortua baldin
bada, Erdozaintzirenak, berriz, lurra irabazi, mundu justuago bat eskuratu nahi
du (L. de Luis op. cit., 184). Gizartearekiko jarrera bati erantzuten dio eta
moralaren eta justiziaren baloreak ditu. Poetak bizi duen munduaren
errealitatearekiko jarrera horretatik sortzen diren bizipenak eta gogoetak
materia poetiko bihurtu ditu.
Erdozaintziren poesia herritarrei, langileei zuzenduta bazegoen, haren
neurrikoa izan behar zuen, argia, ulerterraza, zuzena; mezua gardentasun osoz
iritsi behar zitzaion irakurtzaileari. Hura zuen kezka nagusietako bat.
Niagok pentsaketa publikatzen diren euskarazko liburu bakarrak zer
heinetaraino langileek, laborariek, komertzantek, kaleko jende arruntek ezagutzen
eta... irakurtzen dituzten? Publiko honek deus konprenitzeko gisan idazten baldin
badugu, gure literatura oso mugatua gelditzen duk, bizitasunik gabe, gerorik
gabe.397

Horregatik Gauaren atzekaldean eleberria idatzi zuelarik ere "langileek eta
laborariek irakurtzeko eta konprenitzeko gisa"398 idaztea zuen helburu.
395.-

B. de Otero, "Cantar de amigo", in Expresión y reunión, Alianza Editorial, 1996, 126 or.
I. Borda, "Eta erresistentzia herri bat eraiki dugu", BP, 11 or.
397.- Erdozaintziri elkarrizketa,Argia, 1983.
398.- 1983-03-18an J. L. Davanti idatzitako gutuna.
396.-
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Ondorioz, goi mailako adierazpen sakon, landu, irudi eta sinbolismo
konplexuz osaturiko mintzaira poetikoa baino, hizkuntza bizia eta hurbila izan
behar zuen, jenderik arruntenarengana iristeko modukoa, literatura eta oro har
kultura, pertsona ororen eskubidea baita.399 Horregatik dio ez dela beti ele
hautatua, ez polita, hezia, saindua edo apaindua:
Ez da beti ele hautatua eta pollita: bere gatz biperrekin dabila erne-ernea. Ez
da beti arrunt hezia eta, beraz, maltsoa: bere xixta zorrotzak ateratzen ere ditu
bipil-bipila. Ez da ele saindua. Ez da ele apaindua. Sofrikarioan nekez sortzen
dena baizik. Eta hinki-hanka dabila gutartean bere pilda hitsekin, bere esku
zikinekin, bere izerdiaren urrin bortitzarekin (HH, 16 or.).

Nafarroari poema irekia-n ere ezagunak egin diren hitzok idatzi zituen: 400
Hitz hauk ez dut nahi
Akademikoak izan ditezen
Dena itxuli mitzuli
Hitz hauk ez dut nahi
Jende handiek errekupera ditzazten...
Hitz hauk nahi ditut
Irakur eta konpreni erretxak
Nere Herri langilearen
Tripatik eta odoletik
Ateraiak direlakotz (NPI, 54 or.)

Manexen mintzaira batzuetan oldarkorra eta bortitza ere da.
Frankismoaren garaian hegoaldeko idazleek jasan zuten zentsurak askotan
gauzak zeharka aipatzera, esangabe uztera edo iradokitzera eraman bazituen,
Erdozaintzi aurrez aurre mintzatu zen bere herriaren egoeraz eta herriaren etsai
diren mandatari, politikari, aberats, polizia nahiz eliz gizonez ("Egungo
berrietatik" O.1-30, "Hemengo elizari" O.1-32, "Gure etsaiak" O.1-55, ...).
Bazekien nor zen bere irakurlegoa, ondo ezagutzen zuen eta hark ere olerkiok
ulertzen eta bereak egiten zituelakoen zegoen. Baina ohartzen zen bere hitzak
gogorrak eta bortitzak izan zitezkela, horregatik HHE-an barkamena eskatzen
die bere kantuen gogorraz eta musika hautsiaz:
Jende onak
ez arren beldur izan
nire herri zahar honen
odolaren kexuaz
herra eta gorrotoa
kantatzen baldin badizuet
musika hautsi batez...
(...)
Arren
ez otoi kexa
jende onak! (HHE, 80 or.)

399.- Ideia horiek ere Sartreren pentsamendutik hurbil daude: "Nous considérons
aujourd'hui la lecture et l'écriture comme des droits de l'homme et, en même temps, comme des
moyens de communiquer avec l'Autre, presque aussi naturels et spontanés que le langage oral;
c'est pourquoi le paysan le plus inculte est un lecteur en puissance" (Sartre, op. cit., 91 or.).
400.- Olerki horrek beriro ere Gabriel Celayaren hitzak ekartzen dizkigu gogora, haiek ere
kaleko gizonarentzat, pobrearentzat eta langilearentzat idatziak: "Tal es mi poesía: poesíaherramienta (...) No es una poesía gota a gota pensada./ No es un bello producto. No es un
fruto perfecto./ Es como el aire que todos respiramos/ y es el canto que espacia cuanto dentro
llevamos" (G. Celaya, ibidem).
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Barkamena sinestunei ere, gauzek hala izaten jarraituko zuteno bere fedea
apurtua izango baitzen:
Arren
neure herrik sinesdunak
inori ez diot zorrik
baina
gauak
egunak bihurtu ez direno
guretzat besteentzat bezala
barka
nire herriko sinesdunak
neure Fede
apurtua... (HHE, 85 or.)

Ohartzen zen, jakina, bazegoela poesia mota hori maite ez zuenik, eta bai
olerkigintzaren kontzeptu sozial hori, bai bertan esaten dena gaitzesten zuenik.
Errealitatearekiko urruntzea edo ihesbidea den poesia arbuiatzen zuen.
Egia erran, hori <poesia herriaren borrokaren elea izatea> ez zaie
zenbaitzuri ez gustatzen gure poesian. Nahiago zuketen errorik gabeko arbola
baten itzala, hotzak hilik erortzen den txori baten azken kantua, bizia galdurik
ixiltzen den herri baten azken hasperena... Kontzientzia lasai, zenbaitek hori bera
nahiko zuten gure herri langileari gertatu balitzaio. Baina gure herri langileak bere
poesia ez du ahantzi eta galdu. Gure herri langileak emeki emeki sortu ere du bere
burruka elea (HH, 16 or.).

Berriro ere poesia eta herria identifikatzen ditu; poesia herritarren
adierazpidea izanik, lehena erasotzen edo ukatzen duenak bigarrena ere
erasotzen eta ukatzen du. Ez du axolarik, ordea, hitzok desagertarazita ere
atzetik gehiago etorriko direlakoan baitago.
Ale hau galtzen baldin bada
nonbaiteko polizier baten eskuetan
edo suan sartua zentsore zital baten manuz
edo, beste gauza ezdeusen artean,
pubelagian suntsitzen baldin bada
ez dolu ukan
eta...
krima bat izan bazen...
barka
zeren
holako aleak
mila ta mila baitaude gordeak
harri xuriekin nahastekatuak
hitz gogorrez estekatuak
herri zahar honen erraietan. (HHE, 102)

Literatura herritar xumeenen eskura jarri nahia poeta sozial ororen
helburua izan da; langilegoarekin komunikazio zuzena izatea, haren intereseko
gaiak landuz, langile edo laborariaren mintzaira egunerokoa berreskuratuz.
Hala eta guztiz ere, zalantzazkoa da zein neurriraino beteko zen helburu hori,
halako poesia benetan herrikoia izatera iritsiko zen ala gutxiengo intelektual
baten artean geratuko zen. Poeta sozialak kexu izan dira beren idatziak
gutxiengo batek irakurriak baino ez zirelako, eta ez zirelako hain zuzen ere
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laborariak eta kaleko jendeak beren olerkien irakurleak.401 Kezka bera zuen
Manexek "langileek eta laborariek irakurtzeko eta konprenitzeko" gisako
literatura egin nahi zuela zioenean, baina zail da esaten hizkuntza eta estilo
erraza erabiltzea nahikoa izango ote zen haren lanak jende xehearen artean
irakurria izan zedin lortzeko, kontuan hartzen badugu, gainera, Iparraldeko
irakurlego euskaldunaren kopurua oso mugatua zela.
Hala ere onartu beharra dago, euskal olerkari askorekin gertatu izan den
bezala, hainbat olerkik liburuekin lortu ez duten zabalkundea kantagintzari
esker lortu dutela (besteak beste Pantxoa eta Peiok, Gure Bideak, Guk, eta
Bordaxuri taldeek abestuak). Izan ere, euskal kantagintzak eragin handia izan
du olerkari askoren obra herriarengana iristeko eta ezagutarazteko. Nahiz eta,
Joan Mari Lekuonak Gandiagari buruz zioen bezala,402 kantuek ez duten beti
poetaren zatirik ederrenak, eta esanguratsuenak hartzen, haien obraren atal
txiki bat baino ez duten ezagutzera ematen, eta ondorioz, liburuarena baino
ikuspegi hestuago eta mugatuagoa eskaintzen duten, hala ere kantariek sozial
dimentsio bat eman diete olerkiei, herritarren artean sinbolo eta ikur
bihurtzeraino:
(...) kantariarengandik poetak hartzen du, batez ere, zabalkundea, sozial
dimentsioa, masa-erakundeen eragina. Zabalkundea, inoiz liburu hutsaren bidez
ezagutuko ez zutenak poema ezagutzera iristen direlako. Eta sozial dimentsioa,
kantari esker poema jendoldearen sinbolo, ikur eta adierazpide gertatzen delako,
jendeak bizi duenaren interpretapena, gizartean esnatzen ari den zibilizazio
berriaren deskribaketa presagiakorra (Lekuona, ibid.).

Halaber E. Lopez-Adan Iparraldeko olerkigintzaren egoeraz ari denean,
musikak olerkiari gorpuzkera bat eta hedadura zabalagoa ematen diola
azaltzen du, nahiz eta askotan erritmo musikalak berak testuaren esanahia
gainditzen duen: 403
Publiko mugatutako batentzat, nonbait posiblea da komunikazioa oso
kontzeptuala izanen ez den olerkian. Gainera, kantariek hemengo idazleen testoak
abesten dituzte, eta honek beste hedadura bat ematen dio olerkiari: musikak
ornitzen dio gorputza eta kantaren errepikatzeak ezagutarazten du. Problema
beste bat da: erritmo musikala testoaren esanahiaren gainetik pasatzen denean,

401.- Leopoldo de Luis-en antologian honela idatzi zuen J. Hierrok Espainiako
gerraondoko olerkigintza sozialari buruz: "La poesía social (...) adolecía de un grave defecto:
que nunca fue popular. Y esto es grave cuando se pretende precisamente, que la poesía sea la
chispa que encienda la conciencia popular; cuando se pretende que el pueblo sepa que el poeta
es uno de los suyos y que está a su lado en lugar de tocando la lira en el olimpo. Esa poesía se
ha quedado entre los poetas, entre los intelectuales de profesión. Por ello, en cierto modo, ha
fracasado. En eso consistió en fracaso. Otra vez el lenguaje creado para comunicar con su
vecino quedó reducido al ámbito de los crérigos" (L. de Luis, 2000: 344-345). Honela onartzen
zuen Blas de Oterok Que trata de España liburuan (1964): "Da miedo pensarlo, pero apenas me
leen/ los analfabetos, ni los obreros, ni los niños./ Pero ya me leerán. Ahora estoy
aprendiendo/ a escribir, cambié de clase" (Expresión y reunión, Alianza, 1996, 152 or.); "Soy
sólo poeta: levanto mi voz en ellos, con ellos, aunque no me lean" (op. cit.155 or.). Eta kezka
bera zuen Jose Agustín Goytisolok 1965ean: "Es utópico querer llegar a la mayoría de la
sociedad cuando ésta está formada por analfabetos que bastante tienen con asegurar el pan
nuestro" (Iñaki Aldekoak aipatua, op. cit. 153 or.).
402.- J. M. Lekuona, "Poesigintza eta Kanta gerraostean", Gandiagari omenaldia, in Jakin, 5
zenb., 1978, 124 or.
403.- E. Lopez-Adan, "Beltza", "Sortzapen literarioaz", in Maiatz, 21. zenb., 1994, 14 or.
Kantagintzaren eta hizkuntza poetikoaren arteko harremanaren inguruan, ikus ere A. Arkotxa:
"Xabier Lete, un poète basque sous le franquisme, une conception de la finalité du langage
poétique", in Piarres Lafitte-ri omenaldia, Iker 2, Euskaltzaindia, Bilbo, 1983 155-173 orr.
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konprenitzen ez den kanta maita daitekeelako. Bainan, agian, testo poetiko horien
konprenitzeko gogoa izan daiteke euskalduntzeko, alfabetatzeko edo
euskalduntasunaz harro izaiteko lehen urratsa.

Erdozaintzik olerkigintza zuen generorik maiteena eta barne sentipenen
agertzeko eta protestarako hautatu zuena. Baina bada hari loturik beste
literatura molderik, sarritan mintzagai izan dituenak, oso gustokoak ere
zituenak, eta poesiak bezala, betekizun garrantzitsua izan zutenak bizi zuen
gizartean; bertsolaritza, kantagintza, eta antzerkigintzaz ari gara.
Behin baino gehiagotan esaten digu Erdozaintzik kantuei eta bertsoei
egozten diela ttipitatik euskal sentimendua, euskararekiko maitasuna edota sortherriarekiko atxikimendua piztu izana. "Nere gogo-bihotzak, ttipi nintzelarik,
kantuak ireki dizkit gizarte bizitzara" zioen Nafarroari Poema Irekia lanean (BP,
51 or.); eta berdin aitortzen zuen Gure Herria eta Elgar aldizkarietan:
Bertsolari haurrideak, ene haurrideak, zuek dautazue salatu EskualHerriaren edertasuna; zuek dautazue hel-harazi eskual mintzoaren dei eztia, dei
samurra! Egun, goraki aitortzen dautzuet zuen bertsoek dautela piztu ene barne
gordean Eskual-Herriaren eta eskuararen alderako amodio beroa.404

1960. hamarkadan bertsolaritzak eta kantagintzak izan zuten bultzada
handia bizi izan zuen. "Bertsolaritza sozio-politikoa" deitua izan denak eta
Mixel Labegerieren ondotik sortu ziren abeslari eta talde ugariren
emankizunek presentzia sozial nabarmena lortu zuten, eta euskal nortasunaren
adierazpen bilakatu ziren.405 Erdozaintzik herri literatura horren bilakaera
jarraitu zuen, eta euskal gizartean oso lan eraginkorra egin zezakeelakoan
zegoen. Haren hitzetan, bertsolaritza eta kantagintza Herriaren erraietatik
sortuak dira, eta beraz, "gure sendimenduen, gure ikusmoldeen, gure
pentsabideen bilgailu eta agergailu" (NPI, 51 or.) bilakatu dira. Dagoeneko J.
Oteizak 1963an kaleratu zuen Quousque tandem...! liburuan euskal
bertsolaritzaren jatortasuna eta egiazkotasuna defendatzen zuen. Haren
ustetan, bertsolariaren poesia ez da bertso edo kantu hutsa, baizik eta kantu
espirituala, barne ahotsa eta barne denbora: "Nuestro bertsolari es en su
aislamiento popular y cultural, la especie de hombre más alta y espiritual de
nuestro país, la revelación más pura y coherente de nuestra íntima verdad
cultural" (op. cit., 125. zenb.).
Hortaz, Erdozaintziren aburuz bertsolaritzak funtzio garrantzitsua izan
zezakeen euskal gizartean: euskal kultura aberastu eta zabalduko zuen euskal
kontzientzia kolektiboa eta euskal sentimendua iratzarriko zuen.406
Le bertsolarisme, encouragé et soutenu, est, avec le théâtre et les techniques
audivisuelles, ce qui dans l'avenir peut le plus contribuer à opérer le passage d'une
conscience individuelle d'être basque à une conscience collective de vouloir exister
en tant que communauté basque (24. art. "Bertsolarisme en Pays Basque", 1965).
404.- Erdozaintzi, 17. art.: "Haurride bertsolariak, zueri begira dago eskualdun jendea!"
1959. Ik. ere 24. art.: "Bertsolarisme en Pays Basque", 165.
405.- Ik. Maite Idirin, "Herri kanta egungo Iparraldean", in Jakin, 10 zenb., 1979, 43-60 orr.
406.- 1979an, Tolosan zela, euskal kantagintza berriari buruzko azterketa bat aurkeztu
zuen: "La chanson basque contemporaine: phenomène social". Lan horretan 1960tik aurrera
garatu den kantagintzaren analisi bat egin nahi izan zuen, kantuaren eta ekonomia, politika eta
kultura faktoreen arteko harremana agerian utziz. "la chanson contemporaine, (...) celle qui
circule à travers le Pays Basque, qui le parcourt dans tous les sens et qui agit comme instrument
de conscientisation et de solidarité entre les Basques" (Artikulu edo idatzi argitaragabeen
puntuan aipatua. Ik. 3.2.3.2. ).
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Berdin zioen Nafarroari poema irekia-n: "Mende luzeetan, besteak beste
bertsolaritza kantatuak iraunarazi du euskal sendimendua. Gaur gainera,
bertsolaritza idatziak eta kantatuak sortzen eta eragintzen digu Herri bat egiten
dugula kontzientzia" (NPI, 57 or.). Gainera, lurraldeen arteko eta mugaren alde
bietako euskaldunen arteko komunikazio eta batasun instrumentu egokia zen:
<les bertsolaris> sont actuellement les mieux placés pour créer un courant
d'échanges et de compréhension entre basques des diverses provinces (Ibidem).

Gizarte funtzio bera zekusan antzerkigintzan. Bertsolaritzaren moduan,
antzerkia ere bihurtu zen herritarren adierazpen tresna, maila apalago batean
bada ere, hegoaldeko antzerki-taldeek traba handiak izan baitzituzten egoera
politikoa zela eta (Torrealdai, 1997: 154). Iparraldean, antzerki-talde gazteen
emanaldi anitzen ikusle izan zen Erdozaintzi; herriz herri, Ibarlan eta
Pekotxeako ganbaran bertan autore ezagunenen lanak taularatzen zituzten: T.
Monzon, P. Lartzabal edota D. Landartenak, besteak beste. Bertsoak, kantuak
edo olerkiak bezala, antzerkiak ikusleen kontzientzian izan zezakeen eraginaz
ohartzen zen Erdozaintzi; izan ere, antzerkia herriaren hitza da. Herria bera
poeta dela zioen bezala (HH, 15 or.), herria teatrolari dela zioen:
Herri osoa da teatrolari, egun guziez, bainan beste gisan, ez alegiaka, bainan
intzirika eta nigarrez, irriz eta karkailaz, kantuz eta zinkaz (7. egunkaria, 1970-0215).

Bertsolariak nahiz antzerkigileak herritarrengandik gertu zeuden, bai
esperientzia aldetik, bai hizkuntza eta espiritu aldetik. Eskaintzen zuten
literatura herrikoia zen, herritarrengandik zetorrena eta gehiengo zabal bati
zuzen eta erraz iristen zitzaiona. Erdozaintzi bezalako idazle
konprometituentzat aukera handiak eskaintzen zituzten generoak ziren eta
horien hainbat baliabide teknikoez baliatuko ziren jendetzarengana hurbiltzeko
beren ahalegin etengabean.
Zalantzarik gabe Manex Erdozaintzi-Etxarten obra literaturaren
konpromezua edo engaiamendua landu duten autoreen artean kokatu beharra
dago. Euskal Herria eta euskara izan zituen gai nagusiak, baina Euskal
Herriaren kontzeptu zehatza zuen, hau da, herri euskaldun, bateratu, pobre eta
langilea zen amesten zuen hura. Euskal errealitateaz hausnartu zuen, literatura
baliatu zuen herritarren arazoez mintzatzeko eta herritarren ahotsa izatea nahi
zuen.
Manexen olerkigintzan, ordea, ez da soilik abertzaletasuna eta
konpromezu soziala atzematen, horiekin nahasirik doa beti hausnarketa,
sentimendua, nostalgia, maitasuna, fedea, natura. Abertzaletasuna eta
kristautasuna, gizarte aldarrikapenak eta intimismoa, borroka eta
sentimendua..., horren guztiaren sintesia eta armonia egiten du, sintesi
pertsonal bat, esaten digu Joxe Azurmendik:
Badakigu, borrokari lotzeko ez dago kristau fededuna izan beharrik: baina
Manex fededuna zen. Ez dago haurtzaroko pentze, iturri, supazterrak oroitu eta
maitatu beharrik; bere belaunaldiko gehienak orduantxe "hiritarrak" eta
unibertsalak agertzeko permatzen ziren: baina Manexek Euskal Herriko loreak,
arbolak, bideak, bere lagunak bezala maitatzen zituen; eta haurtzaroko iturriak,
pentzeak, beren izen propioekin -Putzunde- zituen oraino bihotzean. Eusko lur
epelaren sentimendu handi bat zuen barru-barruan. Gizakiak eta lurra familia
handi bat bezala ziren, loreak eta umeak, laborariak eta pentzeak, abereak, izarrak,
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iturriak, lantresnak, hego-haizea. Jendearen injustiziak, nigarrak -"neure herriko
lanak, izerdiak, nigarrak"- lurraren sufrimendua bezala sentitzen zituen. Lurraren
historia tragikoa bezala ikusten zuen gizakiaren historia. Eta munduaren bere
ikuskera, sentimendua, konpromezu soziala, borroka abertzalea, bere fedearekin
biltzen eta argitzen zuen dena, sintesi pertsonal handi batean. Sintesi hori bezala
dago niretzat Manex, bere irribarre txikiaz beti zigarro txar batekin, nire
oroipenean, armonia pertsonala, ideologikoa, estekikoa, erlijiosoa. Hain
hurbilekoa eta hain miresgarria halere egiten zuena. 407

Norbaitekin parekatzekotan, Jon Kortazarrek Konpromezu humanista
izendatu zuen sailean sartzen dituen Juan Mari Lekuona, Mikel Zarate, baina
batez ere Bitoriano Gandiagarekin pareka genezake, haien modura
"errealitatearen zentzuari buruz hausnartzen eta ikertzen duen poeta" baita
(1994: 64-65), eliz-gizon eta apaiz bera ere, konpromezuaren eta
kristautasunaren lotura etenezina agertzen duena.
1974an idatzi zuen Herri Honen Erraietan eta 1976-1977 bitartean prestatu
zuen Hinki-Hanka liburua. Olerkiok 70. hamarkadan hegoaldean argitaratu
ziren hainbat lanen ildotik zihoazen, Franco hil aurreko giroa eta errealitatea
erakusten zutenak, gizarte eta politika arazoez arduratzen zirenak; Joxe
Azurmendiren Hitz berdeak (1971), Gandiagaren Hiru gizon bakarka (1974),
Xabier leteren Bigarren poema liburua (1974),... adibide bakar batzuk
aipatzearren. Guztiek izan zuten oihartzunik gure idazlearengan.
Erdozaintziren obra, beraz, testuinguru zehatz batean ulertu behar da:408
euskal kontzientziaren pizkunde urtea, frankismoaren azken urteak, Hego
Euskal Herriko abertzaleen aurkako errepresioa, Ipar Euskal Herriko berpizte
kulturala eta aldi berean krisi ekonomikoa, laborarien egoera larria, langabezia,
herrien hustutzea, euskararen galera eta bazterketa...
Herrian bizitzeko eskubidea, langileari eta euskal kulturari zor zitzaien
errespetua: mintzaira berri honek Euskal Herri osoa tximista eta lurrikararen pare
inarrosi eta astindu zuen. Manex Erdozainzi-Etxarten mezuak mintzaira hori
sustraitzen baino gehiago, zutabez, zurkaitzez, indartzen du, maitasunaren ahal
mugagabea gehituz (Etxezaharreta, ibidem).

Azurmendik aipatzen zuen konpromezua eta intimismoaren sintesi
horren zentzu beretik, Manexen poesia "mailu eta amodioz" egina dela dio
Etxezaharretak (ibid.). Hura da, hain zuzen ere, Erdozaintziren obrari ikus
dakioken berrikuntza, alegia, Iparraldeko literaturaren ikuspegi erromantikoa
eta kutsu erlijiozkoaren eta hegoaldeko poesia sozialaren arteko bide liriko
ezberdin bat bilatzen duela.409 Poesia politikazko helburuekin uztartzen zuela
zioen Itxaro Bordak. Honela aurkeztu zituen Bizitza Pilpirak bildumako
olerkiak:
Gisa hortako tituluarekin arriskua badugu Manex Erdozaintzi-Etxart
poetaren ikuspegi murritz baten eskaintzeko, poetaren lana soilik politikaren
alorrean kokatzeko edo poetaren ideia faltsuaren emaiteko. Manex ErdozaintziEtxart hori guzia baino gehiagoko norbait zen. Plaza gizona zela erraiten baldin
bada hemen egiatik hurbiltzen gara erantsiz franxiskotar apeza izanez igandezigande lekuan lekuko erretorra ordezkatzean okupatzen zuen prediku alkiko
plaza gizona zela. Neologismo bat asmatu beharrean gaude Manex Erdozaintzi407.-

J. Azurmendi, "Manex nire oroipean", Jakin 86, 1995, 18 or.
L. Etxezaharreta, in "Poesia, mailu eta amodioz", HH liburuaren 1995eko edizioari
egindako hitzaurrea, 8 or.
409.- I.Borda, "Manex Erdozaintzi-Etxart. Idazlea", MG, 46 or. eta Jakin, 86. zenb., 1995, 2324 orr.
408.-
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Etxarten eginbidearen agertzeko: gizon po-e-litikoa zen, poesia uztartzen baitzuen
herri politikazko helburuekin. 410

Erdozaintzirena ez da aldarrikapen eta mezu zuzen hutsara mugatzen
den olerkigintza. Konpromezuaren ikuspegi pertsonalagoa eta existentzialagoa
agertzen du. Pentsamendu kristau, eta bereziki frantziskotarrar batetik, bizi
duen eta gustokoa ez duen errealitatearen hausnarketa egiten du eta horren
berri eman nahi dio irakurlegoari, hark ere egoera jasanezin baten kontzientzia
har dezan, bere buruaren eta gizarte bidegabe baten kontzientzia har dezan.
Leopoldo de Luis-ek bere antologian zioen bezala (op. cit., 220), jakina da
olerkigintzak, oso engaiatua izanagatik, ez duela iraultzarik egiten, iraultzak ez
dira olerkiak idatziz egiten; baina olerkari engaiatuak hiru helburu horietako
bat, bederen, lortu ahal izango du: bere olerkien bidez gertakari batzuen
injustizia sentiarazi; bere herria bizimodu berri baterako bidean lagundu; edo
bestetik gabe, bere hurkoen minak beste edozein gaik baino gehiago hunkitu
egiten duela agerian utzi. Hiru helburu horiek gogoan zituela, hain zuzen ere,
bideratu zuen bere literatur produkzioa Erdozaintzik.

410.-

I.Borda, "Eta erresistentzia herri bat eraiki dugu", BP sarrera, 9 or.
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4.3. EZAUGARRI ESTILISTIKO NAGUSIAK
Gure lana ez litzateke osoa izango aztergai dugun autorearen
idazmoldeari atal bat eskainiko ez bagenio. Oraingo honetan harekiko
hurbilpen labur bat egingo dugu, olerkiek nahiz prosazko lanak agertzen duten
baliabide tekniko-formal nabarmenenak eta erabilienak azalduz.
Lehenik eta behin esan dezakegu Erdozaintziren estiloak euskal literatura
klasikoan dituela sustraiak. Lehendabiziko olerkiak bertsolarien eta herriolerkigintzaren moldeak jarraituz moldatu zituen. Baina laster molde zaharrak
alde batera utzi eta olerkigintza libre eta berriago bati ekin zion. Bere idatzien
hizkuntza literarioa moldatuz joan zen, lantze eta sakontze luzeen ondorioz,
eskuartean izan ditugun olerki zirriborroek eta saiakerek erakutsi diguten
bezala, eta hainbat idazle berriren obretatik edanez. Ez zituen, ordea, herri
baliabideak erabat baztertu eta forma berriekin tartekaturik aurki ditzakegu.
Izan ere, gerraosteko, eta batez ere hirurogeigarren hamarkadatik aurrerako
autore ugari, horietako asko poesia soziala edo antzeko formak landu
zituztenak, poesia herrikoiaren eta bertsolaritzaren estetika-moldeez eta
teknikaz baliatu ziren eta horien arrastoak aurki daitezke beren lanetan. Gutxi
batzuk aipatzearren, horien artean genituzke G. Aresti, B. Gandiaga, X. Lete, J.
A. Artze edota J. M. Lekuona.411
Horien bide beretik, Erdozaintziren olerkietan, tonu aldaketa ugari
aurkitzen ditugu: badira bertsolaritzaren teknika darabiltenak, poema
narratiboak, errepika eta paralelismotan oinarrituak, irakurlearekiko dei eta
oihu zuzen apaingarririk gabeak... Baina idatzi guztiek, prosazko nahiz
poesiazkoek, ezaugarri bat bera dutela esan genezake, poetak berak etengabe
bilatu eta aldarrikatu duena: mintzaira zuzena, gardena, irakurleari erraz
iritsiko zaiona eta harekiko komunikazio zuzena segurtatuko duena bilatzen
du. Hizkuntza poetikoaren herrikoitasuna defendatzen zuen. Hinki-hanka-ko
sarreran (HH, 16 or.) dagoeneko aurreratzen zigun poesiak ezin duela beti
ederra, landua eta apaindua izan, izan ere, nahitaez islatzen eta salatzen duen
errealitatea bezain zorrotza eta mingarria baita. Hortaz, obra horretan mezuak
hartzen duen garrantziak, literaturaren herritartasunak eta irakurlearekiko
hurbiltze nahiak, joera estetiko batera bultzatzen du idazlea, hau da, literatura
zuzen eta adierazkorra egitera. Atal honen helburua, beraz, hori guztia nola
gauzatzen den azaltzea izango da.

411.- J. M. Lekuona 1982: 59. Ik. ere Amaia Iturbide 2000.
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4.3.1. Poesia: tradizioaren ereduetatik molde berrietara
Bertsolaritza eta metrika moldeak
Herri poesia, literatura forma zaharrak daude olerki hauen iturrian, bai
iruditegiari dagokionean, ondorengo atalean ikusiko dugun bezala, bai
baliabide tekniko eta formalei dagokienean ere.
Bertsoen egiturari dagokionean, olerki libreak dira nagusi, neurririk eta
errimarik gabeak, luzera irregularreko bertsolerro eta ahapaldiak. Askatasun
osoz eta metrika molde eta arau hertsiei lotu gabeko olerkiak dira. Baina bertso
libreen hautaketa horretan ez dugu ulertu behar poetak zentzu poetikoa
metrika eskemetara egokitzea gaitzesten duenik, baizik eta egitura berri horrek
aukera ematen diola poesiak transmititu nahi dituen sentipenen erritmo bizia
eta librea agertzeko. Gandiagak poesigintza mota honi buruz esandakoak ondo
egokitzen zaizkio Erdozaintziren idatziei: "poesia sozialean aurkitu nuena, hain
zuzen, formaren ezaxola bat edo, erraztasuna zen, isuri direktoa (ez dago ondo
esana, baina ulertzen da), naturaltasuna, solas-molde apainkeria gabea,
askatasuna".412
Naturaltasunari uko egin gabe, ordea, euskal tradizioaren literatura
moldeak maite zituen Erdozaintzik eta halakoetan trebatzen ahalegindu zen,
hainbat idatzik erakutsi diguten moduan. Bertsolaritza oso gustuko generoa
zuen; bertso argitaragabe batean hamar ahapalditan Iparraldeko Xalbador,
Mattin eta Txanpun bertsolariak omendu nahi izan zituen:
Aspaldi hontan haize hegoak zoratu zidan burua
Zenbait bertsotan behar nuela trebatu neure gogoa:
Hasi bainintzen eroturikan laxo-laxorik papoa
Segur ez nuen halere galdu usaiako lo gozoa!
Asko gaiekin kezkatu nintzen ezin jakin zein hautatu
Azken finean hauzi gogor hau honela nuen trenkatu:
Iparraldeko bertsolariak elkarrekilan juntatu
Bina bertsotan nahi nituzke alegeraki aipatu! (O.2-18)

Aztergai ditugun liburuetan nahiz idatzi argitaragabeetan badira hainbat
olerki bertsolaritzaren teknikak baliatuz idatziak (silaba neurtuak, errima)
atalen batean, edo bere osotasunean. Metrikaren erabilera askea eta nahasia
egiten du poetak, sarritan bertso neurtuak eta libreak, errimadunak eta
errimarik gabeak tartekatuz:
- Zenbait olerkik bertso lerro guztiak silabez berdinak dituzte, denak
errimadunak ("Bideetako mugimenduak..." HH, 102 or., "Eguberritan" HH, 129
or., "Errepikak" NPI, 66 or., "Eiherazain Iholdin" O.1-26, "Amentsaren lana" O.115, /Aspaldi hontan haize hegoak.../ O.2-18 ...);
edo errima nahasikoak, eta errimarik gabeak tartekatuz ("Euskadiko
neskatxa BP, 23 or. ...).
- Beste batzuek neurkera ezberdineko ahapaldiak nahasten dituzte
("Mundu zabalerako" HH, 46 or., "Herri bat" HH, 93 or. ...).
- Silaba kopuru erregularreko eta errimadun ahapaldiak beste ahapaldi
libreekin tartekatzen dituzten olerkiak ere badira ("Primadera bihotzean" HH,
37 or., "Itxaropena" BP, 26 or. ...).

412.- B. Gandiaga Joxe Azurmendiren hitzetan, in Hiru gizon bakarka, epilogoa, 207 or.
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Egitura metriko erabilienak lau bertso-lerrotako ahapaldiez osatutakoak
dira, Haritschelharrek lauko monorrimoa deritzona, hau da, lau lerro luze,
bertso-etena eta errimadunez osatuak; 13 silabakoak (7+6), 15ekoak (8+7) eta
18koa (10+8). Euskal herri-literaturako bertso-molderik erabilien eta
zabalduenera jo du Erdozaintzik.
15 silabako (8+7A) bertsoaren adibide dugu "Amentsaren lana" (O.1-15):
Batzutan gizon egina dabila gogolari
Doluminekin behatuz bere haur-denborari
Arrangura gutirekin iragan aroari
Uste beno fiteago eskapi zaionari

13 silabakoetan (7+6A), zortziko txikia deitua, adibide gehiago ditugu:
"Itxaropena" (BP, 26 or.), "Errepikak" (BP, 66 or.), /San Frantsesen
ondotik/(O.2-1), /Barda uono/ (O.2-5), "Eiherazain Iholdin" (O.1-26).
Ahantzi nahi ditut etsipen kantuak
Herri zapaldu honen intziri-nigarrak;
Taigabe daramagun burruka gogorrak
Dakarzki berarekin hazi emankorrak... (BP, 66 or.)

Eta azkenik, 18 silabako bertsoak (10+8A), zortziko nagusia deituak: "Herri
bat" (HH, 93 or.), "1975eko odolketak Euskadin" (O.1-27), "Gure ingurumena"
(O.1-33), "Managuako bideak" (O.1-36), "Bakartasuna" (O.2-9), /Aspaldi hontan
haize hegoak.../ (O.2-18).
Udaberriko ixiltasunak dakar berari lotua
Zuhaitz artetik lasterka doan erreka baten kantua:
Sinfoni luze xoragarria berez-bere negurtua
Harri kixkolen berdin harroken doinuetaz moldatua! (O.1-33)

Puntu erraza darabil orokorrean, deklinabide kasu marka, edota aditzaren
partizipioaren bidez osatuak: bizian/ bideetan/ odolean/ joan/ bihotzean
(HH, 46 or.), urratu/ alaitu/ joritu/ baretu (HH, 94 or.). Zenbait kasutan puntu
aberatsagoak ere aurki ditzakegu: kartzela/ bezala/ zabala/ odola (HH, 94 or.),
hauzi/ guzi/ doatzi/ etzi (BP, 66 or.).
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Olerkien ezaugarri grafikoak
Erdozaintziren olerkigintzan aurkitzen dugun ezaugarri adierazgarri eta
nabarmenenetako bat "metagrafoen" edo "grafemen" erabilera da, hau da,
olerkien forma grafikoan eragiten duten ezaugarri tipografikoak.413 Kontzeptu
horren baitan bi prozedura darabiltza. Lehena zeinu tipografikoen hautaketan
datza. Hainbat bertsolerro eta ahapaldiren idazketarako hautatutako zeinu
tipografikoek esanahia ematen diote testuari, edo testuaren beraren edukia
indartzen.
Batzuetan hizki beltza darabil nabarmendu nahi duen hitza idazteko
(Euskadi, Euzkadi NPI, 53 or.). Bestetan komatxoak, eslogan, oihu edota hitz
borobilduetarako ("Herrian bizi nahi dugu", "Herrian lana", "Askatasuna",
"Autonomia" NPI, 58-59 orr.), "Ni, euskalduna naiz" HH, 65 or.).
Baina baliabiderik erabiliena letra larriak dira, zalantzarik gabe. Olerki
ugari letra larriz idatziriko hitz, lerro eta ahapaldiz zipristindurik daude.
Idazketa aukera hori ez da hutsean hartua, esanahi berezia hartzen du
poemaren testuinguruan. Hitz bakarra izan daiteke, "Nori ez?" (HH, 88 or.)
olerkian bezala, zeinean hizki larriz idatzitako hitzak berak, HAUSTEA,
"hautsi" egiten duen ahapaldiaren diskurtsoa, indartuz horrela poetak
azpimarratu nahi duen haustearen, etenaren esanahia. :
Nori ez zaio deskantsu leku
Lagunen bihotz barea?
Eta nori ez
Zaio gertatu
Gauaz etxerateko bidean
laneko, familiako, gizarteko
Ordu banatuak
HAUSTEA
Solasaz, irriaz, kantuaz?

Beste bitan ahapaldien lehen lerroan BAINA eta ALTA indartuak
irakurtzen ditugu (HH, 79 or., HHE, 92-93 orr.), aurretik esandakoarekiko
kontrakotasuna adierazgarriago eginez; lehenengo olerkiaren kasuan, herrinatura ilunari itxaropenarako bidea irekiz; bigarrenean berriz, herriaren
egiazko errealitate krudelaz ohartaraziz:

Aurten ere
gure herri langile honen izerdiaz
busti dituk pentzeak, alorrak,
zuhaitzen hostoak...
BAINA
413.- C. Reisek (1989: 16) "Grafema" hitza darabil, J. Dubois-en definizioan oinarrituz: "les
signes typographiques (...) en tant qu'ils sont porteurs de signification" (Rhétorique générale,
Larousse, Paris, 1970, 52 or.). Helena Beristáinek antzeko definizioa ematen du
"metagrafo"rako: "figuras que afectan a la forma gráfica del lenguaje sin alterar sustancialmente
los fonemas" (Diccionario de Retórica y Poética, Ed. Porrúa, México, 1985, 317 or.). Eta zehaztasun
gehiago emanez, Estébanez Calderón-ek: "Metágrafo: (...) se designan ciertos metaplasmos o
figuras de dicción que operan en el nivel gráfico del discurso y consisten en la sustitución de
letras, con el fin de producir un efecto de arcaismo (...), vulgarismo e incultura; o en un cambio
de orden de dichas letras; o en una especial distribución de las letras en el espacio, de tal
manera que formen el dibujo de una figura alusiva al significado del texto escrito. En este
último significado caen de lleno en el concepto de metagrafo los caligramas" (1996: 664).
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herri xume honen haurretan
zenbat
ez ote dira lanik gabe gertatu?
ALTA
badakik
ez zituan ez
jende herrebesak
edo diruzaleak
edo hemendik joan nahiak
bederazka
beheko bide horietan abiatu direnak
eta Baionako edo Kostaldeko
uzinetan lanean ari zirenak... (HHE, 92 or.)

Letra larriz idatzitako bertsolerroek edota esaldiek ere pisu semantiko
handia hartzen dute; poetak irakurlearen arreta pizteko ozenki irakurtzen
dituen hitzak dira, oihuak, galderak:
ZER ZUEN APARTEKORIK GURE HERRIAK? (...)
NONGO MADARIKAZIOAK JO ZUEN GURE HERRIA? (...)
NORK ZUEN ERABAKI GURE HERRIA SUNTSITZEA?
(HH, 117-118 orr.)

edo olerkiaren mezua indarrez laburtzen dutenak. Hitz hauekin amaitzen
du NPI-ak:
BIZI NAHI DUEN HERRI BAT
DATORKIGU!
GURE HERRIA! (63 or.)

Ahapaldi osoak aurkitzen ditugu hizki larriz, HH-ko "Askatasunaren
amets zohardia" (121 or.) olerkian esaterako, eta batik bat HHE-an. Grafia
aldaketak tonu aldaketa etengabeak eragiten ditu olerki luzean zehar. Doinu
ozena, indartsua dakar, poetaren asaldatzea, haserrea edo amorrua islatzen
duena, edota arestian esan dugun bezala, olerkiaren mezua trinkotasunez
biltzen duena (ikus adibide modura HHE, 71, 78, 81, 90, 101, 105 orr.).
Bigarren metagrafoa, hori ere oso erabilia, orriaren espazioan bertso
lerroen banaketa edo kokapena da. Poesia tradizionalaren linealtasuna hautsiz,
bertso libreak bide ematen dio poetari bertsolerro eta ahapaldiak askatasunez
kokatzeko: ezkerretik eskuinera salto eginez, lerro batetik bestera hutsuneak eta
tarte zabalagoak utziz, hitz bakarreko lerroak idatziz, esaldiak zatikatuz...
Horren adibide ugari aurki ditzakegu aztergai ditugun lau obretan. Erdozaintzi
ez da iristen Gandiagaren zenbait olerkiren (1977) edota J. A. Artzeren gisako
irudi geometrikoak eta kaligramak414 egitera, zeinetan, Artzeren kasuan
bederen, "poesiaren alde formalak, irudiak eta ahotsak, tokia hartzen diote
poesiaren beste arloei".415 Baina esan daiteke grafiaz eta geometriaz ere

414.- Estébanez Calderón: "Caligrama: (...) composición poética cuya disposición
tipográfica representa una figura o unas formas relacionadas con el objeto o tema evocado o
tratado en el texto" (op. cit., 115).
415.- J. Kortazar, "Joxe Anton Artzeren poesia" in Sancho el Sabio, 9. zenb., 1998. Separata.
Lan horretan 1969ko Isturitzetik Tolosan barru... liburuaren testuz kanpoko alderdien azterketa
zehatza egiten du.
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baliatzen dela hitzari adiera ahalik eta beteena emateko, irakurketak ez ezik
ikusmenak ere olerkiaren mezuaren berri eman diezagun.
López Estradak darabilen terminologiari jarraituz,416 "lerro poetiko
barreiatuen" zenbait adibide aurkitzen ditugu. Horietan bertso-lerroak ez dira
lerroaren ohiko espazio tipografikoan hasten, HHE-eko zenbait adibidetan
ikusten dugun bezala (HHE, 74, 75, 88, 90 orr.). Jarraian ematen dugun
adibidean hitzen kokapenak iturriaren ur tanten erritmo errepikatuaren irudia
gogoraraz diezaguke:
TTortta
ttortta
ala
tturrustan
nondik hator ur garbi xirripa?
(...)
ttortta
ttortta
ala
tturrustan
ekartzen dizkidak neure herriaren
lanak, gorabeherak, izerdiak, nigarrak... (HHE, 74, 75 orr.)

Gerta daiteke ahapaldiak osorik orrian barreiatuak azaltzea (HHE, 90, 91
or.), ezkerrean, eskubian, erdialdean; "línea poética con sangría" deitzen ditu
López Estradak (op. cit.). Erdozaintziren olerkietan maizenik aurkitzen dugun
baliabidea da. Adibide ugari ditugu HH-n ("Presuner ohiak", "Primadera
bihotzean", "Dolorezko izarrak!", "Mundu zabalerako!", "Ele galduak..."), eta
BP-en ("Itxurak", "Mikelek erran zigun", "Euskadiko neskatxa, "Itxaropena"...).
HHE osorik orrian zehar barreiaturik dauden ahapaldiez dago osaturik, oso
gutxi dira lerrokatze tradizionala jarraitzen duten orrialdeak.
Alde batean eta bestean kokatzen diren ahapaldiek tonu aldaketa bat ekar
dezakete, ahots beraren tonu ezberdinak: zalantzak, galderak, harridurak,
aldarrikapenak... elkarri jarraitzen eta erantzuten dioten ahots ezberdinak
bailira.

416.- Francisco López Estradak gaur egungo poesia espainiarraren "lerro poetikoak"
deskribatu ditu bere Métrica española del siglo XX, liburuan (Ed. Gredos, Madrid, 1983, 136 or.).
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NOR zinen?
NOR ziren?
NOR nintzen?
Bidean: fantoma itxura aldakor bat?
Ez dakite!
Ez dakikezue!
Ez dakiket!
Nihoiz.
Hasteko
Anonimo ala fantoma
Dakitana da
Amodioa
Sofrikario
Gerta daitekeela
Askotan
Askorentzat
Nonahi! (HH, 60 or.)

Azkenik, "lerro poetiko mailakatua" dei dezakegunean, bertso-lerroak
elkarren segidan mailakaturik kokatzen dira. Horren adibideak ditugu, maila
txiki batean, HH-ko "Herria izerditan", BP-eko "Itxurak", "Mikelek erran zigun",
"Gutizia", HHE (104 or.), eta maila handiago batean "Gure kantuak" (BP, 24 or.),
zeinean mailakatze etengabea eta nahasia aurkitzen dugun, eta jarraian
aipatzen dugun "Itxaropena". Azken honetan mailakaturik doazen egitura
paraleloek erritmo arina ematen diote irakurketari, lerro batetik bestera
kolpeka garamatzana olerkiaren mezua bera bezain bortizki.:
Ene lagunak daraman burruka:
Bere kexuekin
Bere hasarreekin
Bere garrasiekin
Gaua eta eguna
Ilargia eta eguzkia...
Delakotz!
Ene lagunak daraman burruka:
Bere goseetan
Bere egarrietan
Bere nekaldietan
Ogia eta arnoa
Irria eta kantua...
Delakotz!
("Itxaropena" BP, 26 or.)

Badira, bestalde, lerroaren erdialdean kokatzen diren bertsoak, eta lerrotik
lerrora hitzez hitz edo sintagma laburretan garatzen direnak, erdian beti.
Perpausak astiro garatzen dira, hitz bakoitzak edo esaldiaren atal bakoitzak
pisu semantiko handia hartzen duelarik. Horren adibideak HHE-en ditugu (82,
83, 85, 88 orr.), eta jarraian ematen dugun honetan, moteltzen eta isiltzen bezala
doa esaldia, eta poetak aipatzen duen bakartasun sentimendua areagotzen dela
iruditzen zaigu:
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Hemen niagok
borrokaren bakartasun latzean
neure lagunen haiduru
nonbaitik
bederen
bat
noiz
etorriko
den
?
(HHE, 82 or.)

Aipatu ditugun hizki aldaketak, bertso-lerro eta ahapaldien mugimendak,
poetaren ezinegona, barne kezka, zalantza, galdera-erantzun eta beldurren
ispilua direla esan liteke. "Poesia, bakoitzaren bizitzeak dakarren tirabiraren
gunea dirudi, eta honen elea dela erran nezake" zioen (HH,14 or.), eta hortaz,
testuak berak tirabira hori erakusten digu. Haren hitzak erabiliz, poesia ez beti
hezia, ez apaindua eta hautatua sortzen du Erdozaintzik, "bere pilda hitsekin,
bere esku zikinekin, bere izerdiarekin hinki-hanka dabilena" (HH, 16 or.), eta
ezaugarri tipografikoak (horiek ere aldakorrak, batzuetan nahasiak) horren
erakusgarri ditugu. Poetaren adierazkortasun kezkaren isla dira.
Adierazkortasun horri erantzuten dio halaber Erdozaintziren poesiaren
beste ezaugarri batek, ahozkotasunak. Entonazio aldaketak oso ugariak dira
olerkiotan; eten-puntuek adierazten dituzten isiluneak, harridurak eta batik bat
galderak hitzetik hortzera aurkitzen ditugu. Esan dezagun, horren adierazgarri,
Herri Honen Erraietan olerkiaren 34 orrietan 42 galdera irakur daitezkela,
batzuetan ahapaldi berean pilaturik. Zerbait gutxiago Hinki-Hanka-n (guztira 95
galdera 32 olerkietan banatuak).
Non gaindi dabiltza
nire gudu lagunak?
Nongo mendietan?
Nongo xenderetan?
Nongo kaleetan?
Nongo gartzelan sartu dituzte
nire gudu lagunak?
Hik
ba ahal dakik
ur xirripa garbia? (HHE, 82 or.)

Ez dira falta oihuak eta garrasiak ere. Izan ere, poesia "tripako min bat ere
da: intziri, garrasia, oihu eta otoitz!", dio autoreak (HH, 16 or.).
Hoooooo...
Begira
Sortzer den
EUSKADI BERRIA
Hoooooo...
Anaia
Begira... (HH, 73 or.)
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Poesia dekoratiboa
Ahozko poesigintzari dagokio halaber Juan Mari Lekuonak dekorazioolerkia edo poesia dekoratiboa deitzen duena: "Apaingarri gisako piezak
ditugu, jostagailu diruditen poema txikiak" (1982: 35). Olerki mota horretan sar
genezake Hinki-Hanka-ko "Bideetako mugimenduak eta soinuak" (102 or.). Izan
ere, poesia mota horren ezaugarri nabarmenenak aurkitzen ditugu bertan.
Bederatzi ahapalditako olerki luzea da, hitz errepikatu, estilizazio eta
onomatopeiez osatua. Herri-poesia honi dagokion bezala, hiru elementu
konbinatzen dira: lehenik hitza, hau da, esanahi argia duten hitz solteak,
olerkiaren gaia ematen dutenak, batzuetan argia, bestetan ilunagoa; bigarrenik,
hotsak, irudiak eta sentsazioak sortzen dituzten hots eta onomatopeiak; eta
hirugarrenik, mugimendua, erritmo azkarrak, kolpeek, saltoek eta korrikak
sugeritzen duten higidura. Izenburuak berak aurreratzen digunez, hitzekin
batera mugimenduen eta soinuen konbinaketa da olerki horrek dakarkiguna
(Lekuona op. cit., 35).417
Lehenengo ahapaldian bideetako hostoak ditugu, haizearen indarraz
higitzen eta bueltaka. Onomatopeiak haizearen eta hostoen mugimenduaren
hotsari dagozkio:
Fur-fur-furian
Bide bustian
Bide goibelan
Hostoilak dantzan
Ttin-ttun-ttin-ttun-ttan

Bigarrenak esanahi ilunagoa dakar, lau gazte daude metan, hil-zorian, eta
hotsek abiada handia, lastertasuna (briu-brau-ziuntan), kolpea eta erorketa
adierazten dute (zar-zar punpean, klisk-klask-klisk-klosk-klan). Gainontzeko
ahapaldien mezu jostagarria eta arinari kontrajarririk, bigarren ahapaldi horrek
heriotza eta indarra dakar, olerkiari gizarte mailako irakurketa bat emanez.
Egitura berari jarraituz, hurrengo ahapaldietan agertuko dira erbi bat
jauzika eta presaka, fliu-flau-lorian; ardiak menditik zelaietara jaisten, elkarri
bultzaka, zintzarrien hotsak (dilin-dulun-dan) eta abereen oihuak entzuten direla
(mar-mar-marrakan); zakurra lasterka ehiza usnatzen (hau-hau-hau xanpan);
haurrak eskolatik etxerako bidean jostetan, saltoka (bin-bun-bin-bun-ban);
txoriak hegan mamutxak biltzen (ttiu-ttiu-ttiuttakan"); gazteak amodiotan
hunkika (pil-pil-pilpiran); eta azken ahapaldian, ondorio gisa, nor bere bidean,
bere mugimendutan, ametsetan eta soinutan dabilela esaten digu poetak, beti
ere bizi nahia eta alaitasuna inspiratzen digularik (tra-le-rai-le-ran).
Alderdi teknikoari dagokionez, honako prozedurak ikus daitezke
(Lekuona, op. cit., 41):
- Hitz eta sintagma egitura errepikatuak eta paraleloak (bide bustian, bide
goibelan, bide beltzean, bide hautsian...).
- Bertsolerroak bost silabakoak dira, ia guztiak '-an' puntuarekin, olerkiari
erritmoa eta mugimendua ematen diotenak.
- Estilizazioa bi bidetatik datorkio: batetik aditzaren elisioak eginez, ez
baitago aditz jokaturik, adizlagunak eta aditz izenak baino ez. Eta bestetik, hots
417.- Bere erritmo, kolore eta formula laburrengatik olerki mota horren balio
pedagogikoa azpimarratu du Lekuonak, haur-kantu edo jolas-kantuetarako egokiak baitira.
Hain zuzen ere haurrentzako eskola liburu batean irakur daitezke "Bideetako mugimenduak
eta soinuak"-en lehenengo bi ahapaldiak (Hizkuntza 3 , Elkar, 1983, 281 or.).
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handiko hitzak tartekatuz: furian, firrindan, ziuntan, punpean, marrakan, pilpiran,
hustu-ta-kantan...
Aurkitu izan dugu beste onomatopeiarik Manexen gainontzeko lanetan;
gogora dezagun, esate baterako, dan-ga-da dan-ga-da ("Trein honen drangadan"),
ttortta ttortta ala tturrustan (Herri honen erraietan ), Din dan... hil zeinuak (O.1-35).
Baina ez dago horietan "Bideetako..." olerkiaren hitz-joko eta onomatopeien
erabilera trebea.
Olerki horren harira, poesia espazialaren atalean aipatu ditugun bi
autoreen lana gogoratu beharrean gaude, haiek izan baitira euskal
onomatopeien balio estetikoa, hitz-jokoak eta dekorazio olerkiak hobekien
landu dituztenak. Batetik, J. A. Artzeren hiru liburutan adibide ugari aurkitzen
ditugu (Isturitzetik Tolosan barru -1969-, Laino guzien azpitik... -1973-, ...eta sasi
guztien gainetik -1973-); Gandiagak ere, bere aldetik, "Anuntzioak" olerkian
(1977: 178-179) Madril handiko mugimendua eta zalaparta erakusten digu,
onomatopeiez, hots irudi eta hitz soilez baliatuz. Ezin dugu ahaztu, halaber,
onomatopeien erabilera trebea egin zuen beste idazle behenafartarra, Jules
Moulier, alegia, 'Oxobi' ezizenez ezaguna, eta zeinaren obrak Erdozaintziren
liburuen artean aurki daitezkeen.
Aditza
Olerki ugariren oinarrian dagoen poetaren borondatea irakurlegoari bere
egoeraren kontzientzia har dezala da, euskal kontzientzia iratzar dakion eta
etorkizun hobe baten bila abia dadin. Hori guztia agertzeko aditzen inperatibo
edo agintera formez baliatzen da maiz. Ez da agindua gehienetan, ez erregua,
jendeari bizi-jarrera bat har dezan borondate sendo baten adierazpena baizik,
harridura ikurraz lagundurik pisu emotibo handia ematen diona olerkiari: Erne
ta azkar gaiten joan, Ibil gaiten batasunean, Haritz bat da sortu Gernikan/ Bil gaiten
haren inguruan, Ez gaiten ito ahalgetan, Lot ditela lanari/ Eskual semeak oro/ Mundu
zabalerako! ("Mundu zabalerako" HH, 46-47 or.); Mintza hakiat/ mintza hakigu/ (...)
eta erran ezak/ erran ezaguk/ Gure burrukak ez dezan uka/ suntsi eta gal/ hik egunero
pairatzen dukana ("Mintza hakigu" HH, 91-92 orr.); Jalgi hadi historiaren plazara,
Jalgi hadi historiaren mundura abesten du Etxepareren kantua oroituz ("Behereko
lantegietatik..." HH, 115 or.).
Baina badago dei etsigarri eta erregurik ere "Presunerrak" olerkian,
giltzaperatuak aska dezaten eskatzen dienean bere ondotik igarotzen baina
ikusten eta entzuten ez duten jendeei: Kadiña hauk/ Hautsizkidak/ Otoi!, Hi to.../
Nor bahaiz ere/ Zirritu hau/ Jauzaraz ezadak/ Otoi! ( HH, 74-75 orr.).
Edota poetak berak irakurle hipotetiko horri eskatzen dionean behin eta
berriz, hizki larriz gainera, bere poesiaz herri hau altxatzen utz diezaion, hitzaren
bidez herriaren askapenerako bere harritxoak jartzen utz diezaion (HHE, 103 or.):
UTZ NAZAZUE
HIRUR EHUN MILA HARRI XURIZ
HIRUR EHUN MILA HITZ GOGORREZ
HERRI ZAHAR HONEN ERRAIETAKO
POESIA
LIBRATZEN...
UTZ NAZAZUE
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Agindu zorrotz eta lehor batek ematen dio amaiera HHE olerki luzeari,
ordura arte esandako guztiaren ondoren, euskaldunak libre utz ditzaten
eskatuz:
GAUR ETA GERORAKO
GAUR ETA
BETIRAKO
GAUR ETA BETIRAKO
UTZ GAITZAZUE LIBRE (HHE, 105 or.).

Aginterazko formek gizarte kontzientzia bat iratzartzea, jarrera aktibo bat
hartzea eragin nahi dute, poetaren mezu baikorra eta itxaropentsua
transmititzen digutelarik. Baina bestetik, baldintzazko aditz formak aurkitzen
ditugu bi olerkitan, kasu horretan poetaren borondatea ezindurik,
baldintzaturik dagoela agertzen digutenak. Baldintza horien errepikapenak,
indartzen du ezintasunaren sentsazioa, gehiago azpimarratuz sentitzen dituen
mugak eta oztopoak, bai amesten duen mundu perfektu hura (Euskal Herri
bateratu eta askea, gizarte-berdintasuna, pakea...) eskuratu ahal izateko
("Neurriak" HH, 82-83 orr.):
Ahal banintu lotu
Herriak herrieri
(...)
Ahal banintu nahasi
Xuberotarrak Bizkaitarrekin
(...)
EZ LITAKE EZ
Handi-mandirik
Edo
Txuri-gorririk

bai besteekiko harremana, komunikazioa eta maitasun trukaketa gauzatu
ahal izateko:
Ahal banu istant bat...
Doi bat hire sahetsean jarri
Ahal banu doi bat
Hire bihotz xokoan
Ixuri amodio xorta beroa!
Ahal banu!
Bainan ni ere munduaren kurridan
Noa, hartua, ebatsia ("Metroan" O.2-26).

Aditzari dagokion azken baliabide sintaktiko bat aipatuko dugu,
aditzaren elipsia, alegia, Erdozaintziren olerkigintzaren ezaugarri ohiko bat ez
bada ere, zazpi bat olerkitan aurkitzen duguna. Izan ere, autorearen
adierazkortasun nahiak ez dio uzten informazioaren transmisioa eta indar
poetikoaren galera eragin lezakeen aditz ezabaketarik egiten. Badira, ordea,
zenbait olerki eta ahapaldi zeinetan aditzarik ezak ez duen olerkiaren indarrik
ez esanahirik galtzen. Batzuetan partizipio soila edo aditz-izena agertzen da,
arestian aipatu dugun "Bideetako mugimenduak..."-en bezala (HH, 102 or.);
bestetan aditz partizipioa izenondo gisa:
Zazpi Probintziak
Bata besteari lotuak
Zenbat eskualde loretsu
(...)
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Historia luze batean zehar
Odol beraren bustiaz haziak... (BP, 18 or.)

Kasu horietan aditz-izen eta partizipioek hartzen dute esanahi eta indar
poetiko osoa, aditz laguntzailea bezalako elementu nolabait baztergarriak
ekidinez.
Inolako aditz elementurik gabe agertzen zaizkigu zenbait olerki, ez
horregatik adierazkortasun gutxiagokoak, agertzen diren elementuak
ordezkatzen baitute aditz ororen esanahia. Horrelakoak ditugu /Su bihotzean/
(O.1-25), "Hil zorian ote gara?" (HH, 70 or.) eta "Gure mendiak", jarraian
aipatzen duguna:
Lehengo eta gaurko
Gure mendiak:
Euskal jendearen
Hats eta izerdi
Urrats eta jauzi
Neke eta deskantsu
Kantu eta irrintzin
Solas eta ele...
(BP, 29 or.)

Izan,ukan edo egon aditz neutroak dira zenbaitetan ezabatu direnak, goian/
zeru urdina [dago]/ beherean aldiz/ koloreen nahasketa (/Zoaz Noa Goaz/ (O.2-14).
Baina esanahi aldetik zehatzagoak diren aditzen kasuan ere diskurtso poetikoa
argia eta ulergarria gertatzen da. Ikus dezagun, esate baterako, "Hire adin
gordinean"-eko lehenengo ahapaldia, non ere izen-izenondo sintagmen
errepikapen nabarmena aurkitzen dugun:
Hire aurpegi alaia
Hire abots kantaria
Hire bertso dantzaria
(...)
Hire aurpegi kezkatia
Ixil eta zimur
Lagunen berriak jakitean
(...)
Itzulika eta itzulika
Gela batetik bestera
Sukar eta minbera
Klandestinoko egun haietan... (BP, 44 or.)

Gaztearen aurpegi alaia zena aurpegi kezkati bihurtu zen lagunen berriak
eta heriotzak jakitean, eta geroztik ilun eta triste, sukar eta minbera zebilen;
horiek dira lerro horien azpian uler daitezken aditzak.
Errepikapenak eta paralelotasunak
Hizkuntzaren osagaien errepikapena eta paralelotasuna poesigintzaren
egituraren fenomeno funtsezkoena dela zioen Jakobsonek: "A tous les niveaux
de la langue l'essence, en poésie, de la technique artistique réside en des retours
réitérés".418 Erdozaintziren olerkietan ere horrela dela esan dezakegu lexikoari
nahiz sintaxiari dagokienean, izan ere, horiek dira poema guztietako baliabide
teknikorik erabilienak. Zail da errepikapenik ez duen testu bat aurkitzen ("Han
418.- R. Jakobson: Questions de poétique, éd. du Seuil, 1973, 234 or.
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nonbait bidean" -HH, 39 or.-, "Errepikak" -NPI, 66 or.- ditugu bakarrak), eta are
gehiago, olerki ugari errepikapen nahiz paralelotasunetan oinarriturik daude
eraikita, hitz multzo, bertso lerro nahiz ahapaldien errepikaketaz eta horien
pilaketaz osaturik. Hain da bariatua olerki batetik bestera nahiz olerki
bakoitzaren baitan aurkitzen diren errepikapen mota, ezen banan banako
azterketa egitea mereziko lukeen; baina halako lan bat luzeegi gertatuko
litzaigukenez, poetak orohar darabiltzan errepikapen mota ezberdinen
azalpena egingo dugu, bakoitzaren adibide nagusiak jasoz. Errepikaketak bi
motatakoak dira, lexikoak nahiz sintaktikoak, eta bakoitzaren barnean ematen
diren bariazioak oso ugariak dira, askotan ere zail gertatzen delarik bereiztea
errepikapen huts, anafora, bikoizketa edota egitura paraleloen aurrean gauden.
Azter dezagun jarraian mota horietako bakoitza.
Errepikapen lexikoari dagokionez, hitz edo hitz multzoen errepikapen
hutsaz mintzatuko gara lehenik. Adibide ugari aurkitzen ditugu, askotan
anafora edo bikoizketa gisa agertzen direnak, baina kasu horiek gerorako utziz,
lerro berean, ahapaldian zehar edota ahapaldi ezberdinetan errepikatzen diren
hitzak ikusiko ditugu oraingoan.
Badugu, batetik, olerkian pisu poetiko handia hartzen duten hitzen
errepikaketa nabarmena: Ezpainak ezpainetan/ Bere ezpainetan senditu zitezkean
emaztekiak ene ezpainak (HH, 26 or.), karrikaz-karrika (HH, 51-52 orr.), Hire begiak,
Anaia/ Euskalduna/ Hire begiak, eta berdin Hire ezpainak, Hire mintzoa (HH, 70
or.), Hire soa (HH, 110 or.), Odola, odola, odola, odola/(...) odol erekinaldia (HH, 114
or.), Euskadi (HH, 70-72, 115 or.), mailu kolpeak, kolpeak, kolpeak (HH, 115 or.),
miliunak (HH, 122 or.), etsaiak (BP, 21 or.),Sua/ Su eder bat (...) Eta sua/ Dantzan
hasi zen (BP, 34 or.); izenordeak: gurea (HH, 115 or.); aditzak: pasatzen dira,
pasatzen dira eta pasatzen dira (...) nagusitzen dira, nagusitzen dira, nagusitzen dira
(HH, 53, 54, 55 orr.); aditzondoak:Behin (HH, 76 or.), lanketa, errestan, batetik
bestera, lanketa/(...) lanketa, lanketa, herrestan, batetik bestera (HH, 110 or.);Ez
partikula (HH, 80 or.); Eta Eta Eta lokailua hiru lerro osatuz (HH, 78 or.); marmar-mar onomatopeia (HH, 107 or.).
Errepikapen asko anafora gisa agertzen dira, hau da, bertso lerro, perpaus
edo ahapaldiei hasiera ematen dien hitza edo sintagma bera errepikatuz. Modu
horretan zenbait kasutan egitura paraleloak eratzen dira, olerkiari erritmoa eta
adierazkortasuna ematen zaiolarik. Bertso lerroen hasieran: Amodio fresko batez
beti gainditua/ Amodio iturri freskoa (HH, 28 or.), Ez zitukan ez (...) Ez zitukan ez
besteak hiltzeko pentsamenduak ikasiak (...) Ez zitukan ez hilak ehortzeko (...) Ez
zitukan gerla egiteko sortuak (HH, 35 or.), Nolakoa den geroztik/ Nere bihotzeko
goibeldura/ Nolakoa nik haren gatik/ Pairatzen dutana (HH, 55 or.), Maite dut urratsa
eta bideko errautsa!/ Maite dut odola bero zainetan (HH, 63 or.),eta ez omen du
galtzen/ eta ez omen du ahantzi (HH, 66 or.), makiñunak galdu... Ez.../ makiñuna
izorratu dutelarik... Ez... makiñunak (HHE, 88 or.).
Ahapaldi ezberdinen hasieran:Utzi nitikan ene etxekoak (...) Utzi nitikan bide
gainean nigarretan (...) Utzi nitikan ene etxekoak (HH, 23-24 or.), Gaur eta Bihar
aditzondoak (HH, 72or.) bi ahapalditan errepikaturik eta kontrastea
azpimarratuz; izenordeak: gure (HH, 61or.), bere (BP, 26 or.).
Beste errepikapen batzuk perpausaren edo bertsoaren amaieran ematen
dira (epiforoa), indartuz horrela horien esanahia edo poetak adierazi nahi duen
sentipena,
Eta bihotz bat
Nihongo gazte batena baino gazteago
Amodio fresko batez beti gainditua
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Amodio iturri freskoa
Amaren bihotza! (HH, 28 or.),
Galdu genituen memento bat
Ilunpearen babesean
Gorde eta ahantzi genituen
Memento bat!(BP, 33 or.)
Eta suak
Zure begitartea argitu zuen
Eta berexi zuen
Ilunpetik
Eta animatu zuen
Gauaren ixilean
Zure begitartea... (BP, 34 or.)

edo eta bertso lerroaren amaierako elementua hurrengoaren hasieran
ipiniz (anadiplosia): nere gorputzaren barruraino / barruan/ haizearen daldara (HH,
114 or.), ezin aspertuz, niagok oren luzeak/ oren luzeak herra eta gorrotoa / bihotzean...
(HHE, 81 or.)
Azken horren aurretik aipatu dugun errepikapen motarekin zerikusia du
bikoizketak ere, alegia, poetak segidan edo ia segidan hitz bat edo sintagma
labur bat errepikatzen duenean, horren zentzua indartuz, handituz: Nigar egin
nikan/ Burrustan nigar egin bozkarioz (HH, 27 or.), Eta erori hintzen/ Ohorezki eta
ixil-ixila / Erori hintzen lurrera eta Eta plegatu hintzen/ Etxebarneko zoladuretan/
Intziri bat gabe plegatu hintzen (HH, 30 or.) egitura paraleloak, Luzeegi da eguna/
Oi zein luzeegi (HH, 42 or.), Dorpe da eguna / Oi zein dorpe (HH, 43 or.) egitura
paraleloak, Gotorra da gotorra (...) Bero da bero (...)Arin da arin (HH, 44 or.) Bekan
bazen bekan (HH, 62 or.), Non dira non (HH, 98 or.), Hasi ziren hasi (HH, 109 or.),
Hiri beha, ezin aspertuz, hiri beha (HHE, 75 or.). "Neurriak" (HH, 82 or.) olerkiko
lehen hiru ahapaldietako lerro guztiak, lehena eta azkena kenduta, errepikapen
bikoitzez osaturik daude: Ahal banintu/ Itsasoak itsasoeri/ Mendiak mendieri/
Ibarrak ibarreri (...).
Adibide ugari ditugu zeinetan hitz soilak baino, bertso lerro osoak eta
ahapaldi osoak errepikatzen diren. Berriro ere errepikapen horren helburua
lerro edo ahapaldi horren ideia azpimarratzea da, poetak adierazi nahi duen
sentipena, kexua edo oihua azpimarratzea. Bertso bakarraren, biren baita
hiruren errepikapenak izan daitezke. Honako adibideak ditugu: Utzi nitikan ene
etxekoak (HH, 23-24or.) aurretik aipatu duguna, Bi begi argi / Zeruko urdina baino
urdinago (HH, 26 or.) ahapaldiaren amaieran bikoizketa gisa errepikatzen
direnak, Halako herabe batekin haatik (HH, 63or.) bi aldiz, Ezin dut sinetsi/ Euskal
populua/ eri edo hiltzer dela:/ ezin dut sinetsi! (HH, 64or.); Halako zer (HH, 76 or.),
Lurra botatzen delarik/ Pollikiño/ Lurra botatzen delarik/ Umilki (HH, 86 or.), Hitzok
ez dut nahi/ Akademikoak izan ditezen (...) Hitzok ez dut nahi/ Jende handiek
errekupera ditzazten... (BP, 21 or.), eta ezezko esaldi horiekiko aurkakotasunean
baiezkoaren errepikapena dator, lau bider:Hitzok nahi ditut/ Irakur eta konpreni
erretxak (...) Hitzok nahi ditut/ Zorrotzak... (BP, 21-22 orr.); Amets egiten duzu (BP,
23) zortzi aldiz agertzen da errepika moduan beste ahapaldien artean
tartekaturik, eta berdinItxaropena (BP, 26-27 or.), So egiten zenidan (BP, 35-36
orr.).
Bertso lerro errepikatua ahapaldi baten lehen eta azken lerroan ager
daiteke (antepiforoa), aurretik aipatu ditugun anaforaren eta epiforoaren
nahasketa bat litzatekeena. Ahapaldia zabaltzen duen ideia errepikatzen zaigu
amaieran (ik. adibide gehiago BP, 31 or., HH, 71, 80 orr.).
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Uste nuen
Norbait
Baitezpada
Aurkitu nuela
Behin
Uste nuen... (HH, 76 or.)
Bizitzaren adin borobilduan:
Akidura eta higadura
Joaten zaizkidan urteen nostalgia
Urrunean galtzen diren oroitzapen higatuak
Bizitzaren adin borobildua! (BP, 30 or.)
Jende onak
ez arren beldur izan
(...)
Arren
ez otoi kexa
jende onak! (HHE, 80 or.)

Bereziagoa da "Herria izerditan" (HH, 78 or.) olerkiko kasua, zeinean
lehen ahapaldiko azken lerroa, Neguari buruz, bigarren ahapaldiko lehenean
errepikatzen den, eta bigarren horretako hirugarrena, Gure mendietako ,
hirugarrenaren lehenean errepikatzen.
Beste kasu batzuetan bertso lerro errepikatua ahapaldi ezberdinen
hasieran kokatzen da: Goiz hontan jeikitzean (HH, 67 or.), Ahal banitu (HH, 82
or.), Egunaren asteri bustian (HH, 88-89 orr.), Mendiak eta mendiak baino urrunago
(HH, 110-111 orr.), Erreka doha/Ibarrean behera (BP, 17 or.), Irriz ari dituk irriz (BP,
89 or.) kasu guztietan bi ahapaldi hasteko; Baina / Alta (HHE, 92-93 orr.) lehena
hiru eta bigarrena bi bider; edo ahapaldi ezberdinen amaieran: Atzo (HH, 70
or.) hiru bider, Sinesten dut (NPI, 64 or.) bost bider, Ttortta ttortta ala tturrustan
(burrustan) (HHE, 74-95) hamar bider.
Zenbait kasutan aldaketa txiki bat agertzen da errepikapenean, elementu
berri bat sartzen delarik:
Ogi, zozizun eta gasna jatean
bazuten solas, bazuten irri (...)
ogi, zozizun eta gasna jatean (...)
bazuten solas, bazuten irri, bazuten molde (HH, 51or.)
etsaiek, tratulantek, makiñunek, zapaltzaileek (...)
betiko etsaiek, tratulantek, makiñunek, zapaltzaileek (HH, 64or.)
Gu, ez ginen hortarik ari. (...)
Baina gu, ez ginen hortarik hari (...)
Baina, ez ginen hortarik ari (HH, 64-65or.)
Gure Herri langile honen
Ukaiak (...)
Gure Herri langile honen
Zangoak (...)
Gure Herri langile honen
Ukaiak
Eta
Zangoak (BP, 19 or.).

Ez dira, beraz, sintagma beraren errepikatze hutsa; sintagma progresiboak
dira, alegia, funtzio ezberdinak dituzten elementuak eransten zaie semantikoki
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zentzu berri bat hartzen dutelarik: izen bat, sinonimo bat, lokailua, aditzondoa,
aditzaren denbora edo pertsona aldaketa... Beren esanahia zabalduz, aberastuz
doazen sintagmen errepikapenak dira. Gauza bera egiten du ahapaldien
errepikapenekin, berehala ikusiko dugun bezala.
Ahapaldi osoen errepikapena ere ohikoa dugu olerkiotan. "Mundu
zabalerako" (HH, 46 or.) olerkian bigarren ahapaldia lau bider errepikatzen da,
errepika gisa, beste ahapaldien artean tartekaturik. Modu irregularragoan, bi
edo hiru bider errepikaturik agertzen dira: Nor zinen? ... (HH, 59-60),
Iraztorrean... eta Zure soaren lanbroa... (HH, 67-69 orr.), Nork/ Erranen dit... (HH,
85-86 orr.), Gitarra eta mandolina... (HH, 124-125 orr.), Supazterrean bilduak ginen
gau hartan... eta Hire begiko ñir-ñirra tristea... (HH, 125-26 orr.), Gau bilduan... (BP,
30-31 orr.), Haizearen arina zenuen gorputzean... (BP, 34-35 orr.), Gutizia xoil bat...
(BP, 35-37 orr.).
Kasu bereziak ere badira: olerkiaren lehen ahapaldia osorik errepikaturik
agertzen da bukaerako ahapaldi luzeago baten barnean (Nondik nora/ doatzi...
HH, 95, 98 orr.); ahapaldi baten lehen bi lerroak aurrerago errepikaturik,
elementu berri batekin, ahapaldi labur eta amaigabe baten gisa (Etorri nintzaizu/
abere kolpatu (flakatu) baten antzera... BP, 35-36 orr.)...
Halere, hitzez hitzeko errepikapen horiek baino ugariagoak dira batetik
bestera aldaketa txiki bat agertzen dutenak, sintagma bakoitzean hitz berri bat,
elementu berri bat daukana. Bertso lerroen errepikapenean genioen bezala,
ahapaldien errepikapen gehienak progresiboak dira. Ez gaude errepikapen
huts baten aurrean, aberastasun semantiko batean baizik, zeinean elementu
berri bakoitzak funtzio ezberdina duen eta ñabardura bat, zentzu berri bat
eransten dion ahapaldiari, kontzeptuak zabaltzen, definizioak zehazten...
Bidean: "anonimo" bat?
Ez dakite!
Ez dakikezue!
Ez dakiket!

Bidean: fantoma itxura aldakor bat?
Ez dakite!
Ez dakikezue!
Ez dakiket!
Nihoiz. (HH, 59-60 orr.)

Batek
Herri bat
Herri bat
Herri bat

Taldeak
Herri bat
Herri bat
Erdi-minetan

Norbait
Hauteman zuen
Hurbil iragaten

Norbait
Hauteman zuen
Laster iragaten
... eta joaten!

Karrika beltzak
karrika ilunak
Plaza Nagusietarateko
karrika apurtuak!

Herri bat
Herri bat
Sortzer zaigula...
(...) (HH; 93 or.)
Norbait
Hauteman zuen
Ahapetik mintzo
(...) (HH, 74-75 orr.)

Karrika beltzak
Karrika ilunak
Plaza Nagusietarateko
karrika gartzelatuak! (HH, 112-113 orr.)

Neure herriaren borroka, erdi minak gaur
Aita amen bihozkadak, izerdiak, zotinak,
Anaien jauziak, abestiak, irrintzinak gaur
Hasten gaituk kantatzen, dantzatzen xoriekin
Ezin aspertuz, ezti ala azkar,
Polliki eta finki, polliki eta gora,
Aritzen gaituk orenak eta orenak plazaz-plaza
Bizi den herri honen historia mintzatzen agerian gaur...
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Neure herriaren borroka, erdi minak gaur
Aita amen bihozkadak, izerdiak, zotinak,
Anaien kexuak, eta kolpeak gaur
Hasiak gaituk kondatzen, mintzatzen esku-besoez
Ezin aspertuz, ezti ala gogor,
Polliki eta finki, polliki eta segurki,
Aritzen gaituk orenak eta orenak plazaz-plaza
Bizi den herri honen historia egiten agerian gaur...419 (HH, 78, 81 eta 104 orr.)

edo eta perpausaren elementuen ordena aldatzen:
Alta
ez dituk ez
jende guziak
irri gose
zenbaitetan!

Jende guziak
ez dituk ez
irri gose
zenbaitetan... (HHE, 88-89 or.)

Horrelako adibide gehiago ditugu: Deneri zabaldua eta hainbeste nihauri! /
Amaren bihotza bere semeentzat! (HH, 24 or.),Iduri elkar nihondik ezin ezagut (HH,
25 or.) Hamalauekoak... (HH, 31-31 orr.), Bat, biga, hirur.., mila... (HH, 58-59
orr.),Halere/ Iraztorrean... (HH, 68-69 orr.), Hire begi larriek eta... (HHE, 91, 92, 93
orr.), Hirur ehun milako jendetze... (HHE, 97 or.)...
Poetak eskaintzen dizkigun errepikapenen aukera oso zabala da,
amaigabea ez esatearren, sailkatzen zaila eta nahasia gertazen zaiguna.
Arestian sintagma progresiboak aipatu ditugu, zeinetan sintagma, lerro edo
ahapaldiei elementu bakarra, edo gutxi batzuk eransten edo aldatzen zaizkien.
Bada, kasu ugaritan progresioa zabalagoa da, gutxiago dira elementu
errepikatuak, gehiago berriak, eta beraz, errepikapezez baino, egitura
paraleloez hitz egin behar dugu, hau da, errepikapenetan oinarritutako
paralelotasunez. Izan ere, errepikapenek egitura paraleloak sor ditzakete,
anaforak direla edo hainbat sintagmaren berridazketa dela eta, eta horiek
ditugu, hain zuzen ere, olerkiotan aurkituko ditugun paralelotasun kasurik
ugarienak. Aurrerago mintzatuko gara errepikapen sintaktikoez, alegia,
diskurtsoaren elementuak baino perpausaren egitura errepikatzen dituztenak.
Lehenik elementuak errepikaturik sortzen diren bertso lerro nahiz bertso
ahapaldi paraleloak ikusiko ditugu.
Bertso lerroaren barnean egitura simetriko paraleloak aurkitzen ditugu,
elementu beraren errepikapenetik abiatuz eraikiak eta balio semantiko beretsua
duten elementuak tartekatuz:
bazuten solas, bazuten irri (...)
bazuten jestu, bazuten molde (...)
bazuten solas, bazuten irri, bazuten molde (HH, 51 or.)
Dena arrangura, dena nahigabe
Dena urrats, dena eskukaldi (HH, 24 or.)
Euskadi lortua, Euskadi hezgaitza, Euskadi lortua
Euskadi gurea (HH, 115 or.).

Askoz ugariagoak dira bertso lerroen artean gauzatzen direnak, bi lerro,
hiru, edo gehiagotan, baita ahapaldien artean ere. Bildu ditugun hogeita
419.- Azpimarratuak gureak dira. Jatorrizko testuan ahapaldi hauek, bai eta jarraian
ematen dugun adibideak ere, hizki larriz daude idatzita.
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hamarretik gorako kasuetatik (bi olerki liburuez ari gara soilik) gutxi batzuk
baino ez ditugu emango:
Bere bi begiez ene bi begietan so egiten ziakan.
Ene bi begiez bere bi begietan so egiten niokan. (HH, 25 or.)
Hire aurpegi alaia
Hire abots kantaria
Hire bertso dantzaria
Herri bazter-inguruetan
Hire so garbi sarkorra
Hire irri sano lasaia
Hire esku-aire trebea (...) (BP, 44 or.)
Bi begi argi,
zeruko urdina baino urdinago. (...)
Bi ezpain gorri,
Udako beroa baino beroago (...)
Bi beharri ñimiño
Bata zoin bestea baino ederrago! (HH, 22 or.)
Haren sabeletik sortu umea
Haren haragitik moldatu haragia
Haren odoletik hazi odola (HH, 27 or.)
Eta, nik uste, ongi oroit baldin banaiz,
Ez zen lurra baratu bere usaiako itzuliak
Segitu zuen bere mugimendu maltsoan! (...)
Nik dakidalarik
Lurra ez zen baratu bere usaiako itzulian
Segitzen zuen bere mugimendu maltsoan! (HH, 84, 87 orr.)
Urrunetik
Gero-ta hurbilago
Herabe, arin, doi-doi
Soinu firrinda bat
Hauteman zuen haurrak
Amaren sabelean...

Uren higiduran
Gero-ta sakonago
Gora, apal, ozen
ots firrinda lasterra
Hautematen zuen haurrak
Amaren sabelean... (BP, 38 or.)

Nigar bat
Nigar bat
Tristeziaz betea
Nostalgiaz betea
Oroitzapen higatuen nigarra!
Amets deseginen nigarra!
(...)
(...)
Nigar bat
Epelduraz betea
Izen gogoratuen nigarra! (BP, 30-31 orr.)
nondik hator ur garbi xirripa?
(HHE, 74, 75, 81, 91 orr.)
noiz abiatu hintzen ur garbi xirripa? (HHE, 74 or.)
nora hoa ur garbi xirripa? (HHE, 76 or.)

Errepikapen lexikoak alde batera utzi eta sintaktikoetara igaroko gara
jarraian, perpausen egitura sintaktikoen paralelismoetara, alegia. Horiek
lexikoaren elementuren bat errepikatuz osa daitezkeela ikusi dugu, baina
oraingoan errepikapenik gabeak bildu ditugu, errepikapen sintaktiko hutsak.
Elementu bakarraz osatuak izan daitezke, izenak,
adjektiboak, aditzak
(halakoen pilaketaz aurrerago mintzatuko gara), sintagmez edota aditza duten
perpausez, laburrak ala luzeak. Errepikapen lexikoen multzoa handia bazen,
paralelotasunak urriagoak dira, bai lerro bakarraren barnean ematen direnak:
egia xorrotx, beharria erne (HH, 39 or.), beren emazteak eta beren gizonak eta beren
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haurrak, nahasiak berexiak banatuak (HH, 96 or.). Bai bertso lerroen artekoak (ikus
ere HH, 100-101 orr., BP, 20,):
Txapela buruan
Bokanesa lepoan
Izerdi trenpan (HH, 20 or.)
Bere hatsaz berotu
Ene aurpegi hoztua,
Eta bere begiez xukatu
Ene begi bustiak... (HH, 27 or.)
Argi bat ilunpeetan!
Amodio bat hersturetan! (HH42 or.)
Haizearen daldara
euriaren bustia (HH, 114 or.)
Geure ukai hantuetan
Ilargia eta eguzkia
Geure belaun zaurituetan
Buztina eta harria
Geure esku sarraskituetan (BP, 28 or.)

Horiek dira paralelotasun sintaktiko zehatza agertzen duten bakarrak.
Badira paralelotasunaren ezaugarririk agertzen duten beste bertsoak, baina
horietan ez dago korrespondentzia sintaktiko osoa eta zehatza.
Paralelotasunera hurbiltzen dira baina badute desberdintasunik, txikiak badira
ere. Hala eta guztiz ere, egitura paraleloen artean sartu ditugu, sintagma
guztiak osoki paraleloak ez badira ere, neurri batean hala direlako eta hainbat
elementu errepikatzen direlako:
Biloak beti beltxaran, matelak pollit,
Eriak iddor, zainak esku gainean ageri... (HH, 28 or.)
Ibarrak inarrosi dira
Xenderak, bideskak eta karrikak
Ireki
Sabaiak, sotoak, ostatuak eta plazak ikaratu (HH, 79 or.)
Lur busti epelean hozitu hazia
Lanbroetan jeiki den eguzki flakoa
Ihintzean pizkortu goizeko lilia
Hautsaren pean gorde itxindu bizia... (BP, 27 or.)
Ordoki eta nabak gau zohardi betean gordeak direlarik
Bere-erroien eta buitrien karrankak ahantziak direlarik
Su baten dantza arina murru paratetan erortzen delarik
Eta su-haziaren dirdira ahula ilunpean galtzera dohala
Zure gorputzaren mugimendu murritzak loan baretzen dirade... (BP, 37 or.)

Adibide ugaritan ikusi ahal izan dugunez, hitz nahiz sintagma errepikatu
eta paraleloen pilaketak oso gustukoak ditu poetak. Irakurleari bere
pentsamendua, bere barne gogoetak ahalik eta modu zehatzenean eta osoenean
hurbildu nahian, gisa guztietako sintagmak pilatzen ditu, bata bestearen atzetik
kateatzen amaigabetasun kutsu bat ematen duelarik. Egitura paraleloiei buruz
genioen bezala, pilaketa horiek osagai bakarrekoak izan daitezke, izen,
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adjektibo edo erakusleez osaturiko sintagmak, perpausa osoak... Ikus dezagun
adibide zenbait.
Izen batez osatuak ditugu arruntenak. Jarraian ematen dugun adibidean
haurrak amaren sabeletik entzuten eta sentitzen duen kanpoko munduaz hitz
egin nahi digu poetak; horretarako hots, ahots eta mugimendu alaia islatuko
duen eremu semantiko zabal batera joko du, haurrak zain duen mundu eder
eta aberasgarriaren ispilu (ikus ere HH, 53-54 orr., BP, 20, 29, 36, 44, 66, 75, 77
orr. ...):
Jauzi, irri, zalaparta
Ipui, istorio-misterio, oihu,
Intziri, kalapita, maitasun:
Familiako batzarrea zen-eta...
Burrunba, hixtu, sakre,
Solas, tratu-misterio, desafio,
Erasia, arralleria, elkartasun:
Asteko merkatu eguna zen-eta...
Urrats, joko, musika,
Dantza, amodio-misterio, besarkada,
Kantu, irrintzin, adiskidetasun:
Herriko besta zela-eta... (BP, 38 or.)

Izenak bezala, adjektiboen pilaketak ere aurkituko ditugu: Handiak eta
ttipiak/ Aberatsak eta pobreak/ Manatariak eta morroiak/ Alfabetatuak eta analfabetoak/
Zakitanak eta ez zakitenak... (BP, 20 or.). Adberbioak: Ixilka/ Keinuka/ zeiharka (...)
Hunkika/ Jauzika/ Musuka (...) Goxoki/ Lasaiki/ Arinki (...) Keinuna/ Hunkika/
Musuka (HH, 100-101 orr.). Aditzak: Ontasunak zangopilatzen, xurgatzen,
xahutzen... (...) Jendeak berexten, zapaltzen, desterratzen... (...) Bertako kultura
ereduak/ Mespretxatzen, puskatzen, hondatzen... (BP, 20 or.). Izen sintagmak (ikus
ere bertso lerro errepikatu eta paraleloen puntuan aipatutako hainbat adibide:
HH, 112 or., BP, 24-25, 44-45 orr...):
mamutxa hauek
harmen barrutik
harmen artetik
aztaparrak zorroztuz
errabia gorrian
harrotu ziren
barreiatu ziren
nahas-mahas
itzulipurdika
tronu azpian
tronu gainean
tronu aurrean
eta atzean
eta sahetsetan... (HH, 108 or.)

Eta sintagmak bezala, perpaus paraleloen pilaketek poetaren gogoeta
sakon, amaigabe eta batzuetan korapilotsuetara hurbiltzen gaituzte, haren
kezka batzuetan existentzialetara ere. Poetaren ezintasuna, zenbait unetako
bakardadea, jendearekiko maitasun beharra edota komunikatu beharra
adierazten digute perpaus ezkor eta etsigarrien pilaketek. Batean, jende artean
ez ikusia, isolatua sentitzen da, ez baitute ikusten, ez entzuten, ez ulertzen: Ez
zaizkit ohartzen/ Ez zaizkit hurrantzen! (...) Nere mintzoa ez dute aditzen! Nire kantua
ez dute hautemaiten!... (HH, 42 or.) Bestean, poeta bera da ezin duena ikusi,
sentitu, entzun, mintzatu eta ukitu nahi lukeen hura:
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Ikusi nahi nukeena ez dezaketala ikus
haren soa nitaz haraindian finkatu delakotz!
Senditu nahi nukeena ez dezaketala sendi
haren sentsuek nitaz beste senditu baitute!
Entzun nahi nukeena ez dezaketala entzun
haren mintzoa ez baitzait beharrira heldu!
Mintzatu nahi nukeena ez dezaketala mintza
nitaz beste nahi izan baitu behatu!
Hunki nahi nukeena ez dezaketala hunki
ni hurbiltzean ihes itzali baita! (HH, 55 or.)

Galderen pilaketak, era berean, poetari sortzen zaizkion zalantza
amaigabeak ditugu, galdera erretorikoak ia beti, ez berak, ez irakurleak ezin
erantzun lituzketenak (ik. HH, 59-60, 88-89, 117-120 orr., HHE, 76, 79, 81, 82, 83
orr.):
Baten batek pentsatzen ditek bere barru beltzean:
- Zertarako honenbeste buruhauste
patxaran bizi garen sasoinean?
- Zertarako honenbeste kalapita
leporaino aseak garen mahaian?
- Zertarako honenbeste amets
nahiko diru xurga dezakegun giroan?
- Zertarako honenbeste bazter nahasle
ordrean finkatua den gizartean?
- Zertarako?... Zertarako?... (HHE, 99 or.)

Poetak hain gogokoak dituen mota guztietako pilaketen nahasketek
unibertso edo errealitate baten isla izan nahi dute, diskurtso poetikoa bera
bezain nahasia eta konplexua den errealitatea. Dela hiriko kaleetako,
mugimendua, jendearen joan-etorri eroa...
Alta, egunaz doatzi pinpirin eta burua xut
krabata soinean beztimenda ederretan
aberats ala pobre, nahas-mahas, kurutzatzen dira
jaunxkila ala langile, jakitatedun ala ez,
bizardunak eta bizarrik gabeak
adinetakoak, gazteak eta haurrak
toki batetik bestera, bakoitza bere hartan eta bereari
mugitzen dira trotuarretan eta karriketan
itzulikatzen dira, jo eskuin jo ezker
doatzi, bakoitza bere ametsetan edo arrenkuretan
kokatua edo galdua edo ahantzia
pasatzen dira, pasatzen dira eta pasatzen dira
presan urruntzen eta itzaltzen... (HH, 53 or.)

dela euskal gizartearen beraren konplexutasuna, sentimendu nahasi eta
kontrajarriak, poztasuna eta tristezia, kantu alaiak eta nigarrak... (ik. ere BP, 2425, 36, orr., NPI, 49, 54 or. ...).
Neure herriko lanak, izerdiak, nigarrak,
ipuiak,
aita-amen bihozkadak, karkailak, abestiak
etxondoko bazterretan
hasten gaituk kantatzen, kantatzen
xoriekin
ezin aspertuz, ezti ala azkar,
polliki eta finki, polliki eta gora
ibiltzen gaituk orenak eta orenak
lurpez-lurpe (HHE 75, 77 orr.)
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Errepikapen lexiko nahiz sintaktikoen multzo oparo horren barnean,
badira zenbait olerki beren osotasunean era guztietako errepikapen eta
paralelismotan oinarritutako egitura baten arabera eraikita daudenak.
Errepikapen lexikoak, anaforikoak, sintagma, bertso lerro nahiz ahapaldi
osokoak, egitura sintaktiko paraleloak, horiek ere sintagma, lerro nahiz
ahapaldien artekoak, errepikapen semantikoak... Guztiak kateaturik, pilaturik,
olerki dinamikoak gertatzen dira. Baliabide tekniko horretan agertzen duten
konplexutasuna eta aberastasunagatik banan banako azterketa sakona eta luzea
merezi badute ere, horien aipamen hutsa egitera mugatuko gara oraingoz.
Hamabost bat zenbatu ditugu. Egitura simetrikoa eta erregularra dute batzuek:
"Primadera bihotzean" (HH, 37 or.), "Iraun baleza" (HH, 44-45 orr.), "Neurriak"
(HH, 82 or.), "Herri bat" (HH, 93 or.), "Bideetako mugimenduak eta soinuak"
(HH, 102 or.), "Euskadiko neskatxa" (BP, 23 or.); egitura irregularra, aldakorra
eta nahasiagoa besteek: "Presunerrak" (HH, 74 or.), Mintza hakigu" (HH, 91
or.)"Gurdi bidea" (HH, 100 or.), "Asteri lainotsu batez" (HH, 107 or.) eta "Hiri
beha eta hi entzutean" (HH 124 or.), "Itxaropena" (BP, 26 or.), "Gutizia" (BP, 30
or.), "Amaren sabelean" (BP, 38 or.), "Hire adin gordinean" (BP, 44 or.).
Herri Honen Erraietan olerki luzea hartzen badugu, errepikapen eta
paralelotasunean egituratutako olerkien taldean sartzerik ez badago ere, olerki
osoan zehar behin eta berriro errepikatzen diren hitz multzo, sintagma, lerro
eta ahapaldi aurkitzen ditugu, batzuk hitzez hitz errepikatuak, baina ia beti
elementu berriak erantsiz, ordena aldatuz, egitura ezberdinak osatuz...
Diskurtso ezberdina dakarten zenbait ahapaldi eta pasarte kenduta (sarrera,
bost oharrak...), horiek ere barne errepikapenak dituztelarik, gainontzekoak
olerki bakar baten errepikapen luzea dirudi; errepikapen lexiko, sintaktiko bai
eta semantikoen kateatze luzea da.
Ur xirripa sinboliko batek, bere herriko erraietan-errealitatean barnako
bidaia batean darama poeta. Herriaren errealitate politiko, ekonomiko eta
sozial gordinaz hitz egingo digu: herritarren samina, borroka, itxaropena,
langileriaren arazoa, lantegien ixtea, langabetuak... Olerkia irudi nagusi horien
inguruan eraikitzen da, alegia, euskal gizartearen gatazka, langileria, eta
kontakizunaren haria daraman uraren inguruan. Errepikapen etengabeek
batera eta bestera eramango gaituzte, irudi eta hitz multzo berberak behin eta
berriro berreskuratuz, birmoldatuz, antolaketa jakin bati jarraitu gabe, itxuraz
bederen. Ikus dezagun zein diren errepikapen nagusiak eta nolakoa horien
progresioa.
- Ur-lasterraren irudia dakarkigu Ttortta ttortta ala tturrustan (burrustan)
onomatopeiak, bertsoan zehar hamar aldiz errepikatua ahapaldiari hasiera
emanez.
- Jarraian, urari luzatzen dion galdera, zazpi aldiz: nondik hator / noiz abiatu
haiz / nora hoa ur garbi xirripa? (HH, 74, 76, 81, 91 orr.).
- Ahapaldi berean, edota ahapaldi laburra osatuz, bi-hiru bertso lerro
paralelo antzeko, sintagma errepikatuez osatuak baina ordena sintaktikoa
aldatuz eta elementu finkoak eta berriak tartekatuz. Guztietan, bat izan ezik,
Hiri beha errepikapen anaforikoa dator:
Hiri beha...Hiri beha, beha eta beha
ezin aspertuz niagok oren luzeak (HHE, 74, 81 or.)
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Hiri beha, ezin aspertuz, hiri beha
eramaten nauk ametsetan (HHE, 75 or.)
Hiri beha, beha ta hi entzunaz
ezin aspertuz niagok egunak eta egunak (HHE, 75 or.)
Hiri beha eta hire lagun, lurpez-lurpe
ezin aspertuz niabilak, zoratua, oren luzeak (HHE, 76 or.)
Hiri beha eta hire lagun, lurpez-lurpe
herri honen ele itoaren bila... (HHE, 76 or.)
Hiri beha eta hire lagun
lurpez-lurpe eta oren luzeak
oren latzak, oren goibelak (HHE, 76 or.)
hire musika zoragarrian eramana
niagok orenak eta orenak (HHE, 78 or.)
Hirekin narabilak oren luzeak, luzeak
egunak eta egunak, ezin aspertuz (HHE, 78, 82, 95 or.)

- Ahapaldi paralelo antzekoak, elementu errepikatu ugariekin:
Ttortta ttortta (...)/ biltzen dizkidak neure etxekoen/ oihuak, aita-amen
bihozkadak/ anaien zalapartak... (HHE, 75 or.)
ttortta ttrotta (...)/ ekartzen dizkidak neure herriaren/ lanak, gorabeherak,
izerdiak, nigarrak... (ib.)
Neure herriko lanak, izerdiak, nigarrak/ ipuiak,/ aita-amen bihozkadak,
karkailak, abestiak (...) (ib.)
Neure herriaren garrasiak, borrokak/ iraultzak mendeetan/ zehar/ aitaamen bihozkadak, zotinak (...) (HHE, 77 or.)
Neure herriaren borroka, erdi minak/ gaur/ aita amen bihozkadak,
izerdiak, zotinak (...) (HHE, 78 or.)

Eta azken horren pareko ahapaldiak aurkitzen ditugu 81, 90 eta 104.
orrialdeetan. Guztira, berriro ere, zortzi bider agertzen da egitura paraleloerrepikatu bera.
- Galdera multzoz osaturiko ahapaldiak, guztiak Euskal Herriaren
egoerarekiko kezkak sortuak: Non galdu ote da/ herri honen historia?/ Nork hautsi
dio/ gure herri honi/ bere izana? (HHE, 76 or.) Ikus ere 79, 80, 81, 82, 83 orr.
- Ahapaldi errepikatuak, zenbait elementu lexiko berri tartekatuz:
Hire begi larriak eta hire eskuak,/ Frederiko (...) (HHE, 91, 92, 93, 94 orr.)
Zuberoako mendietako/ Lore bikaina/ Kristina (...) (HHE, 96 bitan, 97, 98
orr.)
Herri langile honen erraiak ere (...) (HHE, 95, 97, 98 orr.)
Hirur ehun milako jendetze/ honen barruan (...)
Hirur ehun milako jendetze/ honen barrutik (...) (HHE, 97 or.)
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- Lau-bost lerro paralelo-errepikatuez hasten diren ahapaldiak:
ALTA/ badakik/ ez zituen ez/ jende herrebesak/ edo diruzaleak (HHE, 92
or.)
ALTA/ ez zitukean ez/ jende makurrak (HHE, 93 or.)
Ez dituk ez/ jende herrebesak/ edo jende makurrak/ edo beldurtiak/ gure
herritarrak (HHE, 94 eta 95 orr.)

- Hirur ehun mila izen sintagma 19 bider irakur dezakegu (97-105 bitartean)
izen ezberdinez lagundurik: Hirur ehun milako jendetze, hirur ehun mila harri/ hitz
gogor/ipui/ harri xuri .
Errepikapenei buruzko atal hau luzeegi eta konplexu samarra geratu
bazaigu, gure autorearen baliabide tekniko horren erabilera etengabea eta
askotan nahasira hurbildu nahia baino ez da izan. Honez gero baiezta
dezakegu Erdozaintzik errepikapen lexiko nahiz sintaktikotan eraikitzen duela
bere poesia. Paralelotasun metriko-fonikoa urria den bitartean, maila lexiko
nahiz sintaktikoan oso ugariak dira errepikapenak, egitura paraleloak,
simetrikoak, bikoiztuak, pilaketak... ezin esan horien erabilera moderatua
egiten duenik. Batzuetan hitzez hitzeko errepikaketak ditugu, baina gehienetan
aurretik erabilitako formari elementu berri bat, zentzu edo ñabardura berri bat
eransten dio, edota elementuen ordena aldatzen. Sintagma progresiboak dira
halakoak, sintaktikoki eta semantikoki aberaste bat dakartenak; perpausak,
bertso lerroak eta ahapaldiak pilatzen doaz, kateatzen, gorantz abiatzen
amaigabetasun itxura hartuz. Baina errepikaketa hutsa ere ez da urria eta
hainbat hitz eta sintagma irakurriko ditugu behin eta berriro, egitura
progresiboetan edo ez progresiboetan, paraleloetan edo ez paraleloetan, baina
beti hitz berak errepikaturik, pilaturik.
Errepikatze etengabe horrek zenbait olerkiren irakurketa errepikakor eta
astunegia gertatzea eragin dezake, testu beraren irakurketa ezberdinak egiten
ari garen sentsazioaz. Pentsa genezake horren oinarrian poetaren baliabide
poetikoen urritasun edo pobretasun bat dagoela, konbinazio lexiko-sintaktikosemantiko ezberdinak eta anitzak sortzeko ezintasuna.
Kontuan hartu behar dugu, ordea, kontzeptuen eta forma poetikoen
errepikatze horrek autorearen borondateari erantzuten diola, alegia, bere
olerkien mezua eta bere sentipen nagusiak ahalik eta modu argienean
azpimarratzea, indartzea: Euskal Herriarekiko eta euskaldunekiko maitasuna,
langileekiko mirespena, etorkizun baikor baten itxaropena, bizi duen
errealitatearengatik haserrea, amorrua... Mezua guztiaren gainetik dago eta
ondorioz, baliabide poetiko oro horren zerbitzuan egongo da, hau da,
irakurleari mezua zuzen eta diskurtso poetiko ilunik gabe hel dakion:
poesigintza librea, araurik gabea, tipografia aldakorra, oihu, dei eta galdera
etengabeak, errepikapenak... Ahozkotasunean oinarritutako olerkiak dira,
argiak, adierazgarriak, eta itxuraz, askotan, espontaneoak.
Errepikatze luzeetan, gainera, gure autoreak oso hurbila eta erabilia zuen
beste genero baten eragina dagoela pentsa liteke: erlijio kantuak eta otoitzak.
Izan ere, elizkizunetako otoitzak, eta katolikoak ez ezik erlijio gehientsuenetako
kantuak ere bai, hitz eta formula berberen errepikapenetan oinarritzen dira. Ez
dugu baieztapen horretan gehiago sakonduko ez baitugu horretarako ez
daturik ez informaziorik, baina aurrera genezake otoitzen formulen nolabaiteko
arrastoa badagoela gure autorearen olerkigintzan, hainbat poeta
garaikiderengan bezala.
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4.3.2. Prosa lirikoa
Hinki-Hanka eta Nafarroari poema irekia-ko olerkien artean tartekaturik
aurkitzen ditugun prosazko olerkiek, eta Gauaren atzekaldean eleberriak
agertzen duen tonu lirikoak, gure autorearengan poesia eta prosaren arteko
mugak oso ahulak, zenbaitetan nuloak, direla erakusten digute, eta horien
arteko mugak zehazki non dauden galdetzera garamatzate. Poema prosan, eta
prosa poetikoa edo prosa lirikoa izendapenak erabili izan dira halako literatura
moldeak definitzeko, hau da, prosaren eta poesiaren arteko muga eta
aurkakotasun formalak hausteko borondatetik sortu den literatur moldeak
definitzeko. Poema prosan, honela definitzen du Michèle Aquien-ek bere
hiztegian: "On appelle poème en prose une composition fondée (en dehors de
tout souci de rimes ou de vers, puisque la présentation typographique est
effectivement celle de la prose), sur des structures récurrentes formant une
unité, avec des recherches de cadence, de sonorités, d'images", eta
Baudelaireren hitzak ematen ditu: "une prose poétique, musicale, sans rythme
et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements
lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la
conscience".420 José Domínguez Caparrós-ek G. Díaz-Plajaren definizioa
jasotzen du: "Toda entidad literaria que se proponga alcanzar el clima espiritual
y la unidad estética del poeta sin utilizar los procedimientos privativos del
verso", eta honela jarraitzen du: "Con el concepto de poema en prosa se designa
el hecho poético prescindiendo de su forma métrica. Y aunque se encuentren
elementos rítmicos, ordenados por el principio de la recurrencia, es evidente
que ya no rigen las leyes de la recurrencia métrica".421
Prosa poetikoari dagokionez, honela dakar Aquien-ek: "On appelle prose
poétique un type d'écriture interne à des ouvrages en prose, mais qui emprunte
à la poésie non seulement une thématique (description de la nature, des
sentiments, etc.) mais aussi des procédés caractéristiques. Il s'agit alors de
passages de tonalité plus lyrique, mais l'oeuvre tout entière, elle, n'a pas en soi
de visée purement poétique" (op. cit. 222 or.). Isabel Paraisok, azkenik, prosa
poetikoaren antzeko definizioa dakar: "Tipo de prosa que intenta crear una
atmósfera de poesía sin recurrir a las sujeciones rítmicas del verso. Se vale para
ello de un léxico peculiar, recurre a tropos y figuras, y sobre todo plantea con
elevación o sublimidad el tema a tratar".422 Beraz, oro har poesiagintzaren
prozedura formalik ez (metrika, erritmoa, bertso-lerroak), baina haren
espiritualtasuna eta lirikotasuna duen idazkera motaz ari gara.
Eman berri ditugun definizioei erantzuten diete "Egunean egunekotik..."eko prosazko pasarteek (HH, 49-50, 52-54, 57-58, 60 eta 61-62 orr.). Zazpi
ahapaldi luze dira (labur bat izan ezik) olerkiekin tartekaturik, baina prosazko
eta hitz neurtuzko atalen arteko ezberdintasuna idazketa forman edo
aurkezpen tipografikoan baino ez datza, alegia, batzuena bertso lerroen
420.- M. Aquien: Dictionnaire de poétique, Librairie Générale Française, 1993, 217 or.
421.- J. Domínguez Caparrós: Diccionario de métrica española, Alianza Editorial, Madrid,
1999, 281 or.
422.- Isabel Paraiso: El verso libre hispánico. Orígenes y corrientes, Gredos, Madrid, 1985, 423
or. Gai honi buruz ikus ere: A. Marchese eta J. Forradellas: Diccionario de retórica, crítica y
terminología literaria, Ed. Arial, Barcelona, 1986, 321 or.; H. Beristain: Diccionario de retórica y
poética, Ed. Porrúa, Mexico, 1985, 401-403 orr.; S. Bernard: Le poème en prose de Baudelaire jusqu'à
nos jours, Librairie Nizet, Paris, 1978; G. Díaz-Plaja: El poema en prosa en España.
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araberakoa dela eta besteena jarraia. Prosa honetan olerkien tematika bera
mantentzen da: poetaren barne sentipenen hustutze bat dago; badago
hausnarketa existentzialik ere gizakiaren aseezintasunaz, komunikazio eta
amodio beharraz, hots, pertsona ororen bizi-kondizioneaz. Hortaz, sentimenduen
deskribaketa aurkitzen dugu, kritikoek aipatzen zuten klima espirituala edo
arimaren mugimendu lirikoak. Baina olerkien tematikaz ez ezik, prozedura
poetikoez ere baliatzen da: errepikapen lexiko nahiz sintaktikoak, hitz eta
sintagmen pilaketak, perpaus laburrak,... honek guztiak testuari erritmoa
ematen diolarik.
Biganazka, hirunazka, saldoan... bagoatzi ardurenik. Ibilki gara: guhauren
burua ezin jasan, guhauren burua soberakin. (...) Biganazka, hirunazka, saldoan...
joaten gara lanera. (...) Ni bezala, gu bezala: biganazka, hirunazka, saldoan...
betiko terrenteria, besteak ere abiatu eta joan dira lanera. (49 or.)

Lirikotasun handiko prosa gertatzen da, poetaren ametsen eta sentipenen
gorabeherei egokitua. Esaldi laburrek eta paralelotasunek bide eman
diezagukete prosaren lerrotze jarraia hautsi eta testua bertso lerrotan idazteko:
Eta gertatzen delarik,
uste gabean,
zure soa jausi zaiola begietan barna!
hitz gabeko mintzaira bat abiatu dugula, bien artean!
Nolako mundua ez bide zaigu harrotzen barruan!
Baina!
Hemen naiz:
nere izatearekin
nere bizimoldearekin,
nere hautuarekin
eta araberako kurutzamenduekin, asmoekin, adiskideekin...
Ez dakizu. (57 or.)

Poetikotasun bera aurkitzen dugu "Hiri beha eta hi entzutean..."
olerkiaren sarrerako testuan (HH, 124 or.): Doatzi... Goatzi pasaian... Nonbaiteko
kantuekin eta hitzekin eta aireekin. Doatzi, goatzi laster eta pasaian... ; edota Trein
honen drangadan-en:
... parrez-par zure aurpegi gordina herabetua, nere aurpegi mardula
xoratua... (...) gure munduak... itsasoaren higiduran murgilduak... hegi-juntarik
gabe... distanziaren itsasoan... ausartziarik gabe... (THD VI., O.1-46)

Izaera oso desberdinekoak dira Nafarroari poema irekia-ko prosazko sei
ahapaldiak (bost III. testuan -50-54 orr.- eta bakarra VIII.ean -57 or.-). Horietan
ere gainontzeko olerkien gai berak dakarzkigu poetak: kantuaren eta
bertsolaritzaren garrantzia euskal kulturan; nola bertsoak entzunez euskal
kontzientzia piztu zitzaion; Euskal Herriko zazpi probintziak banatzen
dituzten mugak hautsi nahia; Herri bat osatu beharra gure nortasunaren
defentsarako... Badaude esaldi laburrak, zenbait hitz pilaketa eta paralelotasun
(Baina politika eta ekonomiabideak irekitzekoak dira: ireki beharko dira; irekiko ditugu,
52 or.), baina ez ditugu aurkitzen jarraitzen zaizkien olerkietako erritmoa,
musikaltasuna, errepikapen multzoak, intonazio aldaketak, irudiak...
Deskribapenak eta idazketa lirikoa baino gehiago, batik bat diskurtso
narratiboa egiten du. Argudiozko mintzaira bati dagozkion formulak,
esamoldeak edo lokailuak darabiltza: batez ere, izan daiteke eta da gehienetan,
hobeki errateko, nolazpait, besteak beste, bizkitartean, honek ez du ukatzen... Bai eta
hiztegi teknikoago bat, azalpen zehatzak eta poetikotasun izpirik gabeak
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egiteko: kontenido, pentsabideen bilgailu eta agergailu, kultura ereduan helarazle,
gizarte ingurina atxikimendua, giza eremuetan, interpretaziobideak, analisiatzen,
kontzientziaren motibazioetan, endurtu, politika eta ekonomiabideak irekitzekoak dira,
muga psikologikoak, enpoildu, gizabizitzaren ekilibrioa, gure ikus-pentsamoldeen eta
jokabideen ereduak.
Bi mintzaira horien (poetikoa eta narratiboa) arteko ezberdintasunaren
adibide bat ikusteko, hona hemen tematika bera ekartzen diguten "Gure
kantuak" (BP, 24 or.) olerkia eta NPI-ko III. atalaren hasiera:
Kantuak ez dira ixildu
Kantuak ez dira ixiltzen
Geure mendi, zelai eta itsasoetan
Kantuak derabilzkigu
Geure mugimendu guzietan
Bakarrik ala elkarrekin
Kantu zahar eta berriak
Derabilzkigu atxikimenduz eta errabiaz (BP, 24 or.)
Kantuak asko gauza eta erranahi berarekin dakar. Batez ere kantua, bere
kontenido eta bere aire moldeetan gizarte aldi baten agergailu izan daiteke eta da
gehienetan. Kantua gizarte baten erraietatik ateratzen da eta berarekin dakarzki
gizarte hortako sendi-ikus-pentsamoldeak (NPI, 50 or.).

Erdozaintziren literatur prosak, beraz, bi joera agertzen ditu; batetik prosa
narratibo eta egunerokoa, eta bestetik prosa poetikoaren aldekoa, aldian aldika
poetaren helburuaren arabera bata ala bestea nagusitzen delarik.
Gauaren atzekaldean
Manex Erdozaintziren prosa lirikoa edo poetikoa ez da aipatu ditugun
olerkietara mugatzen. Prosaz idatzi duen lan luze bakarrean (Gauaren
atzekaldean) poesiarako joera nabarmena agertzen du; olerkietan landu dituen
baliabide tekniko eta tematiko antzekoez baliatzen da, eta are gehiago,
eleberriaren zenbait pasarteren irakurketan hainbat olerkiren poeta beraren
ahotsa entzuten ari garen sentsazioa dugu.
Eleberri laburra da, hamazazpi bat urte lehenago idazten hasi zen ipuin
batean oinarritua, eta kontaketaren hari narratiboa ere oso laburra eta sinplea
da: Parisen errefuxiaturik dagoen Migel gaztea hiltzen da, eta haren
neskalaguna zen Mirentxuri hitz emanez, Txomin eta Jose lagunak haren
puskak biltzera doaz. Gertakari sinple honek, ordea, bide ematen dio hiriaren
inguruko hausnarketa eta deskribapen luzeak egiteko, hiriak bere atzealdean,
bere alde ilunean gordetzen duen bizitza dramatikoan sakontzeko: hiri
handiaren mugimendu eroa, inkomunikazioa, gizakien bakardadea eta
askatasun eza, langileriaren arazoa, erbestea, herrimina, maitasuna, Euskal
Herriaren nortasuna... "Iparraldeko min-sarraski garratzenetarik bat zuen beraz
nobelak gaitzat -esan du I. Bordak-. Oso bekan izan zen aipaturik exilioa
horrelako manera oinazetsuan, desesperatuan eta errealistean" (MG, 47 or.).
Gogoeta eta deskribapen luzeek eleberriaren zati handiena hartzen dute,
horregatik osoki nobela bat ez izatea leporatu izan zaio, bakarrizketa luzeegiak
eta hari sinpleegia izatea (Borda, ibid.), nobela bat baino gehiago olerki luze bat
bailitz. Honela idatzi zuen Jean-Louis Caussadek: "Erran behar da deskripzione
luzetxo zenbaitek aspertzen ahal dutela..."423; eta honela Emilio Lopez Adan-ek:
423.- J. L. Caussade, Enbata 751. zenb., 1983-01-06.
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"...idatzi nuen nobelak oso hari mehea zuela narratiba aldetik; barne hizketa
intimistari ematen zion lekua, sobera haundia zela; eta, hitz batez; garai haietan
euskal prosari gertatzen zitzaizkion akats handienak bere baitan zeramatzala.
Hots, gure prosa askotan poesia egiteko estakurua zela, edota entsegu politiko eta
soziologikoak pasarazteko lekua."424

Patri Urkizuk zuzendu duen Historia de la literatura vasca (2000) liburuan
euskal eleberri berriaren lirikotasuna aztertzen delarik,425 beren eleberrietan
joera liriko bat agertzen duten autore adierazgarrienen zerrenda ematen da:
Txillardegi, Joxe Austin Arrieta, Mario Onaindia, Arantxa Urretabizkaia, Patri
Urkizu, Pello Lizarralde, Felipe Juaristi, eta horien artean M. ErdozaintziEtxarten Gauaren atzekaldean aipatzen da. Hortaz, joera liriko horren barruan
kokatu behar dugu aztergai dugun autorearen lana, "obras que tratarán de
profundizar más en la psicología del personaje o hacia novelas cuya forma y
lectura se asemejarán al género poético, es decir, hacia las denominadas novelas
poemáticas (...) o líricas (...)" (Urkizu, ibidem).
Eleberri oro, apur bat bada ere, poema bat da, eta poema oro, graduren
batean kontaketa bat da; hala esaten digu Jean-Yves Tadié-k bere Le récit
poétique lanean.426 Prosan idatziriko kontaketa poetikoa olerkiaren baliabideak
eta efektuak baliatzen dituen kontaketa da, eleberriaren eta poemaren transizio
fenomeno bat (op. cit. 7 or.). Beraz, eleberriaren fikzioa aurkituko dugu:
pertsonaia batzuk zeini une eta leku jakin batean zerbait gertatzen zaien. Aldi
berean, ordea, kontaketaren prozedurek olerkira garamatzate: erreferentzia
funtzioaren eta funtzio poetikoaren artean gatazka bat dago; alegia, lehenak
oroitzapen eta ordezkapen eginkizuna duen bitartean, bigarrenak mezuaren
formaren beraren ardura du (ibid.). "Si nous reconnaissons, avec Jakobson jarraitzen du Tadiék (op. cit. 7-8 )- que la poésie commence aux parallélismes,
nous trouverons, dans le récit poétique, un système d'échos, de reprises, de
contrastes qui sont l'équivalent, à la grande échelle, des assonances, des
allitérations, des rimes (...)". Hortaz, eleberri honetan aurkituko ditugun
paralelismo semantikoek, olerkietan aurkitzen genituen errepikapenek eta
musikotasunak zuten adinako garrantzia dute. Gauza bera esan genezake irudi
erretorikoei eta bereziki metaforari dagokionean (Tadié, ibid.).
Zein dira, bada, ezaugarri poetiko horiek, I. Bordari GA nobela garbia ez
izatea, edota Lopez Adanek poesia egiteko estakurua zela esatera eraman
zituztenak? Erdozaintzik dakarkigun kontaketa honen poetikotasuna nola
gauzatzen den ohar gaitezen, jarraian eleberria osatzen duten elementu
nagusien azalpen azkar bat egingo dugu.
Pertsonaiak
Hiru pertsonaia nagusi dira: Jose, kontaketaren narratzailea dena, honen
laguna Txomin, eta Migel, egun batzuk lehenago hila eta zeinaren puskak
jasotzera doazen. Narratzailea, beraz, protagonistetako bat dugu, eta lehenengo
pertsonan kontatuko digu istorioa, haren begietatik, haren Niaren ikuspegi
424.- E. Lopez Adan, in MG, 104 or. Lopez Adanek artikulu horretan dioenez
Erdozaintziren eleberriaren kritika bat idatzi zuen, inoiz argitaratu ez zuena. Nonbait, Manex
ezagutu ondoren, harekin adiskidantza handia ez bazuen ere oso maitakorra gertatu zitzaion
eta minduko ote zuen beldurrez gorde egin zuen bere kritika.
425.- M. J. Olaziregi: "Lo lírico en la novela vasca actual: novelas poemáticas, de
memorias o testimoniales", in P. Urkizu 200: 542. Ik. ere Lasagabaster 1986.
426.- J. Y. Tadié 1994: 6.
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subjektibotik. Protagonista-narratzailearen diskurtsoa izango da eleberria
artikulatzen duena. Haren begietatik ikusiko dugu Pariseko handitasuna,
hiritarren bakardadea, inkomunikazioa; haren oroitzapenek hiru pertsonaiak
atzerrira bultzatu zituzten iraganeko gertakarietara eramaten gaituzte, eta
haren gogoetek leku arrotz batean deserroturik bizi direnen tragediara
hurbiltzen.
Kontaketa errealista garbi batetik urrun, hiriaren eta hiritarren
deskribapenek, oroitzapenek eta gogoeta luzeek haren Ni intimo horrek
sortuak eta formatuak dira.427 Ezin dugu esan, ordea, narratzaileak kanpoko
errealitateari uko egiten dionik edota bere barne mundura eta esperientzia
pertsonalera mugatzen denik. Ni horren subjektibitatetik unibertso zabalago
baterako irekitze bat dago, ez indibiduala, kolektiboa eta politikoa baizik. Izan
ere, gizarte, historia eta kultur errealitate batekiko topaketa eta kezka dago
istorio honen iturrian. Narratzailearen kontzientzia oinarri badu ere, lan honek
esperientzia kolektibo baten kronika izan nahi du.
Narratzailearen kontzientziak pisu handia hartzen du eleberrian;
berarengan kokatzen da ikuspegi narratiboa, gainontzeko pertsonaiak ia osoki
itzaltzeraino (nahi nuen, gustatzen zait, oroitzen naiz, pentsatu nuen...).428
Beharba nahiko nuen mintzatu. Norbait kurutzatu. Zerbait erran. Norbaiti
(...) (8 or.).
Aizinant izanez nihauri ere frango gustatzen zait ostatu batean sartzea.
Mahai bat bilatzen dut xoko huts batean. Kafe bat manatzen. Zigarreta bat pizten
(...) (13 or.).
Gauaren freskurak jabetu ninduen. Nahiko nuen ilunpearekin nahasi,
ilunpearekin barreiatu. (...) Oroitzen naiz ezantza gustu hau ahoan erabiltzean eta
amets egiten dut neure herriko ondartza gazituan arearekin amultsuki jostetan ari
naizela (...) (20-21 orr.).
Pentsaketa nindagoen gure herriko langileei (...) Elkarrekin iragan
mementoak gogoratzen zitzaizkitan, batez ere udako gaualdi beroak (...) (48 or.).

Txominen pisu narratiboa, aldiz, ahula da oso. Narratzailea laguntzen du
hirian zeharreko ibilbidean, harekin konpartitzen ditu lagun desagertuaren
samina, hainbat sentsazio eta oroitzapen. Baina ia beti isilik agertzen zaigu
(Txominek ez zuen elerik. Burua apal zihoan karrikan. -14 or.-), gutxitan entzuten
dugu haren ahotsa, eta beti ere esaldi laburrak eta kontaketarako indar
handirik gabeak dira (ik. 15, 19, 57 orr.). Txomin Jose narratzailearen itzalaren
modukoa da. Biak, aspaldiko adiskideak, kolpe handi batek berdin hunkiak ziren,
gertakari berean amilduak (15 or.), baina kontaketak ez digu aukerarik ematen
haren barne munduaren konplexutasunik edo kontraesanik ezagutzeko; soilik
igartzen dugu:
Txominen begietan halako nigar lanbro bat iruditu zitzaidan. Beharba, une
horretan, hura ere oroitu zen Migel ezagutu genuen egunetik beraren gelan iragan
mementoetaz. (36 or.)

427.- J. M. Lasagabaster, "Introducción a la narrativa vasca actual: Lo lírico en la novela
vasca moderna", in 1986: 36: "Hay una marcada preferencia por los universos interiores o en
todo caso por someter al filtro de la conciencia de un yo narrante la experiencia de lo real. Se
diría que hay una especie de temor a lo exterior, a decirlo en su desnuda objetividad, como si el
escritor, más allá de lo que a él le pasa, apenas tuviera otra cosa que contar".
428.- Tadié, op. cit. 9 or.: "Absorbés par la narration, les personnages sont parfois dévorés
par le narrateur, lorsqu'il est aussi le protagoniste. (...) il arrive que la lumière qui éclaire une
figure principale réduise les autres à n'être que des ombres, des images, à leur vraie nature
d'êtres de langage (...)".
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Migelen presentzia handiagoa da. Haren heriotzak eraman ditu beste bi
pertsonaiak Pariseko gaueko munduan murgiltzera eta euren zorteaz, edo
zoritxarraz hausnartzera; kontaketa honetarako aitzakia izan da. Baina Migel ez
dago soilik narratzailearen oroimenean, haren ahotsa nabarmenki entzuten da
eta narratzaile bihurturik agertzen da zenbait unetan. Lehenik, bosgarren
atalean Josek Migelekin izandako elkarrizketa bat gogoratzen du (26-33 orr.).
Etxearen samatsean dagoen zuhaitz batek (haritza hain zuzen ere) elkarrizketa
luze bati hasiera ematen dio, elkarrizketa baino gehiago bakarrizketa bati,
Migelen ahotsa soilik aurkitzen dugulako. Gaztearen gogoetak elkarren
segidan kateaturik azaltzen zaizkigu: hiriaren bizitza, gizakiaren bizi
kondizioa, euskal sinboloa den haritza, euskal kultura... Bakoitzaren hasieran
ipinitako gidoi batek horiek guztiak Migelen hitzak direla gogorarazten digu.
Bigarrenik, 8. eta 11. ataletan Migelek idatzitako "Izerdi guneak" izeneko
koadernoa bere osotasunean irakur dezakegu (41-46, 51-56 orr.). Egunkari
intimo baten moduan, berriro ere gazteak hunkitzen eta kezkatzen duten gaiak
azaltzen dizkigu: gaua, hiriko bizimodua, Mirentxu laguna, langileria, gizarte
gatazka... Eta azkenik, 13. atalean, Migelen koadernoaren orrien artean euskal
kazetaren bati igortzeko idatzi zuen artikulua dator (57-59 orr.). Honetan ere
Euskal Herriko gizartea eta kulturaren egoerarekiko kezkaz ari zaigu.
Narratzailearen ondoren, kontaketa honetako bigarren ahotsa da
Migelena. Baina biak oso antzekoak ditugu, pareko diskurtsoa darabilte, gai eta
sentimendu parekoez dihardute. Marratxoak edo komatxoak dira bi
diskurtsoak bereizten dituzten ezaugarri bakarrak. Narratzailea Migelekin
identifikaturik ikusten dugu behin eta berriro. Esate baterako, gauak
sortarazten dizkien sentsazio goxo eta epelez mintzo dira bai Jose narratzailea,
bai Migel:
<Jose:> Ene begiek gaua zilatu zuten, zilatzen zioten bere beltz-zurpaila. Eta
dena nintzen mugimendu, gauaren barruan, gauaren artetik: odola kurri senti
nuen zangoetan, besoetan, buruan, gorputz osoan. Berotasun epel bat (...) (20 or.).
<Migel:> Halako bildutasun batean sararazten ere nau <ilargiak>. Burumuinak mardo, bihotza biguin, gorputza malgu, ene gogoa baderabil lazo eta flux
(45 or.).

Hiriko gizatasun eta askatasun faltaz, lanerako baino bizi ez den jende
zapalduaz:
<Jose:> Ez dakite, ez dakigu besoak eta zangoak mozturik gabiltzala
jostatzeko uzten dizkiguten oren laburretan, hatsa hartzeko doia, ilusio baten doia.
Ez dakite, ez dakigu gure besoek eta gure zangoek lanerako xoilki balio dutela (12
or.).
<Migel:> Lankiatik nator gorputza burdinez, urinez eta errautsez opildua,
konkor eta gogor. Lankiatik nator arrabots eta mehatxuez beharriak tutatuak,
pieza berdinak egun osoan kadena kurridan ikusteaz begiak deseginak eta
bederazka trafikatzeaz eskuak minberatuak (41 or.).

Langileriaz, eta bereziki euskal langile, arrantzale eta laborariez:
<Jose:> Pentsaketa nindagoen gure herriko langileei, Bermeoko eta
Donibane Lohitzuneko arrantzaleei, itsas-hegietan, zelaietan utziak genituen
lagunei... (48 or.)
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<Migel:> Noiz ote, Ondarroako edo Lekeitioko edo Bermeoko arrantzaleen
oihu-garrasiek inarrosiko dituzte Larrañeko lepoa eta Iratiko oihana? (57 or.)

Eleberri honen autoreak bere barne gogoeta eta ametsen adierazle izango
diren bi pertsonaia sortu ditu. Baina kontaketa poetikoetan gertatu ohi den
bezala, ez dira pertsonaia errealak, ez autonomoak. Narratzaileak sortzen ditu,
existituarazten ditu bere gisara eta nahiara.
Bigarren maila batean beste bi pertsonaia ditugu, biak emakumeak: Anjela
atezaina, eta Miren, Migelen neskalaguna. Lehenaz gehiago dakigu,
deskribapen nahiko zehatza egiten baitigu narratzaileak: adina, ilea, begiak,
gorputza... (15 or.) Batez ere haren begi urdinak ditu narratzaileak gogoan.
Migelen gaixoaldiaren eta ondoren heriotzaren berri jakin zueneko unea
azaltzen dielarik, emakumearen eztitasunak hunkitu egin ditu gazteak.
Malkoez bustiriko begietan barna sartzen ahalegintzen da narratzailea haren
mundu zauritua nolakoa izango den imajinatu nahian, Anjela ere hiriaren
biktima baita:
Ikusi duka nola begiak busti zaizkion? Habil to hi jakitera jendek zenbat
sofritzen duten? Eta, hortxet bizi, animaleko hiri hontan, konzierja bezala,
immeubla hontako jende aberats okitu horien imorraren meneko. Deneri ontsa
egin behar eta zer abantaila ateratzen duela uste duk? (19 or.)

Miren, berriz, pertsonaia urrunagoa eta abstraktuagoa egiten zaigu. Lehen
aldiz Anjelak hitz egiten digu Migelen heriotzaren berri ematera negarrez joan
zitzaion neska hartaz (18 or.). Aurrerago Mirentxu Migelen neskalaguna dela
jakingo dugu, bere kaierean hartaz mintzo baita. Ez daukagu, ordea, Mirenen
deskribapen zehatzik, ez haren aurpegiaz, gorputzaz, ez izaeraz. Emakume
zehatz bat baino, irudi mitiko edo ideal baten modura agertzen zaigu:
maitagarria, gozoa, epela (bularren beroa, irri beratza -53 or.-,begi erne eta xorrotx,
erhi ibiltze arin -55 or.-)...429 Eta urruna ere bai; Migelek harengandik bereizten
duen distantzia sufritzen du.
Baina urrunegi zara eta ez nauzu entzuten. Amets honen jauzia nahi nuke
gainditu zuganat etortzeko (45 or.).
Etzi etorriko zara. Luze izanen da zugandik berex atxikiko nauen epe hau.
(...) Baina etzi etorriko zara eta zugandik berexten nauen distantzia hau luzeegi
deritzait, eta lotsa naiz... (54-55 orr.)

Haren irudia gauarekin, ilargiarekin eta zeruarekin nahasten da (ik. 4.4.2.
atala):
Behin ere ez zaitut begiratu ilargi betearen argidura liluragarrian. Eta
nolakoa ere den zure gorputzaren guria zure begiak berdetzen direlarik ilargiaren
dirdira horailean, ez dut orainokoan sentitu. (...) Eta zure mugimendu-jestuak
direla ortzi-euri erauntsi emankorrak ene erraietan (45 or.).
Gauarekin nahasten da zure larruaren kolorea eta galtzen ditu argi-dirdira
kontrasteak (54 or.).

429.- Honela dio Tadiék kontaketa poetikoetan agertzen den emakumearen irudiaren
inguruan (op. cit. 27): "Non pas une femme précise, dont l'état civil, la toilette, le caractère
seraient connus, mais une créature mythique, 'fantôme adorable', qui remplit toutes les
apparences du monde, se confond avec les montagnes, le ciel et la mer (...) C'est alors que le
récit se change en poème en prose, par accumulation dans l'axe paradigmatique, par l'usage des
allitérations, des paronomases, de vers blancs (...)".
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Hain da perfektua eta ederra ezen ez baita mundu anker eta ero
honetarako egina, dio Migelek, plazarako, maitasunerako, edertasunerako
baizik:
Zeure gorputz gordinarekin plazarako egina zara, Mirentxu, eta ez artekarrika horietan etsitua ibiltzeaz higatzeko (54 or.).
Zure begi erneekin maitasunerako egina zara, Mirentxu, eta ez ilunpe
horietan haztamuka argia ezin urratuz zeure bizitza endurtzeko (55 or.).

Ametsetako pertsonaia ideala eta irreala da Mirentxu eleberrian zehar.
Soilik azken atalean du presentzia fisikoa eta egiazkoa, Joseri Migelen
heriotzaren berri ematen dionean.
Espazioa
Gauaren atzekaldeaneko benetako protagonista espazioa dela esan liteke.
Kontaketaren pertsonaietako bat den narratzaileak Pariseko deskribapena
egiten digu: metroa, geltokietako korridoreak, kaleak...430 Pariseko irudi iluna
da, neguko arrats hotz eta goibel baten irudia. Eleberriaren hasieran (1. eta 2.
atalak) kontaketaren haria behin eta berriro eteten du inguruan duen
eskenategiaren irudiak pilatuz, kateatuz, irakurleari errealitate horri hurbiltzen
laguntzen dioten irudi multzo handi bat eskainiz. Ez du, ordea, elementu ez
bizidunetara jotzen (eraikinak, kaleak...), jendearengana baizik. Gizadeskribapena da, narratzailea inguruan duen jendeari beha dago: metroan
metatuak doazenak, korridore eta kaleetan bultzaka eta mugimendu eroan
doazenak, eskaleak, jende bakartiak...
Pariseko lur-sabela: dena bide, dena pasaia, dena estazio, dena argidura,
dena metro. Jende oste irentsiak, harat-honat. Jende broia bihurgune, eskalier, sarjalgietan. Denak berdinduak, zatikatuak, bereiziak, handiak eta xumeak, nahasmahas (9 or.).

Deskribapena bera kontaketa bilakatzen da; irudiek sinbolizatu ez ezik
kontatzen ere dute. Batetik pertsonaien joan-etorrien berri ematen digun
kontaketa horizontala dago, eta bestetik, inguruaren azalpen zehatzetan
denbora gelditzen duen kontaketa bertikala (Tadié op. cit., 55). Espazio hiritar,
ilun eta ezgizatiar baten gisa agertzen den Paris hiria dugu eleberri honen gai
nagusia, eta halaber gizakiaren harekiko topaketan sortzen den drama:
bakardadea, askatasun eza, inkomunikazioa, deserrotzea...
Narratzailea bera behartua izan zaion topaketa honen biktima da, eta
ondorioz, espazioa ez da neutroa. Arestian aipatzen genuen narratzailearen Ni
intimoaren estuasunaren eta tristuraren isla da. Ikus dezagun honen adibide,
metroan doan gazte beltz abeslariaren irudiak narratzailearengan sortzen duen
larritasuna eta egonezina:
Hortzak tinkatu nintuen neure odolaren kexua itotzeko. Hirur aldiz
bularrak airez hanpatu nintuen gorputza lasaitzeko. Memento bat zela pentsatu
nuen. Pasaia gaixto bat. Jendarteko memento batetako tinkadura. Biziak
ihardokitzen zuela (9 or.).

Kontaketa poetikoak leku paradisiako bat hautatzen duela dio Tadiék,
autoreari bere osotasuna emango dion lur maitatu bat, espazio sakratu bat (op.
430.- Hiriaren deskribapena sakonkiago aztertuko dugu 4.4.2. atalean.
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cit., 61). Gure pertsonaien leku paradisiakoa Parisetik urrun geratu dela
igartzen dugu; Euskal Herria da, euskal Lurra: Maite zaitut neure lurra, lur mehe
eta gizena, lur heze eta beroa.(58 or.). Paris, berriz, espazio ezkor eta iluna da.
Hiria sasi handi bat da, dena lahar eta dena zizta zorrotz (11 or.), non ere jendea,
jende xehea batez ere, baztertua, zapaldua eta nagusien menean bizi den.
Desterratuak eta deserrotuak bizi diren pertsonaia horiek, Migelek batez ere,
lehen bait lehen sorterrira itzultzea dute helburu eta herrimina gainditu ezinik
bizi dira.
Bere begi beltzetan herri mina zekarren [Migelek]. Txominek eta biek,
delako gau luze haietan, ikasi genuen gorde nahiko genuen mina ezin ahantzia
zitekeela (37 or.).

Hiria paradisuaren antitesia da, atzean geratu den espazio natural eta
lurrari atxikiaren aurkakoa. Tadiéren esanetan, espazioaren semantika,
semantika oro bezala, erritmo binario baten arabera antolatzen da, "le lieu
privilegié, dans le texte, est construit contre tout ce qui n'est pas lui" (op. cit.
68), eta ildo honetatik GA-n espazio ezkor eta espazio baikor baten arteko
oposaketa ikus daiteke: hiria, zeinean pertsonaiek beharturik eta ia ezkutuan
bizi diren, eta ametsetako sorterriaren artean. Atzerria eta sorterriaren arteko
dialektika honen atzean espazio poetikoa bitan bereizten eta egituratzen duen
iruditegi bat eta lexiko bat dago. Batean sorterria, herria eta lurra, eta horiek
berotasuna eta babesaren kontzeptuei loturik daude. Bestean, hiri handia,
atzerria, eta hori hotza, arrotza eta iluna, eguzkirik gabea; eguzkia bera ebatsi
digute eta ez dakigu zer diren kanpotikako beroaldiak (54 or.) (ik. 4.4.).
Paisaia arrotz honetan, ordea, Migelek espazio ttipi bat aurkitu du,
kanpoko hoztasunetik babesten duena. Gela txiki bat da, nere erasien eta nigarren
lekuko ixila (41 or.), non ere atseden eta hatsa hartzen duen, lasai, bero eta
babesturik sentitzen den (ik. 4.4.1.1. atala):
Ate gibelean, neure etxean badut toki berezi bat, toki bero bat, toki zaindu
bat: hor naiz bederen nagusi eta... etxeko-andere! Hor badut eremu bat neurea,
hertsia baina nihork ezin hunkitua (...) Eta badakit ate gibelean ongi izanen
naizela, zaindua izanen naizela.

Pertsonaien eta paisaiaren arteko lotura estua da; modu baikor edo ezkor
batean guztiz loturik daude espazio hori osatzen duten sorterriari, hiriari, gela
txikiari. Bien arteko komunikazioa dago kontaketan zehar. Honela esaten dio
Migelek kanpoaldeko mundutik babesten duen bere gelako ateari:
Geroztik elkar hezi dugu eta adiskidetu gara. Zu ere, ate ixila, engoitik
ohartua zaitezke hurbiltzen nitzaitzunean ene aurpegia argitzen duen irriari! (42
or.)

Eta honela euskal lurrari, zeinarekin bat egiten duen bertan erroturiko
landare bat bailitz:
Maite zaitut neure lurra, lur mardo eta idorra, lur bustia eta zukua.
Gorputza zabal-zabala etzaten naizenean, gutiziatzen zaitut zure erraietako
indarki ixiletan: neure erroak barna eta sendo nahi nituzke zure erraietan
landatuak (59 or.).

Ikusten dugunez, paisaia pertsonifikaturik agertzen da eta elementu eta
ezaugarri antropomorfikoen bidez deskribatzen du: gela txikia, nigarren lekuko,
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babesle, zaindari; lur-emea, emankor eta bizi-emailea; hiri-emea, metroa haren
lur-sabelean, gauez loan kolokatu alimale bat dirudiena...
Espazioaren deskribapena edo aipamena, beraz, ez da narrazioari leku
ematen dion sarrera edo hitzaurre bat, kontaketaren parte baizik. Deskribapena
eta kontaketa tartekatzen dira, kontaketaren haria hautsiz eta delako espazioa
istorioaren zati garrantzitsu bilakatuz. Eleberrian zeharreko pertsonaia-espazio
komunikazio honek hain zuzen ere espazioa protagonista eta fikzioaren faktore
eragile bihurtzen du (Tadié op. cit., 78).
Denbora
Espazio bat eta denbora bat sortzea gauza bera eta bakarra dira kontaketa
poetikoaren autore batentzat.431 Izan ere, leku baikorrak eta ezkorrak dauden
bezala, era berean une zoriontsuak eta une zoritxarrekoak kontrajartzen dira;
espazio pribilegiatuak dauden bezala, une pribilegiatuak daude. GA-eko
protagonistek ez dute une zoriontsua bizi. Hasteko, bizpalau urte daramate
euren gogoaren kontra Parisen bizitzen. Garai gogorra bizi dute, erbestearen
hoztasuna eta bakardadea besterik eskaintzen ez dizkiena. Orduan, beste
gertakari latz batek astintzen ditu, Migelen heriotza bat batekoa eta zentzurik
gabea. Kontaketa poetikoak denborari ihes egin ohi dio iraganera joaz,
haurtzarora edo gaztaro gogoangarrira, baina gure eleberrian ez dugu
iraganerako ihesaldirik aurkitzen. Pertsonaia horientzat Espazio paradisiakoa
atzean utzitako Euskal Herria zen bezala, garai zoriontsuak bertan ere geratu
zirela pentsa dezakegu, baina urrunegi daude, beren herrian ere indarkeria eta
zapalkuntza bizi izan baitute. Amets eta oroitzapen pozgarriak bakanak dira;
gauaren hotsek eta usainek Jose narratzaileari amets gozo, leun eta beroa
dakarkiote: bere herriko hondartza, itsas aire gazitua, arearekin amultsuki
jolasten eta itsasoko uhainen artean igerian:
Ekaitza ez da egungo eta eguzkia bere goizetako bero urrunean da oraino:
berari begira gorputz osoan sumatzen dut atsegin lilluragarri bat; dena biltzera eta
iraunaraztera saiatzen naiz hatsa pausatuz. Eguzkiaren bero urruna eta itsas
uraren gazia neure gorputz barean hartzen ditut eta juntatzen ditut eta gozatzen
ditut igerika bano batean (21-22 orr.).

Joseren irudimenak emetasunaren sentsazioetan murgiltzen duen bezala
(beroa, hezea, leuna, inguratzailea), Migelen zoriontasun bakarra ere maite
duen emakumearekin igarotako une gozoen oroitzapena da:
Zure besoek inguratzen naute amultsuki eta zure esku laztanak ene
bizkarrean dabiltza mia-miaka gune kilikak lasaitzeraino. Ilargiari mintzatzen
nitzaio niganat hurbil dadin. Baina, elkor eta mutu, ez dit deus entzuten: saminago
baizik ez dit sentiarazten zure falta. Nola itxindua sua hiltzerakoan, ene gorputza
bakartasunaren husean [sic] erortzen da orduan ametsak desegitean... (45 or.)

Kontaketa poetikoetan errepikatu ohi den beste ezaugarri bat aurkitzen
dugu, hau da, ez dagoela ez kronologia ez historia erreferentziarik ematen.
Abendoko egun hits bat dela esaten zaigu soilik baina ez da datarik ematen.
431.- Tadié, op. cit. 83: "Si la frontière entre description et narration y est abolie, c'est aussi
parce que la description, narration du visible, fait l'histoire d'un temps figé; parce qu'elle vient,
pour les mers, les routes, les maisons, sonner l'heure du réveil. Il faut bien comprendre que,
pour l'auteur d'un récit poétique, créer un espace et créer un temps sont une seule et même
opération, bien loin que l'un vienne couper l'autre comme une parenthèse".
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Gertakari historiko zehatzen aipamenik ere ez da egiten, garai batera hurbiltzen
gaituzten gizarte gatazka orokor batzuk baino ez: langilegoaren protestak, VietNam, Biafra, Hego Ameriketako gatazkak... (52-53 orr.). Baina gertakariok
bigarren plano batean geratzen dira, beti ere pertsonaien ikuspegi ilun eta ez
osoari mugatuak, "on entrevoit que le récit poétique choisit, lorsqu'il le fait, les
instants historiques qui s'accordent à sa propre fiction" dio Tadiék (op. cit. 94).
Gertakariok alegoria bat direla esan genezake, autoreak irudi bilakatu ditu,
isladatu nahi digun une edo garai baten adierazle dira: Euskal Herritik hasita
mundu osora zabaltzen den herio, gorroto, gatazka, guda eta nigarren garaia.
Herioa sentitu dut, gaur ere atzo bezala, mundua tinkatzen bere izkin eta
alde guzietatik: Viet-Nam, Biafra, Hego Amerika... itsasontzi hondatuak!
Ospitaleak, presondegiak: jendez mukurru. Dirua, harmak eta jende herresta.
Langileek ixildu beharko dute beren onetan, bestelan hanbat gaixto (52 or.).

Aipamen kronologiko bakarra eleberriaren amaiera aldera dator (59.
orrialdean), Migelek egunkari baterako idatzi zuen artikuluaren data esaten
zaigunean: Parisen 1970.ko irailaren 10.
Eleberrian zehar protagonista-narratzailearen diskurtso kronologikoa ez
da jarraia, oroitzapenek, ametsek eta gogoetek etengabe hautsia baizik.
Kontaketa denbora errealetik behin eta berriro urruntzen gaituzten uneez
osatuta dago, gertakarien erritmoa moteldu eta geldiarazten dutenak.
Etenaldiak honakoek osatzen dituzte: deskribapenek, inguruari buruzko
gogoetek, oroitzapenek, Migelen egunkariaren irakurketak eta Migelen
artikuluak. Kontaketaren barneko beste kontaketak dira, bertikaltasunean
eraikiak. Honek pertsonaien ametsen eta errealitatearen arteko oposaketa uzten
digu agerian; askatasun, gizatasun eta maitasun nahiaren, eta hori guztia
lortzea eragozten duten kateen arteko oposaketak sortzen duen tragedia.
Esaten ari garenaren adierazgarri, ikus dezagun jarraian nola garatzen
den eleberriaren denbora, batetik denbora linealari jarraitzen dioten gertakariak
(dinamikoak), eta bestetik, denboran egindako etenaldiak (estatikoak)
bereiztuz.
Eleberria hamabost ataletan banatzen da, izenbururik eta zenbakirik
gabeak (zenbakiak guk jarri dizkiegu), eta soilik batetik besterako tarte hutsak
banatzen ditu.
Denbora lineala eta etenak:
- (1. atala) Abenduko aste eguna, Paris: Josek (narratzailea) eta Txominek metroa hartzen
dute Montparnasse geltokian.
- Geltokietako eta metroko jendearen deskripzioa:
mozkorrak, gazte beltza gitarra jolea, jendearen aurpegi ilunak
eta sentimendurik gabeak, 30 bat urteko emakumea haur
gaztearekin, geltokiko jendearen pilaketa, mugimendu zoroa.
- Inkomunikazioak min ematen dio, barneko kexuak
nahi lituzke kaleratu eta besteei azaldu.
- Haurrari begira jarraitzen du. Amaren altzoaren
segurantzia igertzen zaio.
-Denfert-Rochereau geltokian jaisten dira. Eskaileretan doazela Josek irrintzi ozen bat
botatzen du jende guztia harrituta utziz.
- Metroa Pariseko lur-sabela da, jende irentsia. Jendartean
korridoreetatik doaz ardiak bezala.
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- Eskale itsu bat akordeoia jotzen. Haren musikak
hunkitzen du.
- Hiria: sasi handi bat bezalakoa da. Jendea dirudunen
esklabu da, besoak eta zangoak mozturik, lanerako baino ez du
balio.
- (2. atala) Rue de l'Université kaleko 195. zenbakian sartzen dira eta Anjela izeneko
atezainari Migelen gelako giltza eskatzen diote. Honek kontatzen die nola gazteak deituta,
haren gelan sartu eta ohean gaixorik aurkitu zuen.
- Kaleko ostatuetako mahaiak. Bertan esertzea maite du,
inguruan diren eta pasatzen diren jendeei begiratzen eta
entzuten. Beharba hor ahanzten bide da, memento labur batean,
bizitzeak dakarren seriostasuna.
- Txomin eta biak urduri, goibel eta kezkati doaz, kolpe
handi batek berdin hunkiak, naigabe izigarri bat barruan.
- Anjelaren deskribapena.
- (3. atala) Gauaren inguruko sentipenak eta irudiak.
Gauaren freskurak jabetu ninduen. Nahiko nuen ilunpearekin nahasi,
ilunpearekin barreiatu. Gaua, atsedenaren eta isiltasunaren
mundua da.
- (4. atala) Ondoko atetik gizon bat txakurrarekin
ateratzen da. Narratzaileak haren paseoa nolakoa izango den
imajinatzen du, taberna batean sartuko zela lagunak topatzeko,
haiekin axaleko gauzez mintzatuko dela, eta ondoren etxera
itzuliko dela, apur bat mozkortuta, bizitzan atzean utzitako
urteak, jendeak eta oroitzapenak gogoratuz.
- (5. atala) Etxeen arteko samatsean diren zuhaitzei
erreparatzen die. Gogoratzen du behin Migelekin bazkaldu
ondoren, bertan zen haritzaz ohartu al zen galdetu ziola.
Garai batean Mikelekin izandako elkarrizketa
gogoratzen du: Migelek herriminaz, nostalgiaz hitz egiten dio,
hiriaren arrabotsa, bakardadea... Ganbara txar batean, presondegi
batean bezala bizi da. Euskal sinbolo bihurtu den haritzaz hitz
egiten dio. Ondoren, Peio eskultoreak erakutsi zizkion
harrizko buruak gogoratzen ditu (Ik. HH, 48 or.), euskaldun
mutuaren edo hizkuntz debekatuaren sinbolo. Baina bazterrak
aldatzen hasiko diren itxaropena dauka. Duela 5 mende
Etxepareko Joanesen liburua gogoratzen du, eta nola euskara
atera zuen plazara eta mundura. Euskararen zabalpena,
herritarren altxatzea... Debekatuak, espaziorik eta askatasunik
gabe zergatik gauden galdetzen du. Ez du ulertzen jendearen
gorrotoa, gaiztakeria.
- (6. atala) Gaueko giroa, lainoak, eta batez ere ilargia
sentitzen ditu, izadiarekiko ezkontzan arra-biltzen saiatu nintzen.
(...) Txoratuak geunden bizitzaren hatsa gugan hain luze eta sakon
sumatzean.
- (7. atala) Jose eta Txomin Migelen gelan sartzen dira.
- Gela hartan igarotako uneak gogoratzen ditu, bai eta
nola Parisen bizitzera behartuak izan diren. Migel ez zen
bizimodu hartara moldatu, haren herrimina handia zen.
Biltzen dituzte haren liburuak, arropak, paper eta koadernoak. Horien artean Izerdi
guneak izenburua daraman koadernoa aurkitzen dute eta irakurtzen hasten dira.
- (8. atala) Migelen koadernoa: bere egoitza eta eremu
den gela txiki eta txarto hura, erasien eta nigarren lekuko isila
da...; Mirentxu gogoratzen du: etorri nintzaizunean dena intziri
dena nigar... ; bizitzari eta bizi sentitzeari buruz...; ilargiaz...
Ilargiaren argiak urruti geratu den Mirentxu dakarkio gogora.
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- (9. atala) Pariseko gauaren isiltasuna, loan kolokatu
alimale bat zirudien hririak. Migel lagunaren falta sentitzen dute.
- (10. atala) Narratzaileak Hegoaldean utzi dituzten
lagunak gogoratzen ditu, bai eta Txominek eta biek nola
ezagutu zuten elkar. Langile protestek eta grebek ihes egitera
behartu zituzten eta geroztik Parisen bizi dira. Geroztik halako
zauri sakon bat barruan: zauri beroa, samina, kiratsa, abere kolpatu
baten so tristea!
- (11. atala) Josek Migelen koadernoa irakurtzen
jarraitzen du: biziaz, aurrera ezin eginaz, laborari eta langileez,
zapalkuntzaz, gezur eta azpikeriaz, errealitate makurraz.
Gogoratzen ditu trenetik jaisten ikusi dituen lanera etorritako
portugesak, atxilotu berri duten Iñaki ezaguna, ... munduko
guduak (Viet-Nam, Biafra, Hego Amerika...), ospitaleak,
presondegiak, langileak...
Mirentxuri zuzentzen zaio. Bizimodu horretara egina ez
dagoela esaten dio, maitasunerako eta edertasunerako egina
da. Haiek, berriz, gauaz ibiltzen dira, atsedenik eta lasaitasunik
gabe, liskarrean eta kolpeetan, eguzkia bera ebatsi digute eta ez
dakigu zer diren kanpotikako beroaldiak.
- (12. atala) Koadernoaren amaieran Migelen ohar labur
batzuk.
- (13. atala) Koadernoaren barnean dagoen Migelen
idatziaren irakurketa, "Euskal Herriko kaseta bati igortzeko"
(Parisen 1970ko irailaren 10ean datatua): turismoaren
zabalkunde kaltegarria Euskal Herrian, euskaldunen aztarnak
galtzen ari dira, lurrak saltzen dira eta lurrik gabe ez dugu
errorik, ez segurtasunik...
- (14. atala) Migelen puskak hartu eta Txomin eta biak joaten dira.
- (15. atala) Asteazken arratsa. Mirentxu Joseren pisura doa negarrez. Migel pneumonia
batekin ospitaleratu zutela eta goizaldean hil egin dela esaten dio. Josek hitzematen dio Mireni
Txominekin joango dela Migelen puskak biltzera.

Ikusten dugun bezala, kontaketaren haria oso laburra da eta gertakari
sinple hori eteten duten deskribapenek eta gogoetek eleberriaren diskurtso ia
osoa osatzen dute. Sarreran genioen bezala, gertakari hori aitzakia baino ez da
izan gogoetek eta oroitzapenek eleberriko egiazko protagonismoa har dezaten.
Atal osoak irakurtzen ditugu zeinetan kontaketak ez duen aurrera egiten
(3-6, 8-13), eta azken bi orrialdeetan lerro gutxi batzuetan (14. eta 15. ataletan)
kontaketari amaiera ematen zaio. Amaierak istorioaren hastapenetara eramaten
gaitu berriro Mirenek Joseri lagunaren heriotzaren berri eman eta haren gauzak
jaso ditzala eskatzen dionean. Kontaketaren egitura, beraz, zirkularra da;
amaierak haserarekin bat egiten du, eleberriari abiapuntua eman dion
gertakaria berreskuratuz. Era honetan denbora deuseztatzen da, guztia
hasierara itzultzen da, denborarik igaro ez den eta guztia ameskeria bat baino
izan ez den sentsazioa transmititzen digularik.
Estiloa
Pertsonaiak, espazioa eta denbora ez ezik, hizkuntzaren trataera da batik
bat kontaketa poetikoa definitzen duena. Dentsitatea, musikaltasuna eta
irudiak ez dira sekula falta, eta are gehiago, prosan idatziriko poema luze bat
irakurtzen ari garela irudi dakiguke. Eleberri bat izateari utzi gabe, alegia,
pertsonaia batzuek bizi dituzten gorabeherak azaltzea helburu duena, olerki
baten gisa tratatua izan da, olerkien zenbait baliabidetara joz. Hau da,
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poetikotasunez idatziriko eleberria da. Baina zertan datza poetikotasuna? galdetzen zuen Jakobsonek (1977: 46)- "En ceci, que le mot est ressenti comme
mot et non comme simple substitut de l'objet nommé ni comme explosion
d'émotion. En ceci, que les mots et leur syntaxe, leur signification, leur forme
externe et interne ne sont pas des indices indifférents de la réalité, mais
possèdent leur propre poids et leur propre valeur".
Lan honetan aurkitzen dugun baliabiderik deigarriena eta erabiliena
esaldi laburren, errepikapen eta paralelotasunen erabilera da. Olerkien
azterketan genioen bezala, joera estetiko nabarmen honek sentsazio bat sortzen
du irakurlearengan. Irudien pilaketek eta errepikapenek autorearen
pentsamendura hurbiltzen gaituzte, eta transmititu nahi dizkigun
sentsazioetara: hiriaren mugimendua, jende pilaketa, estuasuna, sentipen pilatu
eta kontrajarriak, gogoeten hurrenkera amaigabea... Batzuetan narratzailearen
inkontzientearen diskurtso automatikoa eta bat batekoaren aurrean gaudela
dirudi. Ikus ditzagun adibide zenbait:
- Perpaus laburrak, elkarren segidan pilaturik, batzuetan aditzik gabeak:
Hemen ere jendea dabila, murritz. Metroaren haiduru, xutik edo jarririk.
Besteak beste: lau gizon aulki batean jarriak. Lauak doi bat gazte. Bat bere bekillen
puntan burua ahuspe. Beste bi, ixil-ixila, soa galdua, jendartean nahasia (...) (5 or.).
Burtxoratua. Jendeekin eramana. Jendeekin joana. Sar-jalgi bat. Joan-etorri
bat. Desplazamendu baten doia (10 or.).

- Egitura paraleloak sortzen dituzten errepikapen lexikoak, esaldi oso
nahiz sintagma laburretan:
Jendeak ahantzi du sentimendua: ez da harritu beltz amerikanoaren kantua
entzutean.(...) Jendeak ahantzi du harridura (7 or.).
Pariseko lur-sabela: dena bide, dena pasaia, dena estazio, dena argidura,
dena metro (9 or.).
Gure itsasoetan, gure zelaietan, gure ibarretan, gure oihanetan, gure
mendietan, euskararen eleak odolez eta izerdiz haziko eta hanpatuko dituk (...) (30
or.).
Zeure gorputz gordinarekin plazarako egina zara, Mirentxu, eta ez artekarrika horietan etsitua ibiltzeaz higatzeko (...) Zure begi erneekin maitasunerako
egina zara, Mirentxu, eta ez ilunpe horietan haztamuka argia ezin urratuz zeure
bizitza endurtzeko (54-55 orr.).

- Errepikapen anaforikoak:
Eta zendako zuten behin Euskaldunek haritza hautatu beren libertateen
sinbolo bezala? Eta zendako zuten bada Gernikan landatu? Eta, zendako, gaur ere,
gabiltzak geure sinboloak haritzean imajinatzen eta finkatzen? (...) zendako
gabiltzak, indar eta borroka, ebaki diguten haritzaren inguruan geure libertateak
imajinatzen? (28 or.).
Gure lurraren ikaraz daldaratzen naiz. Gure lurraren izerdiaz bustitzen
naiz. Gure lurraren intziriak ixiltzer dira mendi tontorretan... Gure lurra hasi baita
ernaltzen (...) (58 or.).
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- Errepikapen sintaktikoak edo paralelismoak:
Hire kantuaren melodia erraietan kokatzen zaitalarik. Zure begi beltzen
dirdirak bihotza ziztatzen didalarik. (...) Denek gordetzen ditugun gutiziak,
nahiko nituen oihukatu: hire larruaren beltza, zure ileen harrodura. Denek ixiltzen
ditugun kexuak, nahiko nituen agertu: hire melodiaren drama, zure soaren
herabea (8-9 or.).
Geure bizkar konkortua zuzenduko genuela elkarri behatzeko. Geure
besoak kurutzatuko genituela elkar besarkatzeko. Geure zangoak laxatuko
genituela elkarrekin dantzatzeko (12 or.).
Lurraren izerdia odolean, haizearen bolada zainetan, ilargiaren guria
haragian (...) (35 or.).
Gure jite hezgaitzak ez gaitu pausuan uzten etsai norbait aztaparretan
harrapatu arte. Geure aiurri bortitzak ez gaitu laxatzen geure ingurukoei tinkaldi
bat ona eman arte (53 or.).

- Hitz eta sintagma paraleloen pilaketak:
metro burrunba urrun, hurbil, han nonbait; jendeen urratsak, tzafla-tzafla,
lasterkak, eztulak, solasak; jendeen hats kolpeak. Metroaren etorrera, baratzea,
abiatzea estazioz-estazio. Jende pila (10 or.).
Baina denak hor, hantxe-hementxe lurrean landatuak, lurrari lotuak, lurrari
elkartuak, elkarri so ixil-ixilik, ezpain hetsiak, mini kokatuak, bihi ebakiak, aho
mutuak (29 or.).
Eta beren mundua duk aro ederra, ekaitza, oihanetako lore basa, iturriko ur
freskoa, lurraren emaitza, haize hegoa, euri erauntsia, neguko hotza eta udako
beroa, larrazkeneko iratze gorria, primaderako promesa (31 or.).
Portugesak eta jauntxoak, jende ezazolak eta aferatuak, haurrak eta gazteak,
andereak eta emazteñoak... iragaten dira kaleetan, hurbiltzen eta kurutzatzen,
harat-honat, handik eta hemendik, iragaten eta joaten dira han nonbait itzaltzeko
(52 or.).

Paralelotasun lexiko eta sintaktiko horiez guztiez gainera, paralelotasun
semantikoek ere, irudiek alegia, erritmo poetikoa dakarkiote narrazioari.
Olerkiari dagokion hitz neurtu, errima, aliterazio edota asonantziarik ezean,
irudiek, konparaketek nahiz metaforek irakurlearen sentsibilitatea, pertzepzioa
eta imajinazioa eragiten dute, kontaketaren jarraipen logikoak eskaintzen ez
dituen hainbat elementu eskaintzen dituztelarik.432
GA eleberrian agertzen den iruditegiak testuaren esanahi berriak eta
hitzen arteko lotura berriak proposatzen ditu, eta ondorioz, pertsonaiek bizi
dituzten gertakarien gainetik bigarren irakurketa bat ahalbideratzen du. Gaua,
ilargia, hiria (hiri-sabela, hiri-sasia), lurra, haritza..., horiek dira elkarri kateaturik
agertzen zaizkigun irudiak, sinboloak, Erdozaintzik berak gai xinple eta

432.- Tadié, op. cit. 188: "L'affaiblissement et la réduction des parallélismes phoniques
(mais non leur élimination) sont compensés par la multiplication des parallélismes
sémantiques: la convergence des sens pallie la divergence des sons (dans le récit non poétique,
au contraire, les sens, à la fois, et les sons divergent). (...) Il s'agit d'imposer à l'imagination et à
l'intelligence du lecteur une série de retours aussi fascinants que l'eussent fait les vers à sa
sensibilité (...) Il s'agit de s'opposer à l'évanouissement perpétuel du sens, non par le retour des
sonorités, mais par le retour du sens même ".
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absurdoa433 deitu zuen hartatik haratago gai sakonago eta intimoago batera
garamatzatenak.
Paris gauaren atzealdearen sinbolo bezala hautatu zuela zioen Manexek
(ibid.); gaua ere sinboloa da, eguzkiaren argiari eta egunari kontrajarririk, Paris
hiriaren alde ezkutu, ilun eta dramatikoaren sinbolo, egunez ikusterik ez
dagoen gizakien bizitza dramatikoaren agertoki. Sinbolo eta irudien gai honi
hurrengo azpiatalean helduko diogu eta sakonkiago aztertuko bakoitzaren
esanahiak eta elkarren arteko loturak.

433.- Erdozaintzi, Argia, 1983.
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4.4. ERDOZAINTZIREN UNIBERTSO POETIKOA
Lan honetan zehar ahalegindu gara alde batetik Erdozaintziren izaeraren
dimentsio ezberdinak definitzen, eta bestetik haren obra literarioari forma
ematen dioten elementuak jasotzen: autorearen bilakaera literarioa, oinarrian
dagoen literaturaren teoria, idatzien sorrera eta lanketa, eta produkzio osoan
errepikatzen diren ezaugarri formal nagusiak. Azken azpiatal honen helburua
idatzi horiek guztiek (olerkiak, eleberria, prosazko testuak) osatzen duten, edo
islatzen duten irudi eta sinboloen unibertsoa aztertzea izango da, imaginarioaren
kritikarien lanak oinarritzat hartuz, eta euskal mitologiaren eta antropologiaren
teorilarien laguntzaz.
Erdozaintziren obran hiru dimentsio antzematen ditugu, eta horien arabera
banatu dugu gure azterketa. Ez dira hiru epe ondo bereizi edo kontrajarriak,
baizik eta poetaren bizitzan ez ezik, haren obra osoan islatzen diren hiru izaera,
hiru literatur joera edo kezka. Bakoitza eszenatoki edo espazio zehatz batean
garatuko da eta iruditegi eta sinbologia zehatz baten inguruan eratuko.
a) Poesia naturalista: Naturalismoa diogunean, argi dezagun ez garela XIX.
mendean Frantzian sortu zen literatur mugimenduaz eta estetikaz ari.
Naturalismoa, Ortiz-Osésen idatziei jarraituz (1988: 47), naturarekiko
atxikimendua bezala ulertuko dugu. Euskal naturalismoan gizakiaren
errealitatea naturaren azpimunduaren baitan ulertzen da, izadiaren parte
izanik eta harekiko komunikazioan. Naturalismo femeninoa da, gainera,
mitologikoki nahiz sinbolikoki naturaren arketipoa femeninoa baita (Ortiz-Osés
op. cit., 46). Badago, beraz, konplizitate bat gizakiaren eta naturaren artean, eta
azken honen indar femeninoekin, bai Lurraren, Jainkosaren, bai besterik gabe
etxekoandrearen irudipean.
Erdozaintziren literaturaren lehen iturria espazio natural bat izan da,
zeinean irudi garrantzitsu batzuk nagusitzen diren, poetaren imaginarioaren
zutabe moduan: sortetxea, ama, eta horiei loturik lurra, zuhaitza, eta oro har
izadiaren irudiak. Sentimendu erlijiosoarekin batera, lurrarekiko lotura estu
hura poetaren oroimenean markaturik geratuko zen, ondorengo esperientziek
sekula gaindituko ez zuten naturarekiko sentimendua iratzarriz.
b) Poesia humanista: Hiri handia, Paris, eta zibilizazio hiritarraren kritika
dakarrena da. Metropolian bizi izandako esperientziek irudi berriak dakartzate:
kaleak, metroa, jendetza, eskaleak... ; eta sentipen berriak sortzen dituzte, beti
ere gizakiarekiko hurbiltasunean, haren defentsan, eta gizarte berri eta
modernoaren bidegabekeriak ozenki salatuz (txirotasuna, marginalitatea,
zapalkuntza, industrializazioaren desgizontzea...).
c) Poesia sozial militantea: Erdozaintziren poesigintzaren alderdirik
ezagunena eta zabalduena da, beharbada. Nazioarteko, gizarteko eta batik bat
Euskal Herriaren egoerari buruzko gaiak modu kritikoan agertzen eta salatzen
ditu. Herriaren bizi nahiaren eta ezinaren arteko gatazkaren emaitza da,
horretarako borroka etengabean dirauen gizarte baten sinboloak eta erretorika
darabiltzalarik: iraultza, herri zanpatua, langileria, Euskal Herri berria...
Badago nolabaiteko bilakaera bat gure poetaren obran. Gaztaroko olerkiek
Euskal Herriaren irudi natural eta idealaren ikuspegiari erantzuten zioten
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gehien bat; 1960. hamarkadatik aurrera herriak eta euskal gizarteak bizi duen
egoerarekiko haserrea eta aldarrikapenak nagusi dira; eta 80. hamarkadakoak
dira, batik bat, hiriaren eta jendearen bizi kondizioari idatzitakoak. Ezin da,
ordea, hiru garai ezberdin eta ondo berezituez hitz egin, ez eta Erdozaintziren
idatziak ikuspegi tematiko nahiz formalen araberako hiru taldetan banatu.
Aldian aldika bata zein bestea nagusitzen bada ere, hirurak beti daude presente
idazten duen guztian; errealitate beraren hiru ikuspegi dira, elkarri estu lotuak
eta ezin bananduak.
4.5.1. Poesia naturalista
Olerkigintza bidaia baterako gonbidapena bada, Gaston Bachelard-ek
dioen moduan (1994: 10), olerkariaren irudimenak bidaia imaginario batera
erakartzen bagaitu, Erdozaintziren olerkiek haurtzaroko lehenaldi urrun, goxo
eta maitatura eramaten gaituzte sarritan. Haur garaiko irudiek, oroitzapenek
eta sentimenduek idatzi askoren iturri izan dira: sorterria, etxondoa, etxekoak
eta bereziki ama, naturarekiko lotura... Honetaz guztiaz hitz egiten eman zion
hasiera Hinki Hanka lehen olerki bildumari ("Emazteki bat ene bizian", "Gure
etxegibeleko haritza"), eta modu berean aurkezten zuen bere burua jendaurrean
(UEUko hitzaldia, Iruñea 1980), non sortua eta nondik zetorren azaltzeak bere
izana eta izena argituko balitu bezala, iragan hura bere izakeraren,
pentsakeraren eta bilakaeraren iturburua bailitzan.
Idazle erromantikoek egiten zuten bezala, iraganaldira begiratzen du,
betirako galdu eta berreskuratuko ez duen mundu hura mitifikatuz,
idealizatuz, izan zena edo behar bada izan zitekeena baina izan ez zena
amestuz.434 Horretarako irudi eta sinbolo multzo bat darabil, elkarri lotuak eta
elkarren osagarri, denen artean sare edo konstelazio bat osatzen dutenak, hau da,
atsedenaren, babesaren eta intimitatearen irudien konstelazioa.
Intimitatea, sakonera edota itzuleraren eskemei jarraituz (Duranden
terminologia erabiliz) hainbat arketipo aurkitzen ditugu Erdozaintziren
testuetan, helburu edo behar berari erantzuten diotenak, alegia, iragan aldiko
zoriontasunera, babesera eta goxotasunera itzuli nahiari, edo beste era batera
esanda, jaiotetxera eta amarengana itzuli nahiari. Arketipo horiek lirateke
amatasuna, emetasuna, ametsezko etxea (Bachelardek etxe onirikoa deitzen
zuena, la demeure Durandek), eta horietatik sortzen diren irudi eta sinboloak,
desberdintasunak gora behera, isomorfoak dira, guztiak baitira babesaren,
atsedenaren, intimitatearen eta sakontasunaren irudiak.435
Eliadek dio nostalgiarik xumeenak ere paradisuaren nostalgia ezkutatzen
duela (ibid.) eta hori bera iradokitzen digute Manex Erdozaintziren olerkiek,
mito bihurturiko iragan baten nostalgia. Iragana, beraz, babesaren eta egoera
ideal baten sinonimo da. Poetak tarteka bizi duen errealitatearen ondoezatik,

434.-

Ik. Eliade 1980: 19 eta J. Kortazar 1990: 7.
Ik. Durand, 1992: 276; Bachelard 1997b: 6: "(...) les images du repos, du refuge, de
l'enracinement. Malgré des variétés très nombreuses, malgré de très importantes différences
d'aspect et de formes, nous reconnaîtrons que toutes ces images sont, sinon isomorphes, du
moins isotropes, c'est à dire qu'elles nous conseillent toutes un même mouvement vers les
sources du repos. La maison, le ventre, la caverne, par exemple, portent la même grande
marque du retour à la mère".
435.-
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bortizkeriatik eta saminetatik ihes egiten du, haur garaiko herriskan eta
paisaietan atsedena bilatuz.436
Ikus dezagun jarraian zertan datzan Erdozaintziren olerki nahiz prosazko
idatzietako sakoneraren eta intimitatearen imaginarioa, eta nolakoak diren
aipatu irudiak eta elkarren arteko lotura.
4.5.1.1. Etxea
Etxea intimitatearen sinbolo handienetako bat da. Edozein etxe, haitzulo,
txabolarik pobreena edo jauregirik ederrena babesleku eta bizileku bat da, eta
beraz, intimitate lasaiaren irudi bilakatzen da (Durand 1992: 278).
Luze hitz egiten digu Bachelardek guztiok gogoan dugun sortetxeaz,
atzean urrun utzitako eta berriro biziko ez dugun lehen etxe hartaz (1997: 95).
Oroitzapen bat baino gehiago ametsezko etxe bat da, gure baitan dago, barnean
daramagu batetik bestera hainbat amets eta irudipen iratzarriz. Gure
ametsezko etxe horrek lehen babesaren, atsedenaren eta berotasunaren irudiak
dakarzkigu. Baina etxeak dituen berezko ezaugarri horiei euskal etxearen
ezaugarri partikular eta bereziak erantsi behar zaizkio, izan ere euskal
mitologiak eta tradizioak izaera berezi eta sakratu batez inguratu baitu etxea.
Etxearen ttipitasuna eta gotortasuna, etxe babeslea, gotorlekua, lehen, orain eta
geroko senideen ohantzea, euskal nortasunaren sinbolo... Erdozaintzik
pentsamendu hori bereganatu du eta honela deskribatu ditu Ibarla herriko
etxeak:
Ikusten ditut etxeak, xuriz apainduak: batzu mendi bixkarrean nolazpeit
kokatuak; bestiak hortxet mendi zolan etzanak, iduri artalde bat pausuan. Eskual
etxeak, etxe bereziak, funtsean Eskualdunak bezala. Beren zurezko galeriekin, liliz
garnituak. Harri pikatuz egin ate aintzin eta etxe kantun ederrekin, nihun ez
bezala pinpirinatuak daude, iduri jauregi batzu, indartsu, ttipi eta bizkar zabal,
kapelu gorria buruan, guduka guzier ihardokitzeko beti prest. Sekulan eztira
zahartzen, iduri beilukete betikotz eraikiak, gaztetasun eder batean, garbi, airos
eta xut. Zeren eskualdun eskua hor beita, beti erne agertu xiloaren tapatzeko,
murru arrailduaren tinkatzeko, teila hautsiaren araberritzeko. Ezditake erran
aberats dela etxondoko nagusia bainan bai maite duela bere etxea, arbasoek
eraikia, lehengoen, oraikoen, gerokoen ohantze beroa! Eskualdunen doterik
aberatsena! Endaren irautmena, baitezpada etxondoa! Bere lehen oihuen
aditzailea. Bere nigarren xukatzailea. Bere indarren emailea. Ohantze ezin
ahantzia! Egon dadien xutik: horra haren lehia, lehen bezala orai eta beti...437

Euskal pentsaera formatu duen mitologia indartsu baten laguntzaz,
etxearen, eta bereziki euskal etxearen edo baserriaren imaginarioak iruditegi
zabal bati bide eman dio euskal literaturaren tradizioan.438 Oso ugariak izan
436.- Ik. A. Toledo, Domingo Agirre: Euskal Elaberriaren sorrera, 656 or. Honela dio Jon
Kortazarrek ere euskal idazle erromantikoez: "La función ideológica de tal comportamiento es
clara: el pasado significa refugio, significa ideal, significa mito: realidad distinta a la realidad
burguesa en la que se vive. (...) El mundo industrial crea una serie de desequilibrios, que
producen un mundo duro (trágico,lleno de luchas y no de paz). Los autores huyen de este
mundo por medio de un pasado que significa refugio"(Ibidem).
437.- Erdozaintzi, "Eskual bas-herrian barna" (1955) Pr.1.
438.- Etxea euskal pentsamoldearen eta literaturaren oinarrian dagoen egitura psikikomatriarkalaren elementu nagusietako bat da (Ortiz-Osés 1988: 51). Euskal gizartea jatorriz
gizarte komunala izan da, hau da gizabanakoa familiaren nukleoan kokatzen zen eta familietxea edo baserria zuen entitate nagusi. Haren inguruan eratzen zen gizarte, politika eta
ekonomia antolakuntza. Indibidualtasun ororen aurka, etxeak gizarte berdintasuna eta
batasuna bermatzen zuen, eta halaber familia ondarea ziurtatzen eta transmititzen (Ik. M.
Lafourcade, "La transmission juridique de la maison basque" in Etxea..., 41-59 orr.).
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dira atzean utzitako sortetxeari eta baserriari idatzi eta abestu dioten autoreak
eta horietako bat Manex Erdozaintzi dugu.439
Erdozaintzik ez digu bere etxea nolakoa den esaten, ez digu haren
deskribapenik egiten, ez haren koloreaz, ganbaraz edo solairuez. Baina
etxearen aipamenak agertzen zaizkigu behin eta berriro: etxekoak, etxondoa,
sorlekua, supazterra... Nostalgia eta tristura islatzen duten irudiak dira, izan
ere poetak gaztetik etxea utzi eta urrutira joan behar izan baitu, etxea eta
etxekoak atzean utziz, etxetik urrun hiri handietarat (O.1-3).
Gaztarorat doi-doia heldua
Etxetik joan behartu izan zitziakan eskoletarat (HH, 22 or.)

Etxetik urrun, desagertu dira babes eta intimitate sentipenak: atzerriko
bide bortitzetan beldur eta galdurik sentitzen da (O.1-3), bakardadean negar
egiten du, ez du jadanik etxeko berorik eta goxotasunik atzematen.
Hebengo erasiek etzie segur holako gochotasunik.
Badute halako kirets aire bat, bihotzean min bat bezala sorarazten beitute
(O.1-15).

Bizi duen errealitate hotz, bakarti eta mingarritik ihes egin nahian,
ametsek haurtzarora daramate, ez baita sekula han bezain zoriontsu izan,
"Nahiago dut egon Eskual Herrian, hain irus bainiz nere chokoan, Nihun ezniz
hobeki izanen" (O.1-4).
Etxe txikia dela dakigu, etxalde ttipi (HH, 110 or.) eta leku xumeaz (O.1-12)
mintzo da Erdozaintzi, baina ez horregatik balio gutxiagokoa. Etxe xume eta
ttipia izanagatik, babesleku eta gordeleku bat da, eta are gehiago, txikitasunak
intimitatearen zentzua areagotzen du. Etxe txikiaren irudia oso erabilia izan da
euskal kantuen tradizioan. Elissanburuk zioen: "Nahiz ez den gaztelua,/ Maite
dut nik sor-lekua,/ Aiten aitek hautatua"440; Erdozaintzik berak bertsolerro
horiek berreskuratu zituen Nafarroari poema irekia-ren sarreran (50 or.). Azken
batean etxea lau hormatako eraikin bat baino askoz gehiago da, bizileku bat da,
egoitza bat, eta barnean gordetzen duenak du garrantzia. Etxea da bertan bizi
direnen izaera finkatzen duena (Durand 1992: 277-279).
Etxe txikiaren irudia bikoitza da, ordea; bere txikitasunean handia da,
babesleku gotorra eta indartsua, beti salbu gordeko gaituena:
Gotorra da gotorra nere etxea bere zimenduetan
Berrehun urtez badu zenbait zafraldi senditurik
Bere gorputz zabalean, galerna kexuetan:
Nere etxeak, gogor, gaur ere ihardokiren du! (HH, 44 or.)

Ik. Barandiaran 1994: 220: "En estrecha relación con el etxe, se desarrollan durante siglos
los principales modos de vida (que tienen su expresión en las viejas leyes y costumbres) y todo
el sistema mitológico y religioso que establece y asegura la comunión de vivos y muertos."
439.- Jean Haritschelharrek etxeari idatzi dioten hainbat euskal idazleren idatziak bildu
ditu "La maison basque dans la littérature" artikuluan (in Etxea..., 125-156 orr.).
440.- Elizanburu, "Ikusten duzu goizean", Lapurdi, baxebanarre eta zuberoako bertso eta kantak
II, Etor, 1991, 423-425 orr. Ikus olerki horren inguruan Aurelia Arkotxak idatzitako artikulua
(1992).

__________________________________________Idazlea eta obra: Unibertso poetikoa

Kanpoko zafraldi, hotz eta ekaitzetatik babesten gaitu, edozein erasoren
aurkako gordeleku segurua da.441 Poetaren oroimenean etxea, oroitzapen huts
bat baino, protekzio indar bat da; bertara itzuli nahi luke, garai batean babestu
zuen bezala oraindik era babesaren sentimenduak baitakarzkio (Bachelard
1997b:119). Ohar gaitezen, bestalde, etxea pertsonifikaturik, bere gorputz zabalaz
aurre egiten diola ekaitzari; halaber /Ibarla bas-herriko umea naiz/ olerkian"
(O.2-16) etxeko murruek betidanik euskara entzun dutela esaten digu, "euskara
supazter xokoko otsen gaueko kantua" da.
Babesaren sentimenduari loturik, "Iraun baleza" (HH, 44 or.) olerkian
euskal kulturan eta mitologian zabalkunde handia izan duen sinesmena
agertzen digu Erdozaintzik: etxean bertan bizi diren senideez gain, hildako
arbasoak ere bizi dira.
Bero da bero nere etxe-barneko eremuetan
Arbasoen itzala hor gaindi dabila, erne,
Bizi direnen artean, sekulako oroitzapenean:
Nere egoitzan, zurrungan, gaur ere lo eginen dugu! (HH, 44 or.)

Etxea oraingo eta antzinako biztanleen bizileku da, bien arteko topaleku
eta eremu sakratua.442 Arbasoen itzalak segurtasuna ematen die etxekoei, haien
babesa dute.
Babesaren eta atsedenaren intimitateak, ordea, ez du zertan sortetxera
mugatu. Herritik urrun, Gauaren atzekaldean eleberriko Migel pertsonaiak Paris
hiri handian gela txiki eta kaskar bat du bizileku eta gordeleku, Ganbara txar
batean, presondegi batean bezala (GA, 27 or.) sentitzen da. Bizileku eskasa da,
"lehengo jauneriak bere sehientzat hegatzpean zedukan gelatxo horietako bat,
tokia eskas aire, baina ixila" (GA, 36-37 orr.). Hala eta guztiz ere hura bilakatu
da haien itzalpea eta iturria, hura da hiriaren handitasunean atzematen duen
txoko baketsu, bakarti eta lasai bakarra.
Neure egoitza, gela txartxo bat, eskatzearen bortxaz azkenean, milakoen
artean, lortu nuena asteri euritsu batez, immeubla aberatsen artean txori kafira bat
bezala hegazpe batean kokatua. Besterik ez da, neurea dutan delako egoitza: neure
izerdiaren saria! Aire izpi bat zirritutik sartzen zaidalakotz eta ixiltasunak betetzen
nauelakotz. Hor nahiko hatsa hartzen dut, bederen nahi dudan bezain luze, nahi
dudan bezain labur. Hor neure gorputzean atsegin hartzen dut: xutik, jarririk,
etzanik, kurubilkaturik; lo eta atzarririk. Gaueko denboran, oren lazoetan, hor,
bederen amets egiten ahal dut, gorputzeko ikara jabaltzeko, ilusio xedeak asmatuz
gorputzeko irrikak askatzeko. Nere erasien eta nigarren lekuko ixila delakotz,
ematen dit ohantze baten berotasun epela (GA, 41 or.).

441.-

Ik. Bachelard: "Contre le froid, contre le chaud, contre la tempête, contre la pluie, la
maison nous est un évident abri, et chacun de nous a mille variantes dans ses souvenirs pour
animer un thème aussi simple. En coordonnant toutes ces impressions et en classant toutes ces
valeurs de protection, on se rendrait compte que la maison est pour ainsi dire un contre-univers
ou un univers du contre"(1997b: 112).
442.- Ikus J.M.Barandiaran in Mitología vasca, 55, 56 eta 66 orr.: "El ETXE es tierra y
albergue, templo y cementerio, soporte material, símbolo y centro común de los miembros
vivos y difuntos de una familia. Es también la comunidad formada por sus actuales moradores
y por sus antepasados. (...) Siendo los ETXES recintos sagrados y centros de convergencia de
vivos y muertos, todos se hallan en un plano de igualdad, lo que contribuyó, sin duda a que se
desarrollaran sentimientos de respeto hacia las casas y hacia sus habitantes".
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Gela txikian bero eta lasai dago, kanpoaldetik gorderik. Pariseko gelan
hatsa hartzen du, gorputzean atsegin hartzen, lo, amets egiten, ilusioak
asmatzen eta negar egiten. Bere mundua egina du berea uste duen etxean (42 or.),
ez baita benetakoa. Bere gelan gainera, kanpoan darabiltzan maskarak ken
ditzake eta den bezalakoa izan, mozorrorik gabe askatasunean. "Maite dut ate
handia eta gakotua, zaintzen nauelakotz eta maskararik gabe dantzan ari
nindaitekelakotz, zenbait orenez, izerditu arte, neure eremu ttipian"(GA, 42 or).
Hain zuzen ere atea da kanpoko mundutik bereizten duena, ate handi
gakotua (42-43 orr.). Ateak bere eremu propioa mugatzen du, toki zaindu eta
ezin ukitua, zeinean nagusi eta etxeko andere sentitzen den. Atearen atzean
bakardadean, goxotasunean eta atsedenean bizi da:
Ate gibelean nuen haiduru bakartasuna. Bestaldean uzten nituen auzoko
mugimenduak eta bideko errautsa. Burdinezko ate handia hetsi dut.(...) Lasai
nabila gakotu ate gibelean, zer gerta ere ate handia hor izanen dut neure zaintzale.
Hatsa hartzen dut goxoki eta nasaiki ate gibelean. Gorputz guzian senti dut etxean
naizela, neure etxean eta deskantsuan. Neurea uste dudan etxean goxotasunak
hartzen nau hezur muinetaraino. Noa baratzean zehar, zuhaizpetan, etxe
barneraino, gelaraino igaten naiz. Ate gibelean, neure etxean badut toki berezi bat,
toki bero bat, toki zaindu bat: hor naiz bederen nagusi eta... etxeko-andere! Hor
badut eremu bat neurea, hertsia baina nihork ezin hunkitua, neure gisan eta
modura apaindua. Hor dut neure burua lekuko (GA, 42 or.).

Ate itxiak hain maite duen mundutik bereizten du, "Ate handiak ez du
bihotzik: gaur ere bereizi nau hoin maite dudan mundutik", dio (42 or.), baina
badaki han barnean zaindua izango dela eta horregatik gogotik itxi eta
gakotzen du (43 or.). Atea du zaindari, ez nolanaikoa gainera, sendoa eta ongi
gakotua baizik.443 Ateak bi munduak bereizten ditu, intimitatearen eta
bakardadearen mundua, eta kanpoaldeko mundu hotz eta zalapartatsua.
Egoitza bero eta babeslearen hirugarren irudi batekin topo egiten dugu
Erdozaintziren beste idatzi batean. "Au pays de la Corrèze" (O.1-21) olerkian
eskualde hartako mendi eta bideetan zehar paseatzen dabilela, basoetako
zuloen artean ezkutatzen diren haitzulo zaharrek erakartzen dute poeta
gaztearen atentzioa. Historiaurreko zulo haietan babestuko ziren jendeak
irudikatzen ditu, suaren inguruan bildurik eta kanpoko hotzetatik gorderik.
J'aimais surtout ces grottes préhistoriques
Camouflés aux creux des bosquets
Là, autrefois, un feu avait flambé,
qui avait rassemblé un peuple rustre
Alors qu'il faisait froid au dehors (O.I-22).

Haitzuloak ez du aterik, irekia da, eta hala eta guztiz ere egoitza eta
babesleku bat da, babesaren eta atsedenaren irudia. Bachelardek dioenez,444
haitzuloaren irudiak paisaia erromantiko bati beharrezko duen sakonera
ematen dio, are gehiago, haitzulorako bidea amarenganako bidea da; bere
lasaitasunean eta sakontasunean haitzuloa amatasunaren irudi bilakatzen da.
445

443.- Bachelard 1997b: 186: "La porte est à la fois un archétype et un concept: elle totalise
des sécurités inconscientes et des sécurités conscientes. Elle matérialise le gardien du seuil".
444.- Bachelard, op.cit., 201-208 orr. Ik. Durand, op. cit., 275-276 orr.
445.- Oso bestelakoa da "Zure begitartearen honaindian" (BP, 33 or.) olerkian agertzen
zaigun leize zuloa. Erdozaintzik leizearen metafora darabil: "Gure pentsamenduen zabalaz
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. Sua
Etxea, gela txikia, haitzuloa,... edozein zulo edo barrunbe parekaturik
daude intimitatearen irudipenetan.446 Ikusi dugun bezala, guztiak dira
sakontasunaren, atsedenaren bai eta emetasunaren sinboloak, eta beraz,
denetan errepikatzen diren ezaugarriak aurkitzen dira. Ezaugarri horietako bat
berotasuna da, suak ematen duen berotasuna. Pariseko gela txikia toki beroa da
eta ohantze baten berotasun epela ematen dio Migel gazteari (GA, 41 or.).
Aintzinekoen haitzuloetan suak bere inguruan biltzen zituen jendeak kanpoan
hotz zen bitartean (O.1-21). Eta etxea, jakina, beti da bero, bero da bero nere etxebarneko eremuetan (HH, 44 or.), hain zuzen ere sukaldeko sua beti pizturik
dagoelako. Supazterra edo supazter xokoa oso sinbolo errepikatua da
Erdozaintziren olerkietan. Sukaldea etxeko tokirik beroena da eta bertan dago
beti ama akitua nigarretan/ sukalde barnean (HH, 24 or.) edo Supazter xokoan/ su
handi baten aintzinean/ Berotzen ari (HH, 28 or.). Ama da etxeko sua pizteaz eta
gordetzeaz arduratzen dena.447 Kalean hotz denean etxeko suaren beroaren
inguruan biltzen dira senide guztiak, istorioak kontatzen edo kantuan:
Nere haur denboran: sukaldea, etxondoa, alorrak, oihanak, mendiak,
kaleak..., denak ziren ikastola.(...) Neguko hotzak biltzen gintuen denak
supazterrari hurbil eta Eguberritan bizitzeak bazuen halako ikatz gorri itxura bat!
(HH, 129 or.)
Familia guzia, xitak bere amaren hegalpean bezala
Biltzen da supazter xokoan piztua den su beroaren inguruan (O.1-16)

Suaren beroak kanpoko hotzetatik babesten ditu. Etxeko sua lasaia eta
barea da, atsedenaren sinbolo, atsedenerako gonbidapena.448
Suaren argiak ere gaueko belztasunetik babesten ditu etxekoak. Etxe
argituak gau beltzean segurtasun inpresioa sortzen du. Etxeko argi bakarra
suak ematen duena da eta haren inguruan babesturik daude, "La maison
éclairée, c'est le phare de la tranquillité rêvée" dio Bachelardek (1997b:113).
Ilhunpe egiten du etcheko sukaldean
Salbu bethi hor dago, chamindeiko su-garra
Aratsean phizturik dagon argi bakharra
Egoitzako biziaren itchura munduan! (O.1-9)
Gaua zen eta... zein goxo supazter xokoan!
Gaua zen eta... zein argi su-lamaren irria! (HH, 44 or.)

Suak berotzen du eta lasaitzen du, eta horren kontzientzia biziagotzen da
batez ere neguko gau batetaz ari bagara, gau hotz, ilun eta haizetsu batetaz.
izituak/ Leize ilun baten aurrean izan baginte bezala.../ Olan sartu gintuzun, ixil-ixila/ Gure
pentsamendu leize aurrean beldurrak hartuak". Leize zuloaren ikuspegia beltza eta iluna da,
eta poeta beldurtzen du. Zulo beltza sakonera handi baten irudi da, barrunbe beldurgarri bat
da zeinean oroitzapenak, ametsak eta ikarak erori, galdu eta desegiten diren: "Leize beraren
barne beldurgarrian/ Dohazkit/ Nere atzoko lanak, urratsak, eneguak/ Nere amets eta bihotz
ikara zoroak.../ Eta han nonbait desegiten dirade!".
446.- Amaren sabela ere egoitz bat da, lehen egoitz perfektua. Horretaz aurrerago
mintzatuko gara, Amari buruzko atalean.
447.- Ik. 4.4.2.2. atala.
448.- Bachelard 1981: 37: "Sans doute le feu réchauffe, et réconforte. Mais on ne prend bien
conscience de ce réconfort que dans une assez longue contemplation: on ne reçoit le bien-être
du feu que si l'on met les coudes aux genoux et la tête dans les mains".
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Zenbat eta handiagoa izan etxearen barrualdea eta kanpoaldearen arteko
ezberdintasuna (beroa eta hotza, argia eta iluna, isila eta zalapartatsua) hainbat
eta handiagoa da etxearen intimitatea poetarentzat.
Baina su guztiak ez dira berdinak Erdozaintziren irudimenean; suak
badira nonahi baina ez dira ezer sortetxeko su handiarekin alderatuz gero, edo
are gehiago, euskal etxeetako eta euskal herrietako suekin alderatuz gero.
"Ilargiaren ume" (O.4-2) deitu dugun olerki argitaragabean irakur dezakegu
ideia hori. Parisen bizi den Migel gazteak (Gauaren atzekaldean ) sortetxeko
suaren falta du, ez du sekula su handi haren argia eta beroa bezalakorik
aurkitu:
Zonbat denbora du sua ez dutala ikusi
Zonbat denbora ez naizela suko aldean ibili?
Suak ba dituk nun nahi
Bainan su handi hura euskal etxeetan
euskal herrietan?
Nahi nikek kantu bat sortu bihotz txokoan
Ez baitut nahi su handi hura hil dadin
betikotz (O.4-2)

Euskal etxeetako suak besteek ez duten magikotasun bat dauka, bai eta
lotura zuzena eta intimoa ere haren ondoan berotzen direnekin; suari mintzatzen
zaizkio, suarekin kantatzen, dantzatzen dute, eta suak bere aldetik lasaitzen ditu,
haien arrangurak ohiltzen baitaki.
Gure poetaren irudimenean, eta oro har euskal irudimenean tradizioz,
etxeko sua etxearen sinboloa izan da, etxearen zentro nagusia, etxea berotu eta
jakiak prestatu ez ezik etxea babestu eta garbitzen duena leku sakratua baten
moduan.449 Hortaz, benetako su hura urrunean ahazturik, eleberriko gaztea
haurtzaroko paradisu hura ere ahaztuz doa, suarekin batera oroitzapenak
itzaltzen zaizkio eta ondorioz, ilargiaren ume bilakatzen da.
Suaren inguruko irudiak alde batera utzirik, itzul gaitezen Erdozaintziren
Etxearen azterketara.450 Hainbat adibideren bidez ikusi dugun bezala,
iraganaldiaren edo haurtzaroaren ametsetan eta irudietan sortetxea du zentro
nagusi. Zentro paradisiako bat da, bertan zoriontsu zen, babesturik sentitzen
zen, eta beste inon aurkitu ez duen bakea eta atsedena eskaintzen zion. Bere
txikitasunean eta apaltasunean, sortetxea tenplu bat da, tximiniako suak
babesturiko tenplua (Barandiaran op. cit., 58-60).
"Zentroaren" sinbolismoak Eliaderengana eramaten gaitu. Izan ere luze
aztertu zuen hainbat kulturak eta mitologiak Zentrotzat hartzen dituzten hiri,
etxe, jauregi, mendi nahiz zuhaitzen sinbologia. Horientzat Munduaren Zentro
deritzenak hiru eremu kosmikoen (Zerua, Lurra, Infernua) gurutzeguneak dira;
berorietan hiru mailen arteko haustura gertatzen da, hiruren arteko
komunikazio bat (Eliade 1980: 50-51). Leku sakratuak, beraz, zeinetara gizakiak

449.- Etxeko suaren ezaugarri magikoak eta naturazgaindikoak erakusten dituzten
hainbat adibide jaso ditu Barandiaranek: suaren inguruan egiten diren erritoak, eskariak, suak
etxea lurrazpiko munduarekin lotzen duelako sinesmena, hildako arbasoak sukaldera
erakartzen dituelakoa... Suak izakera sakratua eta erlijiosoa ematen dio etxeari. Ik. J. M.
Barandiaran, 1990:58-59 eta 1994:112; M. Duvert, "La maison basque, un espace sacré", in Etxea
..., 19-20 orr.
450.- Aurrerago ama ez den emakumearen irudiaz mintzatuko garenean suaren gaiari
helduko diogu berriro, baina emakumeari loturik eta sentsualtasunaren dimentsio batean.
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inkontzienteki jotzen duen.451 Gizaki orok bilatzen du Zentroa, errealitate osoa
eta santutasuna eskaintzen dion bere Zentroa, "l'homme ne peut vivre que dans un
espace sacré, dans le 'Centre'", dio Eliadek (op. cit., 70) .
Edozein leku sakratu Zentrotzat hartzen da eta horietako bat Etxea bera
da.452 Erlijio historialariaren iritziz, sortetxea Munduaren Zentrotzat hartzearen
tradizioak gizakiaren joera bat uzten du agerian, paradisuaren nostalgia, alegia.
Edo beste era batera esanda, esfortzurik gabe Munduaren Zentroan egon nahia,
nolabait giza kondiziotik harago joanez Jainko kondizio batera iragan (Eliade
ibid.). Ondorioz, Erdozaintziren irudimenean Etxea Munduaren Zentroa dela
esan dezakegu (ez bakarra, aurrerago ikusiko dugun bezala), haurtzaroko
paradisu galduaren Zentro sakratua, babesa eta atsedenaren eredu.
Etxearen sinbologia edo Bachelardek deitzen duen maison onirique honen
arketipoa, ordea, ez da bere osotasunean ulertzen harekin elkar loturik eta ezin
bereizturik dagoen beste irudi bat kontuan hartu gabe, hau da, amaren irudia.
Izan ere, Bachelardek dio etxe ongi itxia eta babestuaren intimitateak intimitate
handiagoei dei egiten diela, bereziki lehenik amaren altzoaren, eta ondoren
amaren sabelaren intimitateari; "Tous les lieux de repos sont maternels" dio
(1997:122, 124). Jarraian, beraz, intimitate handiago horren aztertzeari ekingo
diogu.
4.5.1.2. Ama eta emetasunaren irudiak
Erdozaintziren obraren irudi femeninoen artean amarena nabarmenki
nagusitzen da. Amaren irudiak eta orokorrean amatasunak haren obran duen
pisua agerian uzten dute gai horri dedikaturiko olerkiek eta aipamen ugariek.
Hinki Hanka lehen olerki liburu argitaratuari amari buruzko olerki batek
ematen dio hasiera, "Emazteki bat ene bizian...". Honela dio sarreran:
Nola ene bizian Amaren itxura sartu izan den eta nola ezagutu izan dutan
handitu arau, ber denboran haren amodioa ene izaiteari untsa josirik senditzen
nuela: hori duk "poematxo" honen muina, mamia eta iturria, gure hizkuntzako
hitzetan ene bihotzak bere maneran kantatua! (HH, 19 or.).

Lehenagotik ere idatziak zituen "Neure amari" I (O.1-1), "Neure amari" II
(O.1-3) eta /Igande gau hartan.../ (O.1-13) olerki argitaragabeak, eta azken
451.- Eliade, op.cit., 69 or.: "Ce désir profondément enraciné dans l'homme de se trouver
au coeur même du réel, au 'Centre du Monde', là où se fait la communication avec le Cielexplique l'usage immodéré des 'Centres du Monde'. Nous avons vu plus haut que l'habitation
humaine était assimilée à l'Univers, le foyer ou l'ouverture ménagée pour la fumée étant
homologuée au Centre du Monde. De sorte que toutes les maisons -comme tous les temples, les
palais, les cités- se trouvent situées en un seul et même point commun, le Centre de l'Univers".
452.- Euskal mitologian Etxea tenplu sakratutzat hartzen da, ez da soilik bizileku bat,
otoizleku eta hilerri ere bada. Gainera, lurgaineko munduarekin ez ezik, batetik lurrazpiko
munduarekin, jeinu eta pertsonaia mitologikoekin ere loturik dago -askotan sutondoaren
bitartez, hain zuzen ere-, eta bestetik, zeruaren arabera ere definitzen da, zeruko indarrekin eguzkia, ilargia, planetak, tximistak...- harreman zuzenean. "La inviolabilidad de la casa vasca,
fundamento de fueros tradicionales, la convierte en refugio cuasi sagrado frente a las
acechanzas de los oscuros genios nocturnos y de los salteadores diurnos. La casa es así la cueva
de Mari secularizada, al situarse entre el interior de la tierra (inframundo) y el exterior del cielo
(supramundo), en ese lugar de intersección de los vivos y los muertos, la luz y las tinieblas, lo
masculino y lo femenino, el rojo y el negro" (A. Ortiz-Oses 1996: 92). Ildo beretik honela dio M.
Duvertek: "La maison se trouve ainsi enveloppée, cernée dans un monde où les aspects
"naturels" et "surnaturels" sont intimement mêlés, imbriqués. Elle est de ce fait un espace
privilégié où évolue l'homme, une portion particulière du monde" (Op. cit., 14 orr.). Ik.
Barandiaran, op. cit., 55-67 orr.
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urteetan amaren oroitzapenak berreskuratu zituen "Gure gorputzaren
kondaira" idatziarekin (BP, 28 or.). Badira, bestetik, orohar amaren irudiari eta
amatasunari idatzitako olerkiak: "Amaren sabelean" (BP, 38 or.), "Amaren
amentsa" (O.1-9), eta "Echografia" (O.2-8) esate baterako.
"Ama Handi" honen kontzeptua eta bertatik sorturiko irudiak eta
sinboloak ulertzeko, horiek guztiak baino askoz orokorragoa den amaren
arketipoari zor zaizkiola esaten digu Jung-ek (1988: 69). Izan ere, arketipo orok
bezala amarenak forma ugari hartzen ditu, eta horrela, atal honetan eta
arreragokoetan, Erdozaintziren idatzietan aurkitzen diren hainbat sinbolo eta
irudi aurkituko ditugu arketipo handi eta unibertsal honi dagozkionak: ama
berezkoa eta edozein emakume; zentzu goren eta irudimenezko batean,
Jainkoaren ama, Ama Birjina; zentzu zabal batean eliza, hiria, herria, lurra,
itsasoa; materia, azpimundua eta ilargia; zentzu zehatzago batean, sorleku
bezala, haitzuloa, zuhaitza, iturria; eta zentzurik zehatzenean, amaren sabela
eta husgune oro (Jung, op. cit. 74-75).
Amaren arketipoak, ikusiko dugun bezala, ezaugarri berezkoak ditu:
femeninoaren nagusitasun magikoa, jakinduria, gorentasun espirituala dauka;
ona, beroa, babesle, hazle, elikatzaile eta emankorra da; birsortzeko lekua,
sekretua, ezkutua, hildakoen mundua... (ibidem).
Idazle erromantikoen modura, emakumea oro har, eta zehazki ama,
idealizaturik agertzen da idatziotan. Poetak bizi duen bakardadetik eta
herriminetik ihes egiten du amaren irudi goxoan babestuz, izan ere amaren
oroitzapenak haur garaian bizi izan zuen eta dagoeneko biziko ez duen babesa,
beroa eta atsedena itzultzen baitio.453 Erdozaintziren ametsek perfekzioaren eta
edertasunaren isla den ama horrengana jotzen dute, hura baita iraganeko
paradisu hartako sinboloa. Itzulera baten sinboloa da.454 Aurretik aipatzen
genuen isomorfismoa antzeman daiteke beraz, Amaren eta Etxearen artean.
Itzuleraren eta intimitatearen sinbolo dira biak, elkarri lotuak, elkarren osagarri
eta antzeko ezaugarriak konpartitzen dituztenak.
Amaren irudia Erdozaintziren obran, irudimenean nahiz ametsetan,
etxeari guztiz atxikirik dago. Etxearekiko maitasuna amarekiko maitasunarekin
nahasten da, etxondotik urruntzean amarengandik ere urruntzen da eta etxera
itzultzean ama da ikusten duen lehena. Ametsezko etxea edo egoitza eta
amatasuna bi arketipo garrantzitsu dira, eta biek osatzen dute gure autorearen
inkontzientearen atsedena eta babeslekua.
Etxeari loturik dagoela diogu, baina batez ere etxearen eremu zehatz bati:
sukaldeari, supazterrari. Poetaren ametsetan ama etxean da beti, sutondoaren
beroan, hari dagokio sua zaintzea eta etxea bero mantentzea.455
453.- Jacques Bony-k autore erromantikoen emakumearekiko maitasunaren adierazpenaz
dioena baliagarria gerta dakiguke: "Au milieu de l'effondrement des idéaux, l'amour représente
le dernier refuge possible; l'époque romantique retentit de passions exaltées, réelles ou
transposées dans des romans, d'élans du coeur lyriques, voire des thèses métaphysiques: seul
accés ici-bas au monde divin, l'amour reste, même chez les plus pessimistes, l'ultime recours
contre un monde déshumanisé. (...) C'est donc naturellement que la femme sera, pour l'homme,
l'image terrestre de la Beauté" (in Lire le romantisme, 232 or.).
454.- G. Durand, op.cit., 268 or.: "A toutes les époques, donc, et dans toutes les cultures,
les hommes ont imaginé une Grande Mère, une femme maternelle vers laquelle régressent les
désirs de l'humanité. La Grande Mère est sûrement l'entité religieuse et psychologique la plus
universelle".
455.- Ikus Ortiz-Osés: "Todas las mitologías primitivas pre-patriarcales y también la vasca,
nos presentan al fuego asociado a la mujer, aunque sólo posteriormente el varón se haya
apropiado de él simbólica y realmente (tecnología). (...) En las primitivas mitologías
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Utzi nitikan ene etxekoak:
Ene Ama akitua nigarretan
Sukalde barnean
Ez baitzuen ene laguntzeko kuraierik.
Utzi ixil-ixila sukalde barnean...
("Emazteki bat ene bizian...", HH, 24 or.)
Zenbait urteren buruan
Ene etxondorat
Itzuli nintzen batez...(...)
Ene Ama hatzeman nikan
Supazter xokoan
Su handi baten aintzinean
Berotzen ari (Op. cit., 28).

Etxetik urruntzea edo Euskal Herritik urruntzea amarengandik
urruntzearen sinonimo da Manexentzat, eta alderantziz, etxera itzultzea
amarengana itzultzearena. Bi ideiak nahasturik agertzen dira: sor-herritik
urrundu, eta etxekoak utzi, Amaren altzotik urrundu; eta berdin etxerat edo
etxondorat itzuli, eta amaren ondorat itzuli, etxekoen sahetserat itzuli. Sortetxe edo
sorterrirako itzulerak eta amarenganako itzulerak irudi bera dirudite. Horrela
ulertu izan du bederen psikanalisi klasikoak baina Bachelarden iritziz (1997:
121-122), azalpen orokorregia da, irudi bakoitzaren berezitasunak kontuan
hartzen ez dituena. Etxeak eta amak beren sinbolo propio eta bereziak dituzte,
irudi autonomoak dira, biek intimitatearen edo itzuleraren eskemei erantzuten
badiete ere.456 Arestian etxearen sinboloez mintzatu gara, etxe txikiaz,
sukaldeaz, suaz, leizeaz..., guztiak atsedenaren eta babesaren irudiak.
Amatasunaren irudimena ere, intimitatearen irudiek osatua da, "tous les lieux
de repos sont maternels" dio Bachelardek (op. cit., 124), eta horiek dira atal
honetan aztergai ditugunak.
Hasteko, etxearen eskenategian amak betetzen duen rol garrantzitsua
azpimarratu beharra dago. Ama edo etxekoandrea, tradizioz euskal etxeko
ohitura eta kultuen gidari, etxearen beroa eta iraupena ziurtatzen duena da,
bizia, elikadura eta maitasuna eskaintzen duena, jainkosa baten modukoa
semearen begietara. 457
matriarcales, el día es hijo de la noche, el sol de la tierra, la claridad de la oscuridad caótica
omnipariente. Del mismo modo, el fuego es hijo de la madera (por frotación) -y he aquí que la
madera se asocia íntimamente al simbolismo matriarcal-femenino: madera-materia está
emparentada con "mater", y la Gran Diosa no solamente se epifaniza en "árbol" en llamas
(Mari), sino que tiene al fuego por hijo natural al que cuida en el hogar la Etxekoandre o Señora
de la casa" (1988: 76-77). Ik. ere Bachelard 1981: 54.
456.- "Il serait trop simple- dio Bachelardek- que le plus grand des deux archétypes, que le
plus grand de tous les archétypes, la Mère , effacât la vie de tous les autres" (op. cit., 122).
457.- Ik. Barandiaran: "El principal portador y ministro del culto doméstico y de sus bases
en cada casa ha sido la etxekoandre "señora de la casa". Ella practica, en efecto, ciertos actos
culturales, como ofrendar luces y comestibles a los difuntos de la casa (...) adoctrinar a todos en
el deber de mantenerse en comunión con sus antepasados, de respetar a los mayores (...) En el
aprecio en que los antiguos vascos tuvieron a la mujer influyó probablemente el papel
preeminente que ésta desempeñara en varios aspectos importandes de la vida familiar. Ella
permanecía en casa, cultivaba sus tierras y aseguraba con su presencia y con su labor la
continuidad del hogar doméstico, mientras su marido seguía a los rebaños en sus flujos y
reflujos de vida trashumante, o se ausentaba respondiendo a exigencias de su vida de marino o
pescador. En tales condiciones ere ella quien podía dirigir las funciones del culto doméstico, lo
cual elevaba su dignidad y prestigio que, a su vez, favorecían la situación social y política de la
mujer" (1990: 70-72). Ik. ere A. Ortiz-Oses, op. cit., 92 or.
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Amak dio emaiten haurrari janaritzat
Bere bizitik harturik duen oberena
Eskaintzen dio amodiorik ederrena
'Bai, haurra! Neure odol guzia, to hiretzat!' ("Amaren amentsa!"O.1-9)

Olerkiok amarenganako maitasun sutsu baten adierazle dira (Oi
Amodioaren sua! Amodio izaririk gabea O.1-113), haur garaitik etxetik urrun bizi
behar izanak indartu duen maitasuna. Urruntasun horrek indartu baino ez ditu
egin amarekiko sentimenduak eta haren ezagutza; orduan jakin du zer den
Ama izatea, eta ondorioz, Amaren falta izatea ("Neure amari" I, O.1-1, "Neure
amari" II, O,1-3):
Amaren ezagutzeko
Nolazpait konprenitzeko
Behartu izan zitziakan
Etxekoak utzirik
Ene sor-herritik urrundu
Kanpotiarren amodio hotza senditu (...)
Kanpoko salda jastatu (HH, 25 or.).

Ama mantentzaile, elikatzaile eta hazle da; hari bizia eta den guztia zor
dio, haren zati da, haren haragitik sortua, Ni beinintzan Amaren haragitik
zerbait/Ama baitzen ene gorphutzaren sor-gunea...(O.2-4). Are gehiago, amaren
ahotik entzun zuen lehen aldiz eta hark erakutsirik ikasi zuen bere lehen
hizkuntza: euskara...
Ni beinintzan amaren gorphutzaren osotasuna
Nik beinuen amaren baithan ezagutu biziaren hastapena
Eta Euskara baiginduen algarren alderako zorraren lokharria
Ni beinintzan Amaren sabeleko fruitua
Ama baitzen ene giza-semetasunaren ondoa
Eta Eskuara beiginduen elgarren arteko lokharria.
("Agur eskuara" O.2-4)

bai eta jaio aurretik ere, amaren sabeletik bereganatzen du haurrak gure
poetak hain maitea duen hizkuntza ("Amaren sabelean" BP, 38 or.).
Amarekiko loturak, jaio aurretiko eta ondorengo lokarriak, betirako
markatu du Juan Mari Lekuona poetak ere. "Ama" (Muga beroak, 1973, 29-30
orr.) izeneko olerkiak agertzen zuen amaren irudia lotura fisiko eta sakon
honen isla da, eta autoreak horren inguruan adierazi zuena Erdozaintziren
Amarentzat ere baliagarria izan daiteke: "Ohizko erromantizismoak utzi, batez
ere topikoak, eta irakurketa fisiologiko eta sustraizkoagoa egiten saiatu
nintzen".458 Manexek ez zuen, ordea, ohiko erromantizismoa alde batera utzi,
eta mendi eta baserri giroko idealismo erromantikoarekin batera, ama indar
absolutu eta bakar gisa, poetaren erro gisa agertzen da, eta poetarekiko
harreman "fisiologiko eta sustraizko" batean: Eta ni haren haurra/Haren sabeletik
sortu umea/Haren haragitik moldatu haragia/Haren odoletik hazi odola... (HH, 27 or.).
Amak jakinduria ere du, naturaren eta lurraren gaineko jakinduria. Hura
zen semeen zauriak sendatzen eta arintzen zituena; etxera eskuak eta belaunak
zaurituak itzultzen zirelarik hark garbitzen zituen errekako uretan, eta hostoez

458.- J. M. Lekuona, "Ene mundu estetikoaz" artikulu argitaragabea, García Trujillok
aipatua, op. cit. 51.
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egindako gantzuez soleitzen. Ama zuten naturarekiko lokarri eta jakinduria
naturalaren iturri:
Amak
Erreka bazterrean
Gau eta egun saminean
Kondatzen zizkigun
Ilargiaren eta eguzkiaren
Lurrarekiko
Ezkontza liluragarriak
Itsasoetan
Oihanetan
Mendietan
Gure gorputzaren erraietan... ("Gure gorputzaren kondaira" BP, 28 or.)

Amarekiko maitasunak eta mirespenak, harekiko urruntasunak eta
ondoren haren desagertzeak eraginda, idealizazioa ekarri du. Erdozaintziren
olerkietan agertzen den amak eztitasun, eskuzabaltasun, zintzotasun, eta
maitasunezko irudi bati erantzuten dio. Emakume on eta eztia da, bihotz
handikoa, deneri zabaldua eta deneri emana (HH, 24 or.), isiltasunean semeen falta
sufritzen duena..., eta langilea oso; aita bezala, ama lanak eta penek higatua da
(HH, 20 or.):
Enetzat higatu zare zure bizi guzian eta higatuz joan ene gatik zure azken
indarrak bururaino baliatuz.
Maite nuzulakotz (O.1-13).

Kualitate ideal horiei deskribapen fisiko ideal eta aingerutu bat ere
jarraitzen zaie: begi urdinak, ezpain gorri beroak, belarri ttipiak...
Bi begi argi/Zeruko urdina baino urdinago (HH, 26 eta 28 orr.)
Ene Ama: zure begiek, zeru urdina bezain argi (O.1-13)
Bi ezpain gorri/Udako beroa baino beroago (HH, 26 eta 28 or.)
Zure ezpainak, Ama: hoin eder, hoin bero, bethi beha noiz pottez berotzen
ahalko duten ene gizon arpegi gogorra (O.1-13).
Bi beharri ttipi/Bat zoin bestea baino ederrago/Bilo petan gorderik (HH, 28
or.)

Ama ez denean ere oro har emakumearen irudia idealizaturik agertzen
da. Erdozaintzik ez du emakumearen anatomiaren deskribapen fisiko zehatzik
egiten, Lekuonak egiten duen bezala.459 Emakumea edertasunaren irudi da;
edertasun bat zeinean poetak bakea eta atsedena aurkitzen duen, hain zuzen
ere bizi duen errealitatean aurkitzen ez dituenak. Olerki horietan euskal
olerkigintzaren joera berezi eta zabaldu batekin topo egiten dugu: baliabide
erretorikoak sortzeko naturaren elementuetara jotzen du.460 Eguzkia, ilargia,
izarrak, zuhaitza, loreak... maitasun sentimendua adierazteko irudi eta sinbolo
bihurtzen dira. Emakume maitatua izar bat da, lili bat, arrosa bat... OrtizOsésen esanetan euskal olerkigintza ez da idealista natura-errealista baizik (1988:
48-49), eta realnaturalismo deitzen duen horretan giza maitasuna eta
459.-

Ik. J. M. Lekuona, Ilargiaren eskolan (1979). Liburu horretan emakumearen eskuak,
ile-adatsa, haragizko estatua, eta begitartearen deskribapen zehatza eskaintzen digu poetak,
emakumearen irudi konkretoagoa eta erlatibizatuagoa agertzen da (García Trujillo op. cit. 123).
460.- Ik. J. Ariztimuño, 'Aitzol', Eusko olerti-kera berezia (estekika), in "Yakintza", 2, 1934, 343
or. J. M. Lekuonak aipatua in Ahozko euskal literatura, 87-88 orr.
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naturarekiko maitasuna nahasten dira etengabe; maitalearen edo maitatuaren
ezaugarriak naturalizatzen dira.
Gazte garaiko olerkietan (1950-1960 bitartekoak, gutxi gora behera) euskal
tradiziotik harturiko eta topiko bihurturiko hainbat irudi naturalez baliatzen da
Erdozaintzi metaforak osatzeko:
Elhur churietako izar maitea ("Maiteari" O.1-5)
Begiak dituzu iduri izarño
Bilo blonden pean dire argiago ("Gau batez" O.1-6)
Lilia baratze batean (...) Arrosa arantza gaberik(...) Baratzeko loria goizegi da
loretu (...) Arrosa eder buketako (/Lili bat ikusi dut.../ O.1-8)
Zeruko izar paregabea ("Zeruko Ama" O.1-11)
Heien begiak dira zeruko izarrak iduri:
Argi eta laño: ñir-ñir bake distiran ("Biak bat" O.1-17)

Geroagoko idatzietan ere naturaren elementuetara jotzen jarraitzen du:
haizea, eguzkia, iratzeak..., baina irudi berriak eta propioagoak sortuz:
Haizearen arina zenuen gorputzean
Eguzkiaren dirdira begietan
Iratzeen usaina larruan
Eskuz-esku gindoala
Mendiaren erritmoan ("Zure begitartearen haraindian" O.3-3)

Amaren oroitzapenei berriro helduz, nabarmena da horiek sortzen duten
sentipen nagusietako bat maitasuna dela; ama amodio-emaile handi bat da,
amodio iturri freskoa :
Eta bihotz bat/Nihongo gazte batena baino gazteago/Amodio fresko batez
beti gainditua/Amodio iturri freskoa/Amaren bihotza! (HH, 28 or.)

Eta freskotasun horrekin batera, berotasuna eta atsedenaren irudi da.
Amak bere hatsaz berotzen du haurra (O.2-4), bere ezpain gorriez pott eginez
berotzen du (HH, 26; O.1-14), Besoetan hartzen du bere fruitua/Beroki aphaindu eta
pausatzen altzoan (O.1-9). Etxetik urrun delarik, poetak amaren altzorako
itzulera amesten du, hari tinkaturik berotzen duela, babesten duela:
Bere altzoan pausatu zikan
Ene gazte gorputz gordina,
Bularraren kontra tinkatu
Ene buru iluna,
Bere hatsaz berotu
Ene aurpegi hoztua,
Eta bere begiez xukatu
Ene begi bustiak... (HH, 27 or.)

Amaren oroitzapenak babesaren eta intimitateren baloreak badakartzate,
altzoaren intimitateak, intimitate handiago batera eramaten gaitu, amaren
sabelera, alegia. Babesaren sinbolorik gorenenatzat hartu izan da sabela, hura
baita barrunbe bero, atsegin eta lasaiena. Erdozaintzik ere hala sentitzen du eta
idatzi ugaritan jotzen du amaren sabelaren irudira. Batetik, bere sorlekua behin
eta berriro gogoratuz: Eta ni haren haurra/ Haren sabeletik sortu umea/ Haren
haragitik moldatu haragia/ Haren odoletik hazi odola... (HH, 27 or.), Zure sabelean ni
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naiz haurra sorthu (O.1-3), Ni beinintzan Amaren sabeleko fruitua/Ama baitzen ene
giza-semetasunaren ondoa (O.2-4). Eta bestetik, egoitz epel eta goxoenaren ametsa
berreskuratuz, amaren, eta oro har emakumearen barneko pakera itzuli
nahian:461
Etorri nintzaizunean, dena intziri dena nigar, zeure bular hegian tinkatu
ninduzun, tinkatu amultsuki eta luzaz, zure sabeleko bero epelak inguratu
ninduen, beretu... eta bat geratu ginen geure gorputzen erritmo berdinean... (GA,
43 or.).

Bi dira amaren sabel barneko haurrari idatzi dizkion olerkiak. Lehena
"Echografia"(O.2-8) olerki argitaragabea da. Honetan ama barnean duen
haurrari begira dago, hari tinkaturik dagoenaren eta haren haragi denaren
formak eta mugimenduak bilatzen eta sentitzen. Ama eta haurraren arteko lotura
harrigarria eta magikoa islatzen du poetak lerro labur hauetan, amatasunaren
misterioa eta handitasuna.
So eta so
Harritua
Beha zinen
Ekran mehean
Harritua
Medikua mintzatzean
Behatzen zinizkion
Formak eta mugimenduak
Segitzen zinizkion
Zeure bihotza pilpiran
Formak eta mugimenduak
Bilatzen zinizkion
Zeure sabelean...

Bigarren olerkia "Amaren sabelean" (BP, 38 or.) dugu, ama-haurra
harreman intimo eta etenezinaren adierazpena hori ere. Oraingoan jaio aurretik
jadanik amaren sabeletik euskara antzematen duen haurraz ari da. Sabel
barnean, uren higiduran, dena da bake eta isiltasuna. Kalean, ordea, dena da
hots, irri, oihu eta zalaparta, eta haurra pixkanaka horiek guztiak barneratzen
doa, eta horiekin batera euskara: Sortu zeneko/ Haurra bazabilen(...) Euskara
lepotik/ Amaren altzoan....
Amaren sabelaren sinboloa Jonasen konplexua deitzen duenaren barnean
kokatzen du Bachelardek (1997b: 150-162), hau da, babesleku gozo, bero eta
sekula ez erasotuaren irudien barnean. Intimitatearen absolutua da. Amaren
sabela barrunbe perfektua da, aurreko atalean aipatzen genuen etxea bera
baino perfektuagoa. Bachelardek hala zioen: "La petite maison est meilleure
que la grande pour bien dormir et meilleure encore cette cavité parfaite qu'était
le ventre maternel" (op. cit., 173).
Lehen ametsezko etxearen babesaz mintzatu gara, oraingoan berriz
amaren gorputzarenganako itzuleraren ametsaz. Bada, bietan babesaren behar
bera dago (ibid.), irudi isomorfoak dira, hasieran genioen bezala, iraganaldiko
461.- Nafarroari poema irekia obraren hirugarren atalean bere euskal sentimenduaz edo
herri kontzientziaren sorreraz mintzo zaigu. Zenbaitek herri kontzientzia delakoaren azpian
"amaren sabelean ezagutu goxotasunaren nostalgia" gordetzen dela adierazten dutela azaltzen
du, eta ez du ukatzen horrelako zerbait egon litekeenik bere barne motibazioetan: "... Berdin
zait. Horrelako interpretaziobideak aspaldian analisiatzen ditut. Egunero ere pizatzen dut
hauien funtsa. Ez naiz halere herabe horrelako nahas-mahas bat gerta dadin nere herri
kontzientziaren motibazioetan" (NPI, 51 or.).
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atsedenaren iturrietara eramaten gaituztenak. Etxe, haitzulo, sabel... denak dira
amarenganako itzuleraren sinboloak.
Amaitu aurretik ikus dezagun nolakoa den Ama ez den emakumearen
irudia. Erdozaintziren idatziek iradokitzen diguten sentimendu bat
nabarmendu beharko bagenu, zalantzarik gabe maitasuna litzateke: amarekiko,
Euskal Herriarekiko, lurrarekiko, euskararekiko, eta oro har gizakiarekiko
maitasuna edo amodioa. Baina ama ez den emakume batekiko maitasuna edo
hurbildu nahia agertzen denean lirika erromantikoan oso ohikoa izan den
malenkonia sentimendu bat ikusten dugu beti. Maitasuna edo
emakumearekiko hurbilpena ezinezkoa da gehienetan, badira poeta eta
emakumea banatzen dituzten eta haien hurbiltzea ezinezko egiten duten
oztopo gaindiezinak.
Baina abantxu parreratu nintzaionean
Bihurgune batean gorde zukan
Lanjer handi bat senditu izan balu bezala
Eta ene begien bistatik betikotz itzali
Jatzartzean amets ederrenak eta goxoenak
Egiten diren bezala... ("Han nonbait bidean..." HH , 40)
Hire eta gure sendimenduak, hire eta gure asmoak, hire eta gure
arrenkurak... ahantzi gintinan hautsak ikatz gorria kukutzen duen bezala. Eta joan
hintzen eta gazte andana, bederazka edo hirunazka, desegin zunan gaua goiz
aldera egiten den bezala. Joan hintzen hire gitarra eta hire mandolina besapean.
Maite huen izena ("Hiri beha eta hi entzutean..." HH, 124).

Ezintasun hori, ordea, ez da soilik emakumeekiko harremanei mugatzen,
jende guztiarekikoa ere da. Izan ere Erdozaintzi maitasunaz mintzo denean,
sexu edo pasio maitasun hutsa baino haratago, sentimendu sakonago batetaz
ari da gehienetan, alegia, elkarrenganako hurbilpen batetaz, elkarri begiratze,
mintzatze eta barne munduen konpartitze batetaz. Hiriko metro eta karriketan
milaka pertsona gurutzatzen ditu poetak; gizon eta emazte, langile, hiritar edo
eskale, denekin nahi luke gurutzatu begirada bat edo maitasun ele bat, denekin
mintzatu eta ixtant batez amodio xorta bat isuri. Ezinezkoa da, ordea, gizartearen
mugek gainditzen baikaituzte, neurriak jartzen dizkigute eta nork bere bidea
jarraitzea baino ez du (ik. 4.4.2. puntua).
Ez gintazke izan bat bestearentzat, gure barneko munduak, dituen esteka,
lokarri eta hautuekin..., debekatzen digulakotz! Joanen gara... Joanen naiz... Bata
ala bestea joanen gara... bihotzean berriz ere ezaguturik bizitzeak daukan muga,
amodioak daukan nahigabezko neurria ("Egunean egunekotik" HH, 58 or.).

Poetak jendearekin harremanetan jartzeko eta barnean daraman
maitasuna agertzeko ezintasuna sufritzen du. Minez ikusten du amodioa
desagertzen mundu berriaren abiada azkarrak, gorrotoak eta borrokek
zanpaturik; Ustegabean/ Ehortzi dugu/ Amodioa! esaten digu (O.1-24).462
Badago olerkirik, ordea, poetaren emakumearekiko maitasuna eta
erakarpena esplizitoki iradokitzen duena: "Zure begitartearen honaindian" (BP,
33 or.) eta "Hiri beha eta hi entzutean" (HH, 124 or.). Bi olerkiotan intimitate
462.- Barne maitasuna azaltzeko ezintasun horren adibide gehiago ditugu Manexen
olerkien artean: "Amodio galdua" (HH, 76 or.), "Pasatzean" (O.1-53), "Metroan" (O.2-26). Ikus
Hiri handiaren bakardadea eta inkomunikazioa, 4.4.2. atalean.
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handiko giroa agertzen zaigu, hurbiltasun fisikoa, begiraden gurutzatzea,
musika... baina badago bietan errepikatzen den elementu bat intimitate hura
aregotu eta indartu egiten duena: sua. Aurretik suak etxearen beroa, babesa eta
senitartekoen bilgune goxoa sinboliza dezakeela ikusi dugu. Baina elementu
honek badu beste dimentsio bat, Erdozaintziren obran, maila apalago batez
bada ere, aurki daitekeena; suaren erotismoaz edo sentsualtasunaz ari gara.
Bachelardek suaren eta sexualitatearen artean dauden harreman psikologiko
eta poetikoak aztertu zituen. Suaren sorrera bera maitasunaren ekintza
zelakoan zegoen (sua egiteko igurzketa esperientzia zeharo sexualizatua dela
dio) eta beraz, sua eta sexualitatea elkarri loturik datoz antzinatik, "L'amour
n'est qu'un feu à transmettre. Le feu n'est qu'un amour à surprendre".463 Suaren
eta maitasunaren arteko harreman honen adibide bat dugu "Zure begitartearen
honaindian" olerkian (BP, 33 or.). Gauaren iluntasunak bikotea inguratzen du
mendi gain batean eta ola edo txabola batean sartzen dira. Neska (ez da inongo
momentutan neska denik esaten!) supazterrera hurbildu eta hautsa harrotzen
hasten da sua handituz eta ilunpea urratuz. Sua hazten eta dantzan hasten den
heinean neskaren begitartea argitzen da eta poeta haren edertasunaz ohartzen
da,
Eta suak
Zure begitartea argitu zuen
Eta berexi zuen
Ilunpetik
Eta animatu zuen
Gauaren ixilean
Zure begitartea...
Haizearen arina zenuen gorputzean
Eguzkiaren dirdira begietan
Iratzeen usaina larruan... (BP, 34 or.)

eta suarekin batera poetaren maitasun gordea eta desira ere piztuz doa:
Eta su-lamaren argiak
Zure begitartea
Ilunpetik ateratzen duelarik...
Bihotzeraino dohakit
Zure mugimendu bilduen hunkia:
Harrotzen eta, polliki-pollikiño, arrapizten dizkidatzu
Maitasun baten hazi kukutuak ...
Gutizia xoil bat
Desira bero bat
Bizia
Bizitzea... (...)
Suari begira
Geure besoak kurutzatu genituen
Mendiak zelaiekin egiten diren bezala
Suari begira
Geure begiak ihes zohatzin
Eguna gauaren barrura dohan bezala (BP, 35 or.)

Halaber, sua ahultzearekin batera gorputzak baretzen dira eta maitasuna
isiltzen:
Su baten dantza arina murru paratetan erortzen delarik
463.- Bachelard 1981: 55, ikus ere op. cit., 53-54 orr. Sua egitearen eta sexualitatearen
arteko paralelismoari buruz ik. ere Jung 1993: 158-163.
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Eta su-haziaren dirdira ahula ilunpean galtzera dohala
Zure gorputzaren mugimendu murritzak loan baretzen dirade...
Ixiltzera dohakit (...)
Maitasun galde baten ele minbera! (BP, 37 or.)

Poeta ahul, akitu eta indargabe bat agertzen zaigu olerki honetan;
bizitzaren bide hautsiak daramatza bihotzean, gorputz nekatua, flakezia handia,
akidura astuna hezurretan. Abere kolpatu eta flakatu baten antzera joaten zaio
parean duen pertsona horri, bizitza eta bero apur baten beharretan.
Suak dakarren beroak, goxotasunak eta intimidadeak poetaren emakume
batekiko irudipenak pizten ditu bigarren olerki batean: "Hiri beha eta hi
entzutean" (HH, 124-128 orr.). Hemen etxeko supazter inguruan lagun talde bat
bildurik dago, solasean eta kantuan, baina horien artean emakume batek
erakartzen du poetaren begirada. Maite du izena. Elkarren ondoan eserita
daude, suari hurbil, elkarri tinki eta elkarri begira, konplizitate handi batez.
Gure aurpegiak itzulikatu gintinan eta gure soak kurutzatu, hiri beha eta hi
entzutean, ikatz gorri baten dirdiran. Hire eta gure sendimenduak, hire eta gure
asmoak, hire eta gure arrenkurak... ahantzi gintinan hautsak ikatz gorria kukutzen
duen bezala (HH, 124 or.).

Hemen ere elkarren arteko hurbiltasuna, begiradak eta sentimenduak
suarekin eta suaren elementuekin konparatuak dira etengabe, berotasunaren
eta intimitatearen irudiak sortuz: beren begiradak gurutzatzen dira ikatz gorri
baten dirdiran, beren sentimendu eta asmoak ahazten dituzte hautsak ikatz gorria
kukutzen duen bezala, elkarren ondoan dira hautsa eta itxinduak bezala, elkarri
tinki daude hautsa suari bezala enbor errearen azpian... (Ibidem). Erdozaintzik
darabilen suaren inguruko irudi multzoa, beraz, (ikatz gorria, suaren hautsa,
itxinduak, enbor errea) bero intimoa areagotu baino ez du egiten.
Bachelardek zioen moduan, bero konpartituaren beharra antzematen da bi
olerkiotan. Argia baino gehiago, beroa ondasun bat, aberastasun bat da,
elkarren arteko batasun edo kidetasun handia sortzen duena, gauzen eta
pertsonen barneraino sartzen dena. 464
Suarekin batera, inplikazio sexualak izan ohi dituen beste elementu bat
dago bigarren testu honetan: musika. Neskak gitarra eta mandolina eskuetan,
kantu eta doinu goibelak jotzen ditu (haren aurpegia bezain goibel eta ilunak).
Musikak, suak bezala, batu egiten ditu bertan bilduak direnak eztitasun eta
intimitatezko giro batean. Berez sentsualtasunak edo aipatu inplikazio sexualek
musika bera egituratzen dutela dio Durandek, bai erritmoetan, doinuan,
ahotsean edo tinbrean (op. cit., 387), eta ez da halako sentipenik falta ere,
poetaren begietan, neskaren eta bere musika tresnen artean: gitarraren gorputz
meharra besarkatzean, mandolinaren gorputz koxkorra tinkatzean (HH, 125-127 orr.).
Imaginarioaren kritikoen iritziz, suaren eta musikaren irudiek
(kosmologiari edota urtaroei dagozkienek bezala) sexualitatearekin batera
konstelazio handi bat osatzen dute. Irudi ziklikoak dira (Duranden
terminologia erabiliz) eta guztiek erritmika sexualari jarraitzen diote (op. cit.,
389).
Emakume guztien gainetik, azkenik, Ama Birjina edo Andredena Maria
dakarkigu Manexek, garbitasun handienaren irudi, eta argitasun iturri:
464.- Bachelard, op. cit., 84-85: "Ce besoin de pénétrer, d'aller à l'intérieur des êtres, est une
intuition de la chaleur intime. Où l'oeil ne va pas, où la main n'entre pas, la chaleur s'insinue".
Ik. Durand, op.cit., 381-389 orr.
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Zeruko izar paregabea
Ene Ama maitea!
Zure hel egitea
Gauza guziz hobea (...)
Zure bihotz garbiak
Entzun gure othoitzak:
Zurekin badoanak
Baztertzen ilhunpeak ("Zeruko ama" O.1.12)

Hura da gizakiak bere haur txikiak bailira argitu, indartu, babestu eta
soleituko dituen ama gorena: "egizu maitha zaitzagun bethi gehiago, zerbitza
zaitzagun bethi hobeki eta zure alderat ukan dezagun haur ttipi batek ama
maithagarrienaren alderat duen konfiantcha bera!" ("Andredena Mariaren
bederatziurruneko othoitza" O.2-13).
Erdozaintziren idatzietan emakumeak eta bereziki amak duen presentzia
nagusi eta adierazgarria aztertu ondoren, interesgarria litzateke haren ondoan
agertzen den aitaren irudian apur batez gelditzea. Aitaren oroitzapenak ere,
amari eta etxeari lotua beti, badu lekurik olerkiotan eta sarri aipatzen zaigu
semearen etxetik joana sufritu zuen Aita gaixoa, aita langilea... Honen
aipamenak, ordea, askoz urriagoak dira amarenekin alderatuz gero. Aitaren
irudia oso ezberdina da, gure poetaren imaginarioan duen leku urriagoarengatik
ez ezik, irudiaren beraren sinbolismoa oso bestelakoa delako ere. Ama gauaren
erregimenean eta descente digestive delakoan kokatzen zuen Durandek, alegia,
sakoneraren eta itzuleraren eskemetan; aita, berriz, egunaren erregimenari
dagokio, dominante posturale deritzonaren barnean, boterea, indarra eta
gorentasunaren arketipoei erantzuten die (Durand 1992).
Utzi nitikan ene etxekoak:
Ene Aita nigarretan,
Lagundu baininduen bideberriko xeheletaraino
Lagundu ixil-ixila bideberriraino
Bihotzean gordez bere pena izigarria.
Ene Aita gaixoa, bere gizon bihotzarekin
Iduri hetsia eta hain baitzuen beroa!
Aitaren bihotza bere semeentzat! (...)
Eta egon baitzen bide gainean luzaz
Pauxaldeko bixkarrean
Ni arrunt gorde artino ("Emazteki bat..." HH, 23 or.).

Amaren eztitasuna, goxotasuna eta sentiberatasunari kontrajarririk,
gizonezkoen psikologiaren gogortasuna eta barnerapena aurkitzen dugu
aitarengan. Amaren bihotza amodio iturri freskoa bazen, aitarena gizon bihotza da,
penak eta minak gordetzen eta nekez kanporatzen dituena, iduri etsia, dio.
Familia buru eta babeslearen rola betetzen duenari dagokion moduan, haren
kexuak, erasiak eta larderiak begirune handia eragiten dute semeengan,
Ene aita.
Zure erasiak, batzutan frango borthitzak zitziazkitzun eta kechatzen zinen
aldi hetan, nahiago nizin lasterka fite eskapi alhorretan urrun (/Igande gau
hartan/ O.1-13).

baina azaleko irudi horren azpian gizon gozoa, alaia eta maitatua agertzen
da:
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Bainan zu ene Aita zira.
Berdin maite zindutan kechu zinelarik ere.
Baniakizun zure larderiaren berri.
Aratsa jin eta, Amak auharia prestatzeko denboran, bazindakien zure
amodioaz gure gogo bihotzen berotzen.
Uachteko botz ikaragarri hura egiten zinduen ezti ichtorio pollit batzuen
kundatzeko supazter chokoan.
Eta nola elgarrekin irri ederrik egiten gindien gure Aita beitzira, enea eta
aneiena
Eta gu zure haurrak beigira (O.1-13).

Ororen gainetik gizon langile nekaezinaren irudia da aitarena, bizitza
osoa laborantzari emana eta lurrari guztiz atxikia egon dena. Aipatzen ari
garen 1957ko /Igande gau hartan/ olerkian aitaren lanarekiko dedikazioa eta
euskortasuna gogoratzen du:
Ene Aita: zure hiruetan hogoi'ta zortzi urtheekin.
Biloak aspaldian churituak zauzkitzu.
Gazte denborako bringotasuna ari zauzu gogortzen.
Halere berdin lanean ari zira, ichil-ichila, ildo berean, sekulan etsitu gabe.
Kunkurturik zure izerdiaz ondu lurraren gainean.
Beitoa zure zainetan kurri libertatearen odola (O.1-13).

Lerrook urte hartako uztailean idatzi zituen Parisen ikasten ari zela, eta
abenduan aitaren heriotzaren berri ematen zion telegrama jaso zuen. Handik
gutxira idatzi zuen "Ene Aita!" argitaragabean izaera zorrotz eta ezti bikoitz
hura zekarren gogora berriro ere:
(...) azken aldikoz ikusten ahal banu ene Aitaren berthaite ederra, hain
gozoa, hain ederra, hain alegera; ikusten ahal ene begi biziez hain begi hetsiak,
zerian izarrak dirdiran bezala, bethi dirdiran eri ziren hek, ene Aitaren begi hek
bihotzeraino sartzen beitziren harekin mintzo nintzelarik, barna sartzen adinak
egitian norapeit juaiteko phundian, barna sartzen larderia pochi bat behartzelaik
gure zentzatzeko (Pr.2).

Amak eta aitak, etxekoandreak eta etxeko jaunak, poetaren gogoan eta
afektibotasunean duten garrantziaren adibide ugari ikusi ditugu. Gurasoak
etxearen eta iraganako denboraren ardatza izan dira eta hala izaten jarraitzen
dute gure poetaren unibertsoan. 465 Baina zalantzarik gabe Ama Handiaren
arketipoa da nagusitzen dena, Ama Handi bizi emaile, babesle, zaintzaile,
elikatzaile eta maitalea. Euskal gizartea Ama Handiaren arketipo horren
inguruan eratzen da, ez soilik Amaren beraren garrantziagatik baizik eta
gizarte eta psikologia egiturak ere guztiz femeninoak direlako (Ortiz-Osés
1988). Ortiz-Osések deitzen duen egitura psikiko matriarkal honetatik sortuak
dira Manex Erdozaintzi, eta haren idatziak, beraz, hainbat arketipo mitikosinboliko eta matriarkalen adibide dira.

465.- Ortiz-Osés 1988: 50: "Es la presencia omniabarcante de la "etxekoandre" (madre
como señora de la casa) en la experiencia vasca de la vida, la cual, unida al propio "etxejaun"
(padre como señor de la casa), resulta ser decisiva por definitiva. La importancia efectiva de los
padres en la vida afectiva de los hijos aparece en los poemas amorosos vascos, así como en
otros lugares literarios, de un modo impresionante pero, a la vez, comprensible si nos volvemos
a aquél mundo comunal que ha dejado huella indeleble en nuestras estructuras mentales".
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4.5.1.3. Lurra eta Natura
Lurrak bai materia edo sustantzia gisa, bai egoitza edo sorleku gisa
iruditegi eta sinbologia aberats baten iturri izan da literaturan,466 eta halaber
Manex Erdozaintziren obran. Bachelardek ezberdintzen dituen (op. cit., 10) bi
irudi mota bereiz ditzakegu lurrari dagozkion horietan: batetik irudi
kanporakoiak dei ditzakegunak daude (l'extraversion), hau da lurra lantzera
gonbidatzen duten ameskeria aktiboak, lanaren irudiak. Bestetik irudi
barnerakoiak aurkitzen ditugu (l'introversion), lehen babeslekuetara eramaten
gaituztenak, lurraren intimitatearen eta atsedenaren irudiak.
Poetaren iragan galdua eta naturalaren poesia aztertzen ari garen honetan,
intimitatearen eta itzuleraren irudiak osatzera datorkigu Lurra. Izan ere euskal
mitologian, hainbat sinesmen primitibotan bezala, gauza guztien sorleku edo
iturri da; Lurra Ama Handia da, Ama Lurra, bizitza ororen sorrera eta amaiera,
Eguzkia eta Ilargiaren ama, zioen Barandiaranek.467 Emakumea bezala, lurra
bizi emaile eta sortzaile da, "le ventre maternel dont sont issus les hommes"
esaten digu Durandek.468 Lurraren emetasunak, beraz, intimitatearen,
sakoneraren eta atsedenaren ametsetara eramaten gaitu:
Maite zaitut neure lurra, lur mardo eta idorra, lur bustia eta zukua.
Gorputza zabal-zabala etzaten naizenean, gutiziatzen zaitut zure erraietako
indarki ixiletan: neure erroak barna eta sendo nahi nituzke zure erraietan
landatuak. Nahi bainuke bizitzara sortu belar eta zuhaitz arteetan. Nahi bainuke
bizitzari kantatu lore eta txoriekin, zeruan dabiltzen lanoei begira. Maite zaitut
neure lurra, neure lur basa eta hezia, neure erroen lur emankorra, nigarrez eta irriz
ari naizenean, eguzkiak itsutua; zure sabel mardo eta idorrean etzana, izarrei
elestan eta kantuz ari naizenean. Gure lurraren erraietan landatzen naiz eta neure
erroak lasaitzen ditut gaua eta eguna nahastean, iluna eta argia nahastean, eta bizi
zirrara sendo batek gainditzen nau euriak hurrupatzean, haizeak jabetzean,
ekaitzak hautematean. Gauak eta egunak berdenean dirauten lurpeetan, mirets ere
dezaket adi-adi uren sinfonia etengabea... Maite zaitut neure lurra, neure lur alaia
eta minbera, neure bizitzaren erroa! (GA, 59 or.)

Gauaren atzekaldearen eleberriaren zati honek gizonaren eta Ama Lurraren
lotura magiko eta etenezin horren adibide ederra dugu. Poeta lurraren seme
sentitzen da, lurrean ditu erroak sustraiturik, eta bertara itzuli nahi luke, hari
lotu eta landatu zuhaitz edo landare bat bailitz. Lurra du ama eta sorleku, eta
emakume baten besoetan balitz bezala, lurraren sabel mardo eta idorrean etzana
zoriontasun beteenean dago. Berriro agertzen zaigu emakumearen sabela,
egoitza lehen eta perfektuenaren irudi. Lurra Amaren eta emakumearen irudia
izanik, gizona eta lurraren arteko lotura honen sakonean A. Ortiz-Osések "amaemakumearekiko intzestua" deitzen duena ikus liteke.469 Baina ez dezagun
466.-

Bachelard 1986: 2: "La substance de la terre, la matière apporte tant d'expériences
positives, la forme est si éclatante, si évidente, si réelle, qu'on ne voit guère comment on peut
donner corps à des rêveries touchant l'intimité de la matière".
467.- Ik. J.M. Barandiaran, op. cit., 96 or. Ikus ere Tx. Hornilla, op. cit., 74-75. eta OrtizOsés 1996: 45.
468.- G. Durand, op. cit. 262: "Cette croyance en la divine maternité de la terre est
certainement une des plus anciennes, en tout cas une fois qu'elle est consolidée par les mythes
agraires elle est une des plus stables". Ildo beretik Tx. Hornillak dio: "El mito cosmogónico más
antiguo y original es, así pues, el que atribuye un principio femenino a toda existencia" (op. cit.
75 or.).
469.- Ortiz-Osés: "A un nivel psicoanalítico podríamos considerar este estrato ctónicotelúrico como la asunción de una experiencia incestuosa con las cosas simbolizada en la
literatura vasca no solamente por su ininterrumpido diálogo hombre-naturaleza, sino asimismo
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intzestu hitza bizikidetasun edo lotura fisiko bezala ulertu, baizik eta Jung-ek
dioen bezala (1993: 236), berriro ere haur izatera itzultzeko ideia bezala,
gurasoen babesera eta amaren barnera itzuli beharra bezala nolabait.
Lurra eta emakumea, beraz, hertsiki loturik agertzen dira, biak zer
sakratu eta misteriotsu baten moduan.470 Mitologikoki eta sinbolikoki
naturaren arketipoak femeninoak dira (Ortiz-Osés 1988:47), eta lotura horren
adierazpen dira poetak darabiltzan izenlagun edo epitetoak, emakumearen
kasuan bezala, intimitatea, epeltasuna, biguntasuna eta hezetasunarekin
erlazionatuak: lur mehe eta gizena, heze eta beroa, lur mardo eta idorra, bustia eta
zukua, basa eta hezia, emankorra, sabel mardo eta idor (GA, 58-59 orr.), lur busti epela
(BP, 27 or.).
Amets ederra da gure poetarentzat lurrari sustraiturik dagoen landare
sentitzea, lur mundu magiko eta natural horren parte den eta izadiarekin
komunikazioan eta bat eginik dagoen izaki lurtar sentitzea:471
Amets egiten duzu
Loretxo bat zarela
Neguko euriekin
Udako beroetan
Haize hegoen kaldan
Bizitzara sortua...
(...)
Giza lore zarela
Zuhaitzen itzalean
Iratzeen artean
Lurraren izerdian
Basoan handitua...
(...)
Giza lore joria
Neguko euriekin
Udako beroekin
Haize hegoarekin
Zarela ezkondua...
("Euskadiko neskatxa" BP, 23 or.)

Gizakiak izadiaren beharra du, lurra behar du, hark ematen baitio indarra
eta bizia; hura gabe izaki ahul eta deserrotu bat baino ez da. /Pagoen
hostoiletan/ (O.1-31) olerkian poeta nekatuta agertzen zaigu, gorputza lanak
eta bidaiek higatua, desegina, bere mugimendu naturalak ahantzirik, bere erritmo
normalak hautsirik. Orduan, pagoen itzalpean iratzeen gainean esertzen da,
lurrari, naturari lotuz indarra eman diezaion eta harengandik urrun egoteak
ebasten dion bizia eman diezaion:
significado en un cierto incesto con lo "matriarcal-femenino" que sintomáticamente nos ofrece el
universo del discurso vasco" (1988: 58).
470.- Ik. Tx. Hornilla, op. cit., 75, M. Eliade aipatuz in Lo sagrado y lo profano, 124 or.
471.- Lurraren eta gizonaren arteko lotura etenezin horren oinarrian, elementuen eta
gizakien arteko komunikazioan, euskal naturalismo femenino bat ikusten du Ortiz-Osés-ek: "Es
evidente que toda la mitología nos ofrece un fresco en el cual se da una auténtica animación
dinámica de los fenómenos. El naturalismo vasco significa, pues, en primer lugar, una
inmersión de todas nuestras realidades o idealidades en el submundo de la naturaleza
entendida como 'physis' emergente, o sea, como involutiva-evolutiva, como movimiento, como
desplazamiento y condensación, metamorfosis, intercambio y juego fenoménico" (1988: 48).
Naturalismo kosmiko deitzen duen horrekin batera badago naturalismo psikiko bat ere euskal
kontaketa eta mito ugaritan, non ere gizakiak landare eta abereekin hitz egiten duen. Horren
adibide dugu, esate baterako, poetak etxegibeleko haritzarekiko duen lotura estua (Ik. 4.4.1.4.
puntua).
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Neure gorputz enoatua
Pausatu nuen pollikiño iratze-lurrean
(...)
Mendiaren erritmoetan sartzeko
Ilargiaren eta eguzkiaren
Haizearen eta lanoarekin
Erritmoetan ibiltzeko...
Burua urrundu
Bihotza urrundu
Gorputza urrundu
Ene indarren
Ene kapazitateen
Ene sendimenduen
Xurgatzaleetatik
Phagoekin, elorri xuriekin eta iratzeekin
Hatsa hartzeko... (Ibid.)

Naturarekiko maitasun honetan ez dago soilik poeta liluratzen duten
paisaiaren formen eta koloreekiko maitasuna. Sentimendu sakonago bat dago,
Natura bizia ematen eta elikatzen gaituen Ama Handi eta infinitua delako
sentimendua, alegia. Naturarekiko maitasunaren jatorrian sentimendu lehen
eta oinarrizko bat dago, hau da, semearen Amarekiko maitasuna dago. Natura
amaren proiekzio bat da (Bachelard 1997a: 155-156).
Naturaren elementu guztiak oreka miresgarri batean, izadiaren ekilibrio
betean irauten dute (BP, 64 or.). Xabier Letek idatzi zuen "Sinesten dut"472
olerkiak hitz egiten zigun zirkulu natural etengabe honetaz, gizaki, animalia eta
materia ororen bilakaera, sortze eta desagertzeaz. Erdozaintzik izen bereko
olerkian ("Sinesten dut" BP, 64 or.) antzeko hausnarketa egingo du, zeruak,
lurrak, mendiek, ibaiek, izaki eta gizaki guztiek osatzen duten zirkuluan, bai
eta horien sortzailea den Jainkoarengan, sinesten duela esanez. Baina Letek
hautsa bezain ahula eta ezdeusa den gizaki bat erakusten digun bitartean,
Manexek amodio eta askatasun betean dirauen bizitza zoriontsua,
itxaropentsua aurkezten digu.
Loreen loretze betean
Fruituen fruitutze betean
lurraren lurtatze mugimendu daldaran
izaki eta gizaki guziak
irautearen betean dantzatuko direnean...
Sinesten dut
hastapeneko, gaurko eta betirako
Amodio haren Izenean
eta, berriz ere, deituko diot:
Biziaren Jaun Goikoa
hastapenetik betirakoa...
Sinesten dut (NPI, 65 or.).

Gizakia-natura harreman honetan badago, beraz, beste dimentsio
garrantzitsu bat alde batera ezin utzi dezakeguna, kontzeptu teologikoa edo
472.-

X. Lete, Bigarren poema liburua, Ed. Mensajero, Bilbo, 1974, 63 or. Lete baino
lehenago, Arestiren "Partiera" olerkian (Maldan behera) Aurelia Arkotxak ziklo begetala eta
etengabea gogorarazten duten irudi konstelazioa ikusten du, birjaiotzaren edo birsortzearen
irudia indartzen duena: Lore guztiek aginka/ edan zidaten odola; haragi-ustu ninduten gero/ sagu bat
banintz bezala,/ haek katu bat bere aitarik/ ez ezagutu duena (Arkotxa1993: 144).
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erlijiosoa, alegia. Jainkoa guztiaren sortzailea da, izaki, animalia eta landareek
osatzen duten katearen sorburua. "Sinesten dut" olerki ezaguna horren adibide
argia da; hain zuzen ere berorretan antzematen den erreferentzia teologikoak
eraman ditu fraideak otoitz bezala erabiltzera. Kantu horrek badu, gainera,
interpretazio sozial bat. Izan ere, gizakia-natura-Jainkoa ziklo horretan mundu
berri baten sorrera aurreikusten baitu, gizakia izerdiaren izerdiaz eta burrukaren
burrukaz erdietsiko duen mundu berri, zuzen eta aske baten sorrera (NPI, 64-64
orr.).
Izadiak Erdozaintzi liluratzen du, zoratzen du, eta Izadiak Jainkoarengana
garamatza:473
Zoin diren ederrak
Jaunaren obrak!
Izadi guziak xoratzen nau!
Begi beharrietarik sartzen zauzkitala:
Izarren iñharrak eta iruzkiaren pindarrak
Mendien gainen-gainak eta itsasoaren zabala
Materiaren ixiltasuna eta bizidunen mintzoa!
("Hogeitabortzgarren oreneko meditazionea!" O.1-23)

Naturalismoaren eta erlijioaren bateratze honetan eragin handia izan
dezakete San Frantziskoren idatziek. Hain zuzen ere San Frantziskoren "Anaia
Eguzkiaren Kantika" olerki luzeak ("Canticum Fratris Solis" edo "Laudes
Creaturarum" latinez) erlijioa-natura sentimendu hori bera agertzen du. Italiar
literaturaren balio handiko obra dugu hori, literatur ikuspegitik ez ezik San
Frantziskoren bizitzaren, heriotzaren eta fedearen adierazpena delako ere.474
Eguzkia, ilargia, izarrak, haizea, ura, sua, ama-lurra, bizitza eta heriotza...
guztiak Jainkoaren fruituak dira, Jainkoak sorturiko kate miresgarri eta
etenezinaren atalak. Ez dago zalantzarik kantu honek nolabaiteko eragina izan
zezakeela gure poetarengan; horren adierazgarri dugu 1954-1956 bitarteko
egunkarian Erdozaintzi gazteak kantuaren itzulpena egin izana: "Iruzkiaren
kantua edo kreaturen goraipaldiak" (O.4-1):
Goretsia izan zaite, ene Jauna, kreatura guziekin
bereziki musde iruzki gure haurridearekin, eguna
emaiten dauku eta argitzen gitu.
Eder da eta distiraz dirdiran
Jaun Goikoa, zure itchura baitezpadakoa.
Goretsia izan zaite, ene Jauna, gure haurride
argizeite eta izarrentzat; zeruan ezarri dituzu dirdir
balios eta eder.
Goretsia izan zaite, ene Jauna, gure haurride haizearentzat
473.Erdozaintzirengan euskal inkontziente zaharrak Elizaren eta horren
espiritualtasunarekin bat egiten du, beste era batera esanda, emakumearen eta Ama Lurraren
inguruan eraikitzen den erlijiotasun mitiko-magikoa eta gure poetaren katolikotasuna nahasten
eta elkar osatzen dira gatazkarik gabe. Izan ere, Ortiz-Osésen hitzetan (1988: 43) katolikotasuna
erlijio kristaurik matriarkalena da, edo ez da bederen beste asko bezain patriarkala
(amatasunaren eta Ama Birjinaren irudiaren garrantzia, Elizaren komunalismoa...). Jainkoaren
eta Ama Birjinaren gorespena, beraz, Naturaren eta Ama Lurraren gorespenarekin batzen da.
474.- "Kantika hau ez da beroaldi panteistak edo gaztaroko erromantizismoak eragina,
Frantzisko fededunaren adierazpena baizik: gauzak gaizki doazkionean eta behartsu eta hil
beharrez sentitzen denean, bere Jaunari kantu egitera ausartzen da eta, eguzkiaren argiak
begietan min ematen dion arren, eguzkiari ere kantu degio, Jaunaren 'irudi' delako". "San
Frantziskoren idazkiak", in Asisko Frantzisko. Asisko Klara, Arantzazu, e.f., 2002, 93-94 orr.).
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eta airearentzat eta hedoiarentzat, zeru urdinarentzat, sasoin guzientzat;
heieri esker kreatura guzieri emaiten duzu bizia.

Beste alde batetik, Lurra eta Jainkoa, izadia eta kristautasuna, bi
kontzeptuon bateratze honek Pierre Teilhard de Chardin jesuita filosofo eta
paleontologo frantsesaren mundu-ikuskera gogoraraz diezaguke. Juan Mari
Lekuonaren olerkigintza Teilhard de Chardin-en pentsamendutik gertu
dagoela esan izan da,475 eta halaber, Joxe Azurmendik Erdozaintzirengan ere
pentsalari frantsesaren ideien eragina ikusten du. Honek behaketa zientifikoan
oinarritzen den Gizakiaren eta Unibertsoaren ikuspegi berri bat proposatzen
zuen, bai eta espiritualtasun bat, zeinean Kristo ebolutibo bat ulertzen den,
kristautasuna Zientziaren esparruarekin eta giza abenturarekin uztartzen
duena. Kristautasuna eta Eboluzioa, beraz, ez dira inolaz ere bateraezinak,
elkar osatzen eta lotzen diren bi ikuspegi baizik; “Existe una comunión con
Dios y una comunión con la Tierra, y una comunión con Dios por la Tierra”
zioen ideiari dedikatu zion bere lan guztia.476 Gizakia, Lurra eta Jainkoa hiruko
etenezinaren interpretazioa antzeman dezakegu aztergai ditugun olerkiotan;
"Erdozaintzik kosmo unibertsoaren barnean eta harekin bat-bat egina senditzen
zuela gizakia, haren poesiaren irakurle guztiak ohartu dira. Laborari familia
batetan sortua, bizitza guztian munduan zehar ibili arren, hiriburu handietan
ere bere lurraren deia entzuten zuen barnean".477
Naturaren deskribapenak maite ditu poetak. Olerkiotan agertzen
zaizkigun paisaiak erromantismoaren paisaia naturalak, baketsuak eta
bukolikoak dira; oihanak, mendi eta lautadak, zuhaitzak, iturriak eta
errekastoak bezalako elementuez osatuak. Izadi orekatu hori poetaren
haurtzaro minaren babes tokia da. Sorterri ttipian igarotako haurtzaro bero,
babestu eta zoriontsuaren irudi bihurtzen da paisaia.
Primaderan pentze eta mendi mazelak direlarik berdatzen, alhorrak ogi
uztaz gizenduak, atseginekin duzu behatzen, zuhaitz baten kaskoan, chorittoa
kantuz ari. Denetan kantu eta kolore suerte guzietako lore, iruzki arraien dirdiran.
Natura guzia jauntzi airos batean zure begi aintzinean daukazula, zonbat gozo,
zonbat atsegingarri! ("Eskual bas-herrian barna" Pr. 1)

475.-

Interesgarria zaigu guri ere S. García Trujillok (1997: 75-76) Lekuonaren Hondarrean
idatzia (1972) liburuaz dioena, Teilhard de Chardin-en pentsamendua dela eta: “Ikuspuntu
honetan JML oso hurbil dago, mende honetan, teologo kristauek, bai katolikoek (K. Ranher
buru delarik) bai protestanteek, landu duten eta oso emankorra izan den/daitekeen izadi
osoaren gaineko jainkoarengandik/ganako interpretazio abiapuntutik, prozesuko teologia (‘la
cristología es una concepción evolutiva del mundo’) zein teologia traszendentea edo behetiko
teologia deritzonatik, hain zuzen, zeinen arabera, ‘la cristología es la antropología que ha
llegado plenamente a sí misma’” (K. Ranher aipatuz, in Escritos de Teología, V, Madrid, 1964, eta
Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, 1979).
476.- Ik. Bernard Sesé eta Maurice Ernst, Pierre Teilhard de Chardin, Desclée de Brower,
Paris, 1998. Gaztelerazko itzulpena.
477.- J. Azurmendi, "Joxe Azurmendi-rekin solasean Manexen poesiaz", Herriz Herri, 198406-07, Erdozaintziri buruzko ale berezia. "Teilhard de Chardinek, lehen Mundu Gerrako
trintxera batetan ukurturik, ezin du lo hartu. Goiz alban, lohi eta bonba artean, ama lurra eta
soldadoen tripa lehertuak nahastuko dira trintxeran, ez da bereziko gizona eta lurra. Lur eta
haragi puskak, bat eginak euri eta odoletan, masa bat eta bakarra. Eta Teilhardek, tragediaren
su beltzetan dardaraz bera, lore berri bat bezala, gizona lurraren altzotik arrasortzen
deskubritzen du: horra lurraren umeen sortze etengabea, iturriak, landareak, xoriak, liliak,
gizona. Beti ama lurrarekin bat egitera isuriak, mila koloretan, bizitza kosmikoaren ixuri aberts
etengabean".

__________________________________________Idazlea eta obra: Unibertso poetikoa

Ikus halaber, "Primadera bihotzean" (HH, 37 or.), "Gurdi bidea" (HH, 100
or.), "Larrazkena" (O.1-16), "Gure ingurumena" (O.1-33) edota /Barda uono
euriak zerutik burrustan/ (O.2-5). Denetan dugu paisaia epela, argitsua,
iturriek edo errekastoek hezetua, berdea, txorien kantuek alaitua, eta zeru
garbia edo zohardia. Irudi horien oroitzapenak haurtzaro galdu hartara
garamatza, berreskuratu ezineko garai zoriontsu batera; urrun dagoenarentzat
edo orainaldiaren errealitate latza sufritzen ari denarentzat ihesbide bat da.
Honela idatzi zuen Erdozaintzik artikulu batean, Zeruko Argia eta Herria
bezalako kazetek atzerrian zeuden euskaldunei egiten zieten zerbitzu onari
buruz mintzo zelarik:
Etxondoa eta funtsak, sort-herria eta eskualdea, mendiak eta zelaiak,
oihanak eta larreak, familiakoak eta ahaideak, adixkideak eta lagunak... nori
etzaizkiote oroitzen, bereziki urrun joanak direneri? Primaderako iruzkiaren
iñharra eta Larrazkeneko haizearen ephela, Udako bero samina eta Neguko
bildutasun goxoa... nori etzaizkiote gogoratzen, bereziki hiri animaletan sasoinen
etorraldia agurtzen ahal ez duteneri? Ni haritz baten itzalean sortua naiz, eta
handitua... Nork ez du ba haritz bat bere etxondoari hurbil, oroitzapen
hunkigarrienak begiratu dituena? ("Eskual irakurgaiak", 1966)

Gizakia-lurra harremanera itzuliz, zentzu bikoitzeko harremana dela
ohartzen
gara,
alegia,
gizonarengandik
lurrerakoa
eta
lurretik
gizonarenganakoa. Batetik, jadanik esan dugun bezala, gizona, lurraren seme
den heinean, lurrari landatua da, lurrean ditu erroak; laborariak bere izerdiaz eta
bere hatsaz lurra trenpatzen du. Baina aldi berean lurra darama barnean, lurraren
izerdia odolean eta gorputz osoan darama. Gizona lurraren baitan dago, eta lurra
gizonaren baitan.
Zortzi haurride gira, zortzi mutiko, zortzi gizon.
Lurreko umeak, eta lurreko izerdiaz daukagu gorputz guzia hazia, hezurretaraino
Lurra daiola: aztaletik kaskoraino bihotzean barna
Lurra gu baitan arimaraino, gu lurra baitan mamiraino lurraren izerdia gu baitan,
gure hatsa lurra baitan, lurraren erraietan.
Gure lurrak egin gaitu eskualdun, gure lurra dugu begiratu gei eskualdun.
Gure lurra dugu nahi gure libertatearen zimendutzat
(/Ibarla bas-herriko umea naiz/ O.2-16).

Gizakia-lurra lotura eta berdintze bera agertzen du J. M. Lekuonak ere
"Lurra nigan" olerkian.478 Lurrarekiko loturak errotik markatu du poetaren
bizitza eta Erdozaintzirenak izan zitezkeen hitzak eskaintzen dizkigu:
Lurrean errotua nago.
Areago:
lurra nauzu.
Modu bereizian; bainan lurra.
Nere jatorria lurretik heldu da.
Lurraren altzoan landaturik daukat
zilbor-estea (op. cit. 111).

Gandiagak ere lurrari idatzi dio: Lurrean bai, lurrean bizi naiz. Lurrean dut
bizi gaia eta bizi lekua,479 eta urrunago joanaz, lurraz baitaiatzen da, euskaldunen
ama lurraz :

478.479.-

or.

J. M. Lekuona, Muga beroak, Mensajero, 1973, 110 or.
B. Gandiaga, "Artasoko zazpigarren salmua", in Hiru gizon bakarka, Elkar, 1991, 182
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Lurra hartu dut eskuan
mun emateko,
besarkatzeko,
bularrean herstutzeko
luzaro.
Eta gero,
neure burua baino
gorago jasoz eskua,
burutik behera utzi dut
sorbaldaz behera jausten
neure lur guztiz behera,
lurrezko bataioaren seinaletan (op. cit. 184)

Manex laborari seme da eta lurrari lotua da bera ere: Ni laborari seme, dena
lurrez imokatua; Lurra aztaletan, lurra eskuan, lurra gorputz guzian. (/Zendako
jauna?/ O.1-12). Lurrarekiko bategite horrek bizitza osorako jakintza eman dio
bai eta sekula galduko ez duen egonkortasuna eta babesa ere:
Aspaldi du ez naizela ibili nere mendiko xenderetan, makila eskuan, othe
eta iratze artean. Alta hor gaindi dut ikasi dakitana: mundu zabalari behatzen eta
nere barneko elhea entzuten. Zeren, mendieri josia, mendieri gorputzaz
koropilatua, barna eta sendo hazi bainu, ttipian eta gaztaroan, mendiaren itxurak.
Hiritarrak ez dakiena ikasi dut: lurrari landatua ez den jendea errorik gabe
pusatzen dela, eta nola haizeak firristan deramatzan osto eihartuak Larrazkenean,
berdin doala gizona bere gogo-bihotzen lotgiarik nihun aurkitu gabe (Pr-5, 1[4]
or.).

Lurra du bizitzeko behar duen atsedenaren, orekaren eta zimenduaren
sinbolo: Geure lurra datorkigu bizitzeko beharrezkoa zaigun ekilibrioa segurtatzera
(GA, 58 or.).
Baina, Joxe Azurmendik aspaldian aurreratu zuen bezala, Erdozaintzi ez
da lur abstraktu eta teoriko batetaz mintzo, baizik eta lur zehatz batetaz,
sortzen ikusi zuen, hain maitea zuen eta askotan sufritzen ikusten zuen euskal
lur konkretuaz:
Manexen lurra, ez da lur abstraktu, teoriko bat, Manexi gizakiaren ama
bezala agertu zaiona. Bere barneko lur berdea da, Ibarlako zelai eta ordoki
konkretuak dira, Euskadiko abereen orroak eta xorien kantak dira. Erdozaintzi
izan den poetak eta psikologoak lur eta ur konkretu horien ume ikusi du Manex,
ikusi du gizona. Sustrai horietan ernea zekien bere burua: euskal mendietako lurkumea, euskalduna. Eta sustrai horiekiko poetarena ta psikologoaren leialtasun
apala da Manexen mintzoan beti kolpatzen gaituena.480

Manex laborariak eta nekazal giroan sorturiko jendea du gogoan
gehienetan, bera eta bere arbasoak bezala lurra landuz eta lurrari josiak sortu
direnak. Ogibide bat baino gehiago, laborantza bizimodu bat da, lurrarekin
maitasunezko eta borrokako harreman etenezinean dirauena. Laboraria
lurrarekin borrokan bizi da, bere izerdiaz lurra landuz, irauliz eta ereinez, bizia
osoa emateraino, lurraz zikindurik eta lurra dariola ("Larrazkena" O.1-16,
/Ibarla bas-herriko.../ O.2-16). Laborariaren gorespena egiten du Erdozaintzik.
Lan gogorrak goraipatzen du gizona eta zentzua ematen dio bizitzari. Lurra
elementu primario eta bizi-emailea da eta harekin lan egiten duen langilearen
irudi noblea eta duina erakusten zaigu olerkiotan: Esku beltz horiek ditu gure
Jainkoak maite: Langilearen esku adretak, esku gogorrak! ("Biak bat" O.1-17).
480.-

J. Azurmendi, ibidem.
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Langilearen eta lurraren sinboloaren atzean azalpen mitologiko eta
kultural bat badela ikusi dugu, hau da, Lurra guztiaren Ama eta sortzailea,
Lurra materia noblea... Baina Erdozaintziren poesian hirugarren maila edo
irakurketa bat dago: Lurra Euskal Herriaren, aberriaren sinbolo ere da. Irudi
alegorikoen bitartez poetak Euskal Herriaz mintzo da, gure lurra Euskal Herria
da eta euskal langileak bere herriaren alde lan egin behar du.
Euskal Herriko lur hori bizirik dago eta kexu da, intzirika eta auhenka,
batetik bertako gazteek abandonatzen dutelako atzerrira joanez lanaren eta bizi
berri baten bila:
Entzuten dut lurra intzirika denek abandonatzen dugulakotz... (...)
Izan segur, osorik itzuli gei dutala; zuen ondorat itzuli gogo dutala.
Zuen indarren laukatzeko
Gure izenaren izanaren begiratzeko
Etchondoaren chutik atchikitzeko
Zuen izerdiaz busti lurraren ene izerdiaz trenpatzeko... ontzeko...
Zuen besoez uzkali ildoaren ene besoez uzkaltzeko...
Eta lurra ezta intzirika gehiago adituren (/Igande gau hartan/ O.1-13).

eta bestetik ebatsia izan delako, ez delako libre:
Eta gure Herriaren lurra
Uste diat arrotzek beretu digutela
Eta beldur nauk
Ez ditugunetz sekulako galdu
Geure ibarrak
Geure haritzak
Laharrak, iturriak, gaztainadiak eta arkatzek
Eta geure odolaren beroa?
Nondik dator geure lurraren intziria?
Nondik haize epelaren bustia?
("Amets bat eta beste" O.1-25)

Hortaz, langileak herria landu, erein eta irauli behar du berpitz dadin eta
aske izan dadin. Manexek iraultza eta herritarren zutitzea aldarrikatzen du, eta
hori borrokalari-laborariaren lanaren bidez lortuko da: Xutitu gaituk/ Xutik
egonen/ Gaituk/ EUSKADI/ Gure lurra iraulitzeko (HH, 63 or.).
Kalda gaitzean ari zituan
harri xuriak pikatzen... (...)
Burdin beltzaren golde gogorraz
lur lehortu hau iraultzen:
Herri agortu honen erraiak
has zitezen ernaltzen... (HHE, 104 or.)

Dagoeneko herria ernaltzen eta higitzen hasi dela sentitzen du eta lur berri
horretan nahi ditu poetak bere erroak landatu:
Gure lurraren ikaraz daldaratzen naiz. Gure lurraren izerdiaz bustitzen
naiz. Gure lurraren intziriak ixiltzer dira mendi tontorretan... Gure lurra hasi baita
ernaltzen, bizi berri baten mugimenduez hasi baita higitzen, odol bero baten
bustiaz trenpatzen: geure lurra datorkigu bizitzeko beharrezkoa zaigun ekilibrioa
segurtatzera. (...)
Zeren geure lurretik bizi nahi dugu geure lurrean geure erroak sakon
eginik. Lurra diruarentzat saltzer delarik geure erroak galtzen ditugu. Eta diruak
laster bakarrik utziko gaitu: lurrik ez dukegu, ez eta errorik. (...) Geure erroen
lurra hasi da ernaltzearen izerdiaz bustitzen. Geurek lur ernariaren izerdiaz hasi
gara bustitzen. Eta ez gara saltzekoak! (GA, 58 or.)
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Euskaldunek euskal lur honetan egin nahi dituzte beren erroak sortzetik
etorri zaien lurra baita, lur honek izena eta izana ematen baitie, euskal
nortasuna, alegia: Gure lurrak egin gaitu eskualdun, gure lurra dugu begiratu gei
eskualdun. Gure lurra dugu nahi gure libertatearen zimendutzat. (/Ibarla basherriko.../ O.2-16).
Ikusten dugunez, olerkiotan lurrarekin erlazionaturiko elementu
sinbolikoetara jotzen du Erdozaintzik Euskal Herriaren alegoria bat osatzeko,
langileen izerdiaz eta indarraz zutitu eta askatuko den herriaren alegoria.
Lurra bezala, natura ere bere osotasunean herriaren alegoria bezala
agertzen da. Aurretik haurtzaro galduaren irudi den natura baketsu eta
orekatua ikusi dugu, poetaren oroitzapen zoriontsuekin bat egiten zuena. Bada,
poetaren haserrearekin, amorruarekin edota sentimendu mingarriekin bat
eginez beste natura bat aurki dezakegu, alegia, natura bortitza, hits eta iluna.
Poetaren haserrea pizten duena, jakina, Euskal Herria da. Natura, orduan,
sufritzen duen, erasotua den eta askatasuna ukatua zaion herri baten irudia da:
zuhaitzek hostoak galdu dituzte, mendi eta oihanak isildu dira, ez da gehiago
txorien kanturik entzuten, zeru garbiaren ordez hodei beltzak, euria eta ekaitza
dakar...
Hosto berdeak Horaildu dira (...) Gure mendietako Zuhaitzak Histu dira
Hostoak galdurik (...) Gure mendiak Larreak Oihanak Ixildu dira!... ("Herria
izerditan" HH, 78 or.)
Hodei beltzak jautsi dira Mendi kaskoetatik behera... (...) Euri zitzer
erauntsiak Hodei beltz harmatuak Lehertu dira Hirietako karriketan (...) Hodei
marrumak Hodei garrasiak Baderabiltza Itsas hertzetik zelai barruraino...
("Askatasunaren amets zohardia" HH, 117 or.)
Gaur ilhun duk zeruan
Lanho beltz batzuek gorde daukuie ilhargia
Gaur ilhun duk munduan.
Gerla solasek ikaretan
Ezarri gitie
Herra solasek tinkatu daukuie
Bihotza (O.2-25)

Poetak, beraz, egoera ilun horretatik aterako dituen gau zohardiarekin,
haize epel eta eguzki beroarekin, egiten du amets (HH, 123 or.), herri langilea
zutituko den eta aske izango den unearen metafora moduan (ik. 4.4.3. puntua).
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4.5.1.4. Haritza, zuhaitz sakratua
Ama Lurra gauza guztien sorgunea eta bilgunea dela genioen arestian.
Lurretik dena sortzen eta birsortzen da eta lege horren sinbolo dugu landareen
mundua (Ortiz-Osés 1996: 49-53). Euskal mitologian leku berezia dute
landareek, eta horien artean zuhaitzak, haritzak besteak beste, erabilpen
arrazoiak direla edota arrazoi magiko edo mistikoak direla sinbolo eta mito
bihurturik heldu zaizkigu.481
Manex Erdozaintzi-Etxarten olerkigintzan leku garrantzitsua hartzen du
zuhaitzaren sinbologiak, eta zuhaitz guztien artean haritza dugu
protagonista.482 Hinki Hanka bildumaren "Gure etxegibeleko haritza" olerkian
mintzatu zen lehen aldiz etxe ondoan zuen haritz zahar eta ahaztezinaz, bai eta
gogoratu ere etxekoek moztea erabaki zutelarik zer nolako hutsunea utzi zion
zuhaitz desagertuak.483 Olerki honek haritzaren irudiak Manexen haurtzaroan
izan duen garrantzia erakusten digu, baina urte askoren buruan idatzi dituen
beste bi lan irakurririk irudi honen benetako eraginkortasunaz eta
iraunkortasunaz ohartzen gara: 1983ko "Haritza" (O.1-44) olerki argitaragabeak
gogora dakar berriro ere zuhaitz moztu eta txikituaren irudia, eta prosazko
testu amaigabe batean (Pr.5, 1[5]) haritz azpian igarotako une goxoak eta amak
haren heriotzaren berri eman zioneko eguna gogoratzen ditu.
Etxondoko haritz honetaz gain Erdozaintziren obra osoan zehar
etengabeak dira zuhaitzen aipamenak, irudiak eta sinbologia, bai edozein
paisaia naturaleko elementu ezinbesteko gisa, bai Euskal Herriaren sinbolo
gisa. Etxearekin batera etxegibeleko haritza, eta zuhaitza oro har, Erdozaintziren
unibertso poetikoaren elementu oinarrizko eta nagusienetako bat dugu.
Autoreak berak hala esaten digu:
Nere etxondo gibelean bagenuen haritz handi eder bat; honen itzalean sortu
nintzen eta handitu... Nere bizitzaren eredu bilakatu da, askatasun hezgaitz baten
seinale... Gero, handitu-ta, jakin nuen Gernikan ere bazela haritz bat, Euskaldunen
askatasunaren seinale: hau "monumentu" ohoragarri bilakatu da; ene haritzak
beste zorte bat izan zuen...484

Poetaren haurtzaroko amets eta bizipen pertsonalak, ondoren bereganatu
dituen ezagupen kultural eta mitologikoekin batera, zuhaitzaren oroitzapen
481.- Ortiz-Osés 1988: 52: "Pero junto a la importancia de lo vegetal como comida, sea en
forma de grano, tubérculo o fruto, la mitología vasca otorga especial pertinencia mágica a los
vegetales. Probablemente hay una conjunción entre necesidad y magia, materia y forma, tal
como aparece en los famosos árboles vascos como el haya, la encina y el roble (aritz), el cual
ofrece una buena síntesis de motivos utilitarios (el fruto comestible, la madera consistente) y
motivos místicos (se creía asociado al cielo y protector del rayo) ".
482.- Ohar gaitezen argitaratu diren hiru olerki liburuen (Hinki-hanka-ren bi argitalpenak 1978 eta 1995- eta Bizitza pilpirak -1994-) azalek zuhaitz baten irudia erakusten dutela.
483.- Etxegibeleko haritzari idatziriko olerki horrek Pedro Mari Otaño Barriola idazle
zizurkildarraren "Amerikako Panpetan" olerkia dakarkigu gogora, 1900. urtean Arjentinan bizi
zela idatzia. Otañok sortetxearen atarian zuten intxaurrondoa du gogoan. Haren beharretan
Ameriketan duen etxearen aldameneko ombu-a du adiskide, babesle eta atsedenleku. Ezin
ahaztu du, ordea, etxeko intxaurrondoa eta bertara itzuli nahi luke "nere ezurrak uztera".
Zuhaitz gotor eta babeslearen irudia darabil Otañok ere.
484.- 1980an Udako Euskal Unibertsitatean emaniko hitzaldian (Corpusa, 8.3.4.) irakurri
behar zituen olerkiei buruzko azalpenen zirriborroa. Lehen zati batean "haur denborako irudi,
oroitzapen eta sendimenduetan orhatuak" ziren olerkiak irakurriko zituen; horietako bat "Gure
etxegibeleko haritza" izan zen.

__________________________________________Idazlea eta obra: Unibertso poetikoa

hura zabalduz eta aberastuz joan ziren irudi oso eta arketipo bat osatzeraino,
bere bizitzaren eredu eta sinbolo bilakatuko zen zuhaitzarena.485
G. Bachelardek goranzko eta airezko irudi dinamikoen artean kokatzen
du zuhaitza, eta sinbolismo ziklikoaren barnean Durandek.486 Landare
sinboloekin batera zuhaitzarenak literatur imaginaziorako elementu ugari
eskeintzen ditu; hazkundea, loretzea, sustraiak, adarrak, bertikaltasuna,
sendotasuna... amestera bultzatzen duten irudiak dira. Amets horiek
Erdozaintziren obran nola gauzatzen diren aztertuko dugu jarraian.
Landareen ametsak motelenak, lasaienak eta lasaigarrienak direla dio
Bachelardek. Mendi, zelai, belardi nahiz baratzen oroitzapenek iraganeko
zoriontasuna berpizten digute, "Le végétal tient fidèlement les souvenirs des
rêveries heureuses. A chaque printemps il les fait renaître".487 Haurtzaroaren
oroitzapenik goxoenak etxe inguruko pentzeetan eta mendi bazterretan,
naturaz inguraturik igarotakoak ziren:
Etxondoa eta funtsak, sort-herria eta eskualdea, mendiak eta zelaiak,
oihanak eta larreak, familiakoak eta ahaideak, adixkideak eta lagunak... nori
etzaizkiote oroitzen, bereziki urrun joanak direneri? Primaderako iruzkiaren
iñharra eta Larrazkeneko haizearen ephela, Udako bero samina eta Neguko
bildutasun goxoa... nori etzaizkiote gogoratzen, bereziki hiri animaletan sasoinen
etorraldia agurtzen ahal ez duteneri? Ni haritz bat bere etxondoari hurbil,
oroitzapen hunkigarrienak begiratu dituena?488

Eta iraganeko paisaia natural hartan, beraz, haritza du oroitzapenik
hunkigarriena. Etxearen ondoan eta etxeari erabat loturik agertzen zaigun
zuhaitzaren itzalean sortu eta hazi da, eta bertan izan zuen eremu propio bat.
Zuhaitz galduaren nostalgiak hara itzultzeko eta han bizitakoa eta sentitutakoa
berreskuratzeko nahia pizten dio: Nahiko nuen berriz itzuli etxe gibeleko haritzaren
itzalerat orai dutan adinean, nolako solasak atxikiko zauzkiatan jakiteko (Pr.5, 1 [5]).
Etxegibeleko haritzaz aipatzen den ezaugarrietako bat haren bertikaltasuna,
zuzentasuna eta gotortasuna da.
Nola ahantziko diagu hire besoen segurantzia
Hire neurrien oparotasuna
Gora eta zabal (HH, 29 or.)
Enborra zuen inguru handikoa, txut, eta adarrak hedatuak (Pr.5, 1[5])

Bertikaltasunak eta goratasunak indarra ematen dio poetaren zuhaitzaren
irudiari eta areagotzen du zuhaitzaren mezu sinbolikoa, "L'arbre droit est une
force évidente qui porte une vie terrestre au ciel bleu" dio Bachelardek.489
485.-

Bachelard mintzo da mito zaharren ekarpenaz imaginazio poetikoaren sorreran
(1994: 252-253): "Il semble, en effet, que la culture, en nous donnant connaissance des mythes
anciens qui ressemblent à certains thèmes de nos rêveries, nous apporte la permission de rêver.
En rêvant à l'arbre immense, à l'arbre du monde, à l'arbre qui se nourrit de toute la terre, à
l'arbre qui parle à tous les vents, à l'arbre qui porte les étoiles... je n'étais donc pas un simple
rêveur, un songe-creux, une illusion vivante! Ma folie est un rêve ancien. En moi rêve donc une
force rêvante, une force qui a rêvé jadis, dans des temps très lointains, et qui revient ce soir
s'animer dans une imagination disponible! De te fabula narratur. Par la connaissance des mythes,
certaines rêveries, si singulières, se déclarent objectives ".
486.- Ik. Bachelard 1994: 231-255; Durand, op. cit., 391.
487.- Bachelard, op. cit. , 231.
488.- Erdozaintzi, 28. artikulua: "Eskual irakurgaiak".
489.- Bachelard, op. cit., 232. Ikus ere Durand, op. cit., 392. Bachelardek zuhaitzaren
irudimenari bizitzen eta garatzen uzteko proposatzen digu, horrela "peu à peu nous allons
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Goratasunarekin batera zuhaitzaren handitasunak eta indarrak ere zuhaitza
babesaren eta segurtasunaren irudi izatera daramate. Zuhaitzaren enbor
zabalak, adar lodi eta luzeek, neurri oparoek eta besoen segurantziak aita baten
besoetan bailitz sentiarazten du. Etxea bera ere hondatzetik babestu du ekaitz,
haize eta euriei aurre eginez:
Ez eta ere zenbat ekaitz, haize bolada,
Harri erauntsi gaixto jasan eta garaitu hintuen
Gure etxekoetan nihork ez zezaken kunda (HH, 29 or.).

Bertikaltasunak zuhaitza "gizatartzen du eta gizona den mikrokosmo
bertikalaren sinbolo bihurtzen" (Durand 1992: 395): adiskide zahar baten
modura, etxegibeleko haritzak etxea eta etxekoak fideltasunez babesten ditu,
belaunaldiz belaunaldi haien lekuko izan da, josteta, irri eta nigarren lekuko ixila
(HH, 29-30 orr.), eta are gehiago poetak harekin hitz egiten du elkarren arteko
komunikazioa eta nolabaiteko konplizitatea sortuz.
Baina bertikaltasun hori bat batean hausten da eta zuhaitzaren
goratasunari kontrajarririk irudi berri bat agertzen da, zuhaitz eroriarena,
sinbolismo ziklikoaren adierazgarri hori ere (Durand 1992: 397). Etxekoek
haritz zaharra moztea erabakitzen dute barkamena eskatuz ia, Beren gogoaren
kontra/ Eta gure bihotzaren kontra. Haurrak zuhaitz hilari negar egin zion, galdu
egin baitzuen oso berea zuen zerbait: Bazakien nere Amak haritzak bazaukala toki
bat hauta nere bizitzeaz! (Pr.1, 1[5]). Berriro ere giza-sentimenduak aipatuz hitz
egiten digu poetak adiskide zaharraren heriotzaz: ohorezki eta ixil-ixila lurreratu
zen ikusitakoak eta entzundakoak harekin eramanez, umilki eta intziri bat gabe
(HH, 29-30 orr.). Zuhaitz mindu, astindu eta pasionatuak giza pasio guztien
irudiak eskein ditzake (Bachelard 1994: 247) eta kasu honetan sufritzen duen
eta oihurik gabe moztua eta zatikatua den zuhaitzaren irudia dugu. Kexua
zenbat eta isilagoa izan orduan eta mingarriagoa dirudi (ibid.).
Zuhaitza tronzeneza batez moztua izan deneko unea dakarkigu "Haritza"
(O.1-44) olerkiak: Hirur peza/ Eta bospasei zerra/ azkenean/ puskatu haute/ Tzarratzarra/ Tronzenezarekin. Kasu honetan, ordea, etxekoen eta etxeko haritzaren
aipamen zehatzik ez dagoenez olerki sinbolikotzat ere jo genezake: haritza
Euskal Herria sinboliza dezake, damurik gabe ebakia izan dena, sakabanatua eta
erroak galduak dagoen herria. Izan ere aurrerago ikusiko dugu zuhaitza, eta
haritza batik bat, Euskal Herriaren sinbolotzat erabili izan duela Erdozaintzik
hainbat idatzitan.
"Haritza" olerkian agertzen zaigun motozerraren eta haritzaren arteko
borrokaren irudiak lotura estua du B. Gandiagak Hiru gizon bakarka liburuan
argitaratu zuen olerki batekin (110-111 orr.): Motozerrak, rra, rra,/ burnizko
urruma/ urruka dariola (...) heltzen dio haritzari/ erpez eta ahoz. Kasu hartan olerki
sinboliko argia dugu: haritza Euskal Herria da eta motozerra egunez egun
euskaldunak erasotzen dituzten komunikabideak, telebista, prentsa, irratia...
Herri euskalduna ebaki bat daramala dio baina... Baina motozerra/ ez da erru
guztia/ bere gain duena. Zuhaitz eroriaren irudia dakarkigu Lizardik ere "Zuhaitz
etzana" olerkian: zuhaitz zahar, luze eta osasuntsu, arbaso pakezale, beti gizonen

sentir en nous-mêmes que l'arbre, être statique par excellence, reçoit de notre imagination une
vie dynamique merveilleuse. Sourde, lente, invincible poussée! Conquête de légèreté,
fabrication de choses volantes, de feuilles aériennes et frémissantes! Comme l'imagination
dynamique l'adore, cet être toujours droit, cet être qui ne se couche jamais (...). L'arbre est un
modèle constant d'héroïque droiture" (op. cit. 235 or.).
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zerbitzuan, bai hil eta gero ere bere egurra eskainiaz.490 Eta apur bat urrunago
joanaz, A. Machadoren "A un olmo viejo"-rekin pareka genezake, Al olmo viejo,
hendido por el rayo/ y en su mitad podrido. 491
Erdozaintziren etxegibeleko haritza ez da alferrik sakrifikatua izan, ordea;
Lizardiren zuhaitz etzana eta Machadoren zumar lehorra bezala, egurra taulak
egiteko baliatuko zuten, taula polliten neurrira plegatu zen etxeko zoladurak
berritzeko (HH, 30 or., Pr.1, 1[5]). Etxean jarraitzen du eta etxekoen
zerbitzurako. Modu horretan zuhaitza ez da erabat hiltzen edo desagertzen,
bizimodu berri batean berpizten da. Landare zikloei dagokien moduan,
zuhaitzaren iraunkortasuna zihurtatzen da.492
Zuhaitzaren indar imaginarioa sentitzeko modurik hoberena haren
enborraren kontra esertzea da, haren indarra, segurantzia eta goratasuna
sentituz, haren bertikaltasunarekin bat eginez eta haren erritmo handi eta lasaia
geureganatuz.493 Haritzaren pean igarotako une ahaztezinak gogoratzen ditu
Erdozaintzik bere idatzietan; haritzaren itzalpean egin zuten irri, jolas, negar
eta amets. Haritza zuten euren eremua eta sorlekua.
Gure haur denborako josteta, irri eta nigarren/ Lekuko ixila/ Eta gure
ametsen/ Hazle emankorra/ Gure eremua/ Gure sor lekua (...) Gure amets
iheskorren ohantzea (HH, 29 or.)

Haritza zuen bigarren etxea, haren pean eraiki baitzuen bere eremu
propio bat, bakardadean edo anaiekin biltzeko gune bat, bere neurriko etxalde
eta erresuma bat, dio:
Haren itzalean handitu naiz eta neuretu dut gizon libroaren asmoa. Haren
pean eraiki dut, ttipian, etxalde bat, erresuma bat, nere heinekoak. Eskolatik landa,
nere anaiekin, haritzpean biltzen ginen erein ogi azia noiz sortuko zen begira. Hor
egin dugu, lehen aldikotz, gure jite-ahalen aprendizgoa, libertateraren
aprendizgoa (Pr.5, 1[5]).

Zuhaitza egoitza gisa harturik, ez gaude intimitatearen eta amaren babes
beroaren amets baten aurrean, etxearen inguruko irudiei zegokien moduan.
Amaren babesa baino gehiago zuhaitzak aita baten babesa eskaintzen diola
esan genezake; aitaren garaieraren, indarraren eta bakardadearen oroitzapenak
dira poetaren irudimena pizten dutenak (Bachelard 1994: 243). Baina oker
geundeke zuhaitzean sinbolo faliko-patriarkal bat ikusiko bagenu. OrtizOsésen ustetan (1988: 78) honez gero baiezta daiteke zuhaitzak oro har, eta
490.-

Lizardi, Olerkiak, Klasikoak, 1994, 115-117 orr. Azurmendiren iritziz, Lizardiren
zuhaitzean Gandiagarenean bezala sinbolismo sozial-politikorik ikus dakioke: "Zuhaitz etzana-ri
-gai oso ezaguna- Schopenhauer-en filosofi kutsu pesimista gehiago sumatzen zaio, baserritar
sentimendurik baino, eta kideak ez zaizkio falta edozein literatura europearretan. (Bestalde,
Gandiagaren "motozerrak, rra, rra, rra" (...) poesiarekin gonbarazio batek pentsaraz lezakeenez,
sinbolismo sozial-politiko batek ere posible dirudi: hots, zuhaitz ezanak Euskal Herri zaharra
sinboliza lezakeela, ausaz (...)" (Azurmendi 1976: 87).
491.- A. Machado, Poesías completas, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, 191-192 orr.
492.- Durand 1992: 398: "Tout arbre et tout bois, autant qu'il sert à confectionner une roue
ou une croix, sert en dernière analyse à produire le feu irréversible. C'est pour ces motifs que
dans l'imagination tout arbre est irrévocablement généalogique, indicatif d'un sens unique du
temps et de l'histoire qu'il deviendra de plus en plus difficile d'inverser".
493.- Ik. Bachelard 1994: 254-255: "La vie végétale, si elle est en nous, nous donne la
tranquillité du rythme lent, son grand rythme tranquille. L'arbre est l'être du grand rythme, le
véritable être du rythme annuel. C'est lui qui est le plus net, le plus exact, le plus sûr, le plus
riche, le plus exubérant dans ses manifestations rythmiques".
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haritza zehazkiago, ez direla jatorriz sinbolo maskulinoak baizik eta sinbolo
matriarkal-begetalak; sinbolo faliko bat baino lehenago zuhaitza Ama Lurraren
"fruitua" da.494 Zuhaitza biziaren zuhaitza da, "sin duda el árbol de la vida es
primero un fecundo árbol generador, o sea una especie de madre generadora"
zioen Jung-ek (1993: 231).
Zuhaitza Erdozaintziren paisaia natural guztietako elementu nagusia da,
nekez aurkitzen dugu zuhaitzik agertzen ez den mendi edo zelaia. Zuhaitz
sendo eta adartsuaren funtzioetako bat itzala ematea da (Bachelard 1997a: 76).
Airezko irudi dinamiko eta bertikala den zuhaitzak ez digu bizitza bero baten
nostalgia iradokitzen, haren itzalpearen freskotasuna baizik. Zuhaitzak bere
itzalaz eguzkiaren bero saminaz zaintzen eta babesten gaitu:
Zuhaitz handien itzalpeetan gauaz bildu freskura
Zainak suspertuz dohakigula gorputz guzian behera
("Managuako bideak" O.1-36)
Amets egiten duzu/ Giza lore zarela/ Zuhaitzen itzalean/ Iratzeen artean /
Lurraren izerdian/ Basoan handitua... ("Euskadiko neskatxa" BP, 23 or. )

Eta zuhaitzen artetik, haien itzalpean beti doa freskotasunaren
sentimendu hori indartzen duen erreka, iturri edo ur xirripa bat; biziaren
iturria.
. Uraren irudiak
Olerki ugaritan aurkitzen dugu zuhaitzen artetik sortzen den iturriaren
irudia, ibarrean behera lurra zulatuz jaisten den erreka edota ur xirripa fresko
eta garbiarena:
Udaberriko ixiltasunak dakar berari lotua
Zuhaitz artetik lasterka doan erreka baten kantua:
Sinfoni luze xoragarria berez-bere negurtua
Harri kixkolen berdin harroken doinuetaz moldatua!
("Gure ingurumena", O.1-33)
Noizbait ur xirripak zilatu zuen lur axala nunbaitik ere haritz baten azpian,
eta ixuri zen deskantsuan. Ahurrean edan nuen turrustatik: ur ona gertatu zen!
(/Noizpait ur xirripak.../ O.2-19)
Erreka doha/ Ibarrean behera/ Bere inguru-itzuliekin/ Etxe guzien parrean
edo/ Ondoan/ Erreka doha/ Zuhaitzen artetik/ Zuhaitzek zaindua/ Erreka
doha/ Ibarrean/ Behera... ("Itxurak" BP, 17 or.)
Ttortta/ ttortta/ ala/ tturrustan/ noiz abiatu hintzen ur garbi xirripa/
haritz handi honen pean eta itzalean/ sortzeraino? (HHE, 74, 75, 76 orr.)
494.- Euskal mitologian Mari jainkosak hainbat mineral, animalia eta landareez gain
zuhaitzaren irudia ere hartzen du, pago edo gaztainondoan pertsonifikatuz (Ik. Barandiaran).
"Como han mostrado O. Viennot y Przyluski, ab initio el árbol y la Diosa Madre están unidos por
la noción de fecundidad, y es sólo posteriormente cuando se realiza el paso del árbol femenino
al árbol masculino" (Ortiz-Osés 1988: 78).
Jung ( 1993: 233-234): "La feminidad del árbol que representa a la diosa está mezclada con
el simbolismo fálico, como lo muestra, por ejemplo, el árbol generador que crece del cuerpo de
Adán. (...) Podríamos decir, pues, que el árbol posee cierto carácter bisexual simbólico, caso que
en latín se expresa en el hecho de que los nombres de árbol sean del género femenino a pesar de
su desinencia masculina".
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Nik aditu lehenik Primaderako iturriñoa
Nik hurrupatu ahurrean harizpe zolan
Iturriñoaren Primaderako lehen ur xorta
Eta haren gozoa nik senditu nere bihotzean.
("Primadera bihotzean" HH, 37 or.)
Haritz horren azpian bazen iturri bat. Iduri zuen haritzaren erroetatik
sortzen zela. Iturri bat freskoa. Eta belarkako sasoinean, hortik edaten genuen.
Basotraka. Bero saminetan, haritzaren itzal freskoa eta iturriko ura, biak ziren
estimagarriak. Eta solasean egoten ginen itzalpean, berritz belar biltzera joan arte.
Zapelak bota burura: "Hea belar horiek bilduko ditugunetz..?" Goazen
("Ibaigorrikoak, Pr.4).

Udarako edo udaberriko errekastoen uraren ezaugarrietako bat
freskotasuna da, ura freskotasun sustantibatua dela dio Bachelardek (op. cit.,
46). Ur garbiaren freskotasuna poetaren barnera sartzen da eskuak uretan sartu
eta bertatik edaten duenean. Lurretik bertatik sortzen den ur hori edari
perfektua da, lehen edariaren, ama-esnearen sinbolo.495 Uraren freskotasuna
halaber natura osora hedatzen da giro poetiko freskoa eta hezea sortuz.
Zuhaitzen itzalak, uraren freskotasunak eta udararen giro beroak irudi heze,
epel eta gozoak uzten dizkigute,496 Bero saminetan, haritzaren itzal freskoa eta
iturriko ura, biak ziren estimagarriak (Pr.1).
Errekako uraren hotsa ere freskoa eta garbia da, eta freskotasunaren eta
garbitasunaren metaforak sortzen ditu (Bachelard op. cit., 46). Gizakiari uraren
irriak, kantuak, sinfonia eta errepikak ulergarri zaizkio, hari entzunez egoten da,
elkar-ulertze natural batean.
Eta zoaz egun batez haren sor-gunerat: ikhusiko duzu gure uhaitza lurpetik
jelgitzen bethi lerden, distirant eta garbi, gain behera jauzteka, kantu charamelan
zelhaieraino.(...) Oihan petarik jelgitzen delarik, goizean haurtchoa bere ohakotik
bezala, begiak ñir ñir, deneri agurka, gure uhaitzak badu nori zer eskeint: deneri
harroka gainean firrichtan iragaitean botatzen duen errepika; deneri bere irria (...)
Hamek'orenetan aldiz huna etchek'Anderea; badu segur beste arrangurarik!
(...) Uhaitzak badaki ez dela orduan irri egin behar, bena bai kantatu errepika
emakumearen gogoaren deskantsatzeko, arrangura eta pena beltzen haren
bihotzetik ohiltzeko ("Eskual bas-herrian barna" Pr. 1).

Etxe inguruko erreka eta iturriak haurtzaroko amets intimoei loturik
daude, ur bazter horiek gustatzen zaizkidan haurrean, dio (Pr.4), eta haien irudia
behin eta berriro errepikatzen da haren ametsetan. Urte asko igaro dira eta
faltan du ur bazter haietako giro gozoa berriro sentitzea, ur xirriparen hotsa
entzutea, errekaren jauzi eta itzulinguruei beha egotea, eta batez ere elementu
garbi eta fresko haren ukitua sentitzea.

495.- Ura ama-esnearen iruditzat hartu izana da, besteak beste, urari izakera femeninoa
ematen diona. Ik. Bachelard: "L'intuition de la boisson fondamentale, de l'eau nourricière
comme un lait, de l'eau conçue comme l'élément nutritif, comme l'élément qu'on digère avec
évidence, est si puissante que c'est peut-être avec l'eau ainsi maternisée qu'on comprend le
mieux la notion fondamentale d'élément. L'élément liquide apparaît alors comme un ultra-lait,
le lait de la mère des mères" (1997a: 170).
496.- Bachelardek Novalisen obrari buruz dioena Erdozaintziren irudi horiei egoki
diezaiekegu: "De telles images matérielles, douces et chaudes, tièdes et humides, nous
guérissent. Elles appartiennent à cette médecine imaginaire, médecine si oniriquement vraie, si
fortement rêvée qu'elle garde une influence considérable sur notre vie inconsciente. Pendant
des siècles on a vu dans la santé un équilibre entre 'l'humide radical' et la 'chaleur
naturelle'"(1997a: 174).
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Ur xirripa hori, sahetsetik irriz, garbi doa harri kozkorrak milikatuz. Aspaldi
du ez naizela itzuli zangoak bustitzen nintuen gunerat, eta ahanzter dut ur
xirriparen irria. Beharba hortakotz othe nabil goibel? Aspaldi du ez naizela ibili
nere mendiko xenderetan, makila eskuan, othe eta iratze artean. Alta hor gaindi
dut ikasi dakitana: mundu zabalari behatzen eta nere barneko elhea entzuten
(/Ondoan su handi bat.../ Pr.5, 1 [4]).

Zangoak uretan, ur hotzaren laztanez gozatzen du ur bila joan den Mayi
neska gazteak ere (Pr.1). Errekaren urak ispilu bat dira neskarentzat, urezko
ispilu bat non haren edertasuna islatzen den, eta hari begira egoten den amets
natural batean murgildurik (ik. Bachelard 1997a: 33):
Ah! untsa ezagutzen du <uhaitzak> Mayi eta botzez behatzen haren
manerak: harri chabal baten gainean bere untzia pausatzen du, huñetakuak
khentzen eta muga sahetsean pausatzen; bere zaia urdina eta marra gorriekilakoa
belhaunetaraino altchatzen du eta zango phuntta bustatzen hur freskoan eta emeki
emekiño bi zangoak halako hotz-ikhara batekin eta gero harri legunen gainean
zonbat gocho huraren phereka eztia... batzutan luzaz egoiten da huraren mirailean
bere arpegi pollitari so... berantetsiz dagon Amaren oihua entzun artino!

Ura ispilu orijinarioa da (Durand, op. cit. 109); Miraila mugikorra deitzen
dio poetak ibarrean behera doan errekak dakarkion urari. Hari begira, urak
bere aurpegiaren irudia islatzen dio eta bizi pilpira bero bat sentitzen du.
Beroaren sentsazioa berriro ere.
Miraila mugikorra
Behera doan errekatik
Datorkit
Nere aurpegi itxura
Ur zolaren zolan
Nere begiak
Nere kopeta
Nere ahoa
Nere kokotza
Higitzen dira:
bizi pilpira bero bat
Sentitzen dut
Gorputz guzian... ("Itxurak" BP, 17 or.)

Haurtzaroko mendi eta basoetako ur hura, hain zuzen ere lurreko
zuloetatik eta zuhaitzen erroen artetik sortzen zena, Ama Lurretik, alegia, urik
garbienaren irudi gisa agertzen zaigu. Gizakia urarekin eta oro har naturarekin
lotura estuan bizi zen: Manex gaztea arrainka joaten zen errekara, amak urketa
bidaltzen
zuen
sukalderako,
garbiketetarako,
baratza
ureztatzeko
("Ibaigorrikoak" Pr.4)... Ur askea zen, basatia, naturatik sortua, naturalki
bidaiatzen zuena eta naturalki erlazionatzen zena gizakiekin. Ez da horrelakoa,
ordea, egungo ura. Oraingo ura ur hezia da Erdozaintziren begietan, hodietatik
barna doa batetik bestera, ez da mintzatzen eta ez du inork haren kantua
entzuten:
Orain tuioetan dabila etxeko ura. Ur hezia. Ixil-ixila dabila: sukaldean, ikuzsalan, komunetan, barrukian, artegian, urdandegian... Ixil-ixila kurritzen du lur
azpitik eta murru artetik eta zimeta barnetik etxeko eremu guzia. Ur hezia dabila
kukutua, gordea erlastua... Zangoak xukuan, behiek, urdek, ardiek, kabalexehiek...
ura edaten dute beren ontzietan. Errebobineta irek eta kaxa betetzen da.
Errebobineta irek eta duxa hartzen da ur epela buruan behera doalarik gorputz
gune guziak inguratuz, kilikatuz eta zikina oro karreatuz, diskretuki, bere ziloan
galtzen da murmurika batean. Hozten eta berotzen, zikintzen eta garbitzen da
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xuriketa mekanika barnean. Hormatzen aldiz frigoan. Baratzeetaraino eta alor
handietaraino joaten da eta burdin muntaduretan itzulikatzen euri gisa
bilakatzeko ("Ibaigorrikoak" Pr.4).

Ur honek galdu du lehengoaren freskotasuna eta garbitasuna, galdu du
mendian behera zihoaneko indarra eta arintasuna, harriak eta lurrak laztantzen
zitueneko leuntasuna. Jada ez doa bere kasa oldarka, lasterka, jauzika, batera
eta bestera arinki bihurtuz mendeetan zehar zulatuz joan den bidetik (Pr. 1, Pr.
5 1[4]), hurbiltzen zaizkionei bustiz eta mintzatuz. Oraingo ura gizakiak
menderatu du eta poetikotasuna galdu du, ez du ametsetarako bide ematen.
/Bideetan zehar.../ (O.2-11) olerkiak uraren irudi berri bat dakarkigu.
Oraingoan ez da errekasto edo iturriez ari, itsasoaz baino. Poeta itsasoko ur
hotzetan murgiltzen da ametsetan, uraren goxotasuna sentitzen du, uhainek
kulunkatzen dute gorputza lazo-lazoa eta banoki eramanez. Emakume baten
besoetan egongo bailitz, uhainek daramate, uhainen pereka gozoa, mugimendu
lazoa eta kilika burtxoratua sentituz. Urak amets femeninoa dakar.497
Itsasoko uretan zifli-zafla
Aurreratzen haizenean
Gorputza hoztua
Itsasoko uhainetan neure gorputz hoztua
Dabila lazo-lazoa
Etsitura eta nigar ororen artetik
Doa eta dabila banoki
Uhainek eramana
Izarrekin dantzan
Neure aurpegi gazitua milikatuz
Berotasun izpi bat senditzen dut
Errainetan barna uhainen pereka gozoa
Kilika burtxoratua
Itsasoaren marruma minberan (O.2-11)

Bachelardek dioen bezala (1997a:177), lau elementuetatik ura da
kulunkatzen duen bakarra eta hori da, hain zuzen ere, izaera femeninoa ematen
dion beste ezaugarri bat. Urak ama baten moduan kulunkatzen gaitu. "L'eau
nous porte -dio Bachelardek (op. cit., 178)-. L'eau nous berce. L'eau nous
endort. L'eau nous rend notre mère".
Itsasoko urek lehorretik urruntzen dute, infinitoruntz daramate poeta,
denetatik trenkatua eta laxatua sentiaraziz. Izan ere, urrunera joan nahi du
"bidaia imaginario" batean, denengandik urrundu askatasunaren eta bizi apur
baten bila itsaso urrunean. Baina ez da bidaia alaia; poeta triste eta
malenkoniatsu doa, etsiturik eta negarrez.
Hoa bihotza nongo kolpeaz
Minberatua
Etsitua
Hasperen eta nigar
Itsas marrumaren haraindietan
497.- Uraren/itsasoaren amatasunaz honela dio Jung-ek : "La proyección de la imago
materna en el agua imprime a ésta una serie de cualidades numinosas o mágicas propias de la
madre. Un excelente ejemplo de ello es el simbolismo del agua bautismal en la iglesia. En los
sueños y las fantasías, el mar o cualquier gran conjunto acuático significa lo inconsciente. El
aspecto materno del agua coincide con la naturaleza de lo inconsciente, en tanto lo último (en
especial en el varón) puede ser invocado como madre o matriz de la conciencia. Así, pues, lo
inconsciente (...) tiene también significación materna como el agua"(1993: 231).
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Gauean
Noradino hoa?
(...)
Etsitura eta nigar ororen artetik (O.2-11)

Ura berez elementu malenkoniatsua da, heriotzaren eta tristuraren
sentimenduei hertsiki lotua (Bachelard, op.cit., 123), beraz, ez du poetak
itsasoaren ingurua alferrik hautatu bere etsipenaren eta minaren agertzeko.
Haren malkoek urarekin bat egiten dute, malkoak itsaso bihurtzen dira, eta
itsasoa malko; bata zein bestea etsipenaren materia dira.498
Bestalde, uraren ukitu eta mugimendu goxoak zeruan igerian dagoela
sentiarazten dio, ur beltzaren azalean islatzen diren izarrekin dantzan.499 Itsasoa
eta zerua elkartzen dira, eta biek beren eztitasunean, sakontasunean eta
emetasunean poeta eramaten dute.
Gauaren atzekaldean-en ere itsaso eme, atsedengarri eta kulunkariaren irudi
bera aurkitzen dugu:
Ene gorputza itsasoak hartzen du eta, bere marrumaren intziriaz, loerian
pausatzen, ondartzako are gazituan. Atzartzen naizelarik, eguzki printzeak
dirdiran eta dantzan ari dira jadanik uhainekin eta, igerika abiatuz, juntatzen
nitzaie, arinki perekatuz ur gaziaren gain beteak. Itsaso barean gorputza dabil
bilintzi-balantza uhainek eramana beren erritmoan (21 or.).

Loeria, atsedena, beroa, ferekak, mugimendua... Amarengana itzularazten
dioten sentsazioak dira itsasoak dakarzkionak. Baina /Bideetan zehar.../ (O.211) olerkian poetaren malenkonia edo etsipena bazen itsasoarekin amestera
zeramana, bigarren honetan beste elementu bat da, gaua, alegia. Gauaren
hotsek eta usainek, hondartzaren eta itsasoaren marruma eta aire gazitua
dakarzkiote gogora. Berriro ditugu, beraz, itsasoa eta gaua, ura eta zeru
izartsua elkarri loturik eta irudi isomorfoak osatuz.500
Uraren irudiei buruzko azalpen horien ondoren, zuhaitzaren gaiari
helduko diogu berriro. Zuhaitza Erdozaintziren idatziek erakusten dizkiguten
paisaietako elementu nagusienetakoa dela esan dugu. Baina hori zenbat eta
isolatuago egon orduan eta nabarmenagoa dela haren bertikaltasuna eta indar
sinbolikoa esaten digu Bachelardek (1994: 244). Pentze edo zelaiko lautasunean
haritz handia agertzen zaigu (HHE, 74 or.) zutik eta zuzen, zerurantz
zabalduta, "Il semble que l'arbre isolé soit le seul destin vertical de la plaine et
du plateau" (Bachelard, ibid.). Haritzaren bertikaltasuna lautadan nagusitzen
den bezala, haritza bera beste zuhaitzen artean ere nagusitzen da eta erakartzen
du idazlearen arreta, bere edertasuna, indarra eta itzal miresgarriagatik.
Hor, ur bazterrak dena arbola ziren. Nik ez dakit zenbat mota. Bazen batez
ere haritz bat pentze muga gainean urari buruz pusatua. Ez zen beharba mustra
ederrekoa. Baina udako eguzkietan, itzal bat bazuen biziki ederra, uraren gainean

498.-

Ik. Bachelard, op. cit., 125 or.; eta Durand: "L'eau serait liée aux larmes par un
caractère intime, elles seraient l'une et les autres 'la matière du désespoir'<Bachelard, ibid.>.
C'est dans ce contexte de tristesse, dont les larmes sont le signe physiologique, que s'imaginent
fleuves et étangs infernaux" (op. cit. 106 or.).
499.- "C'est près de l'eau, c'est sur l'eau qu'on apprend à voguer sur les nuages, à nager
dans le ciel" (Bachelard, op.cit., 179).
500.- Gauari buruzko irudiez aurrerago mintzatuko gara (4.4.2.).
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dantzan zabilena. Erroak barna zituzken, zeren haize handietan ez zen sekulan
erortzen ("Ibaigorrikoak" Pr.4).

Gauaren atzekaldean eleberriko protagonistak ere bereizten du haritza
etxeen arteko samatsean biltzen diren zuhaitz bastart guztien artean:
Beste platana eta zuhaitz artean, bazen haritz bat bere oparotasun guzian
handitua eta hedatua. (...)
So egiok haritz honi, bere enbor eta adarrekin, zuhaitz bastart hauen artean
bakarti. Eta imajinatzen diat, bere etsipenaren etsipenez, gizon batek zuala hemen
landatu bere biziaren irudimenaren finkagitzat (GA, 27-28 orr.).

Haritza zuhaitz noblea da Erdozaintzirentzat, zuhaitz guztien artean
nobleena, oroitzapenen eta irudipenen sortzailerik handiena. Baina haritzaren
idealizatze hori haurtzaroko etxegibeleko haritz hark utzitako oroitzapen eta
irudietan ez ezik arrazoi mitiko eta sinboliko garrantzitsuetan bilatu behar da.
Izan ere zuhaitzek garrantzi handia izan dute erlijio nahiz mitologia mailan
Euskal Herrian eta oro har Penintsula Iberikoaren iparraldean eta Pirinioetan. J.
Caro Barojaren iritziz501 zuhaitz guztien artean haritzak duen nagusitasuna eta
duintasuna erlijio arrazoiei eta batez ere zuzenbide eta lege arrazoiei zor zaie;
horiek zuhaitza, haritza, eta Gernikako zuhaitza zehazkiago, giza-talde baten
bizitzako sinbolo goren bilakatu dute. Denek jakina da Bizkaiko jaurerriko
Batzar Nagusiak Gernikako haritzaren azpian biltzen zirela. Baina Gernikakoa
ez zen kasu bakarra. Euskal lurraldean baziren haritz gehiago zeinen itzalpean
biltzarrak egiten ziren502. Gernikakoa izan da, halere, historian zehar ezagunen
egin dena eta indar sinboliko handiena bereganatu duena. Garaian garaiko
esanahi eta interpretazio ezberdinen ondoren, Iparragirrek idatzi zion olerkikantu ezagunaren laguntzaz euskal nortasunaren eta askatasunaren sinbolo
sozial, politiko eta erlijioso bilakatu da.503
Eta zendako zuten behin Euskaldunek haritza hautatu beren libertateen
sinbolo bezala? Eta zendako zuten bada Gernikan landatu? Eta, zendako, gaur ere,
gabiltzak geure sinboloak haritzean imajinatzen eta finkatzen? Erroak deseginak
ditugularik, herri-enborra falta zaigularik, hostoak pusan ez ditugularik, zendako
gabiltzak, indar eta borroka, ebaki diguten haritzaren inguruan geure libertateak
imajinatzen? (Erdozaintzi, GA, 28 or.)
501.- J. Caro Baroja, "Sobre el árbol de Guernica y otros árboles con significado jurídico y
político" in 1989: 354 . Ik. Ortiz-Osés 1996: 52.
502.- Ik. J. Caro Baroja op. cit., 353-376 orr. Iparraldean, esate baterako, Lapurdiko
Ustaritzen haritz baten azpian egiten zen biltzarra aipatzen digu Caro Barojak (375-376 orr.).
Irakur dezagun P. Lafittek zuhaitzaren mitoaz idatzi zuena: "Ez da beraz harritzeko lehengo
gizonek ospe ekartzen baitzioten zuhaitzeri. Jadanik trego-harrietan maiz badira arbolak edo
bederen adar hostotsuak itxuraturik. Geroztik ere luzaz atxiki dute gure aiten aitek arbolen
errespetua. Zonbaiten orhoitzapena ez dea oraino bizi gutartean? 'Pago-bakotxa',
'Pagobakotxaga', 'Pago benedikatua' asko tokitan aipatuak dira. Zonbait oihan eta xara ez dira
Ustaritzeko 'Kapito-harri' famatua bezainbertze ohoratuak? Eta nola ez oroz gainetik izenda
'Gernikako Arbola"? (P. Lafitte, "Atlantika-Pirene-etako sinheste zaharrak", in Gure Herria, 37
zenb., 1965: J. M. Lekuonak aipatua [1982: 200]).
503.- J. Caro Barojak honela dio Gernikako zuhaitzaren sinboloaren esanahiaren
aldaketaz: "Para los vizcaínos medievales significaba algo muy concreto, dentro de un ámbito
muy definido, y de un sistema social de linajes. (...) Pasan los tiempos y Guernica, con su árbol,
se presenta a ojos de algunos como el símbolo de una pureza de fe nunca mancillada. En plena
época de los Austrias, un famoso fraile de la Merced, Tirso de Molina, lo da como símbolo de la
más absoluta ortodoxia católica; mucho después, don Carlos hará de él el símbolo de su causa,
y un poeta, que de joven estuvo alistado en sus filas, compondrá una canción, un himno, que ha
electrizado a las multitudes y que, como el árbol mismo, ha tenido diferentes 'intérpretes'"
(op.cit., 388-389 orr.).
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Gernikako haritz santua euskaltasunaren sinbolo ezagunenetakoa
bihurturik, literatur baliabide ere bihurtu da euskal autoreentzat. Honen
adibide dugu Manex Erdozaintziren "Libertatearen seinalea" (O.2-17) olerki
argitaragabea (ikus ere "Mundu zabalerako!" HH, 47 or.); Gernikako
zuhaitzaren babesa, indarra, zuzentasuna eta iraunkortasuna Euskal Herriaren
irudi da:
Eskualdunek Gernikan landatu
eta sortzen ikusi haritzak
Zazpi adar baditu:
Xuberoa, Baxe-Nafarroa eta Lapurdi
Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba eta Nafarroa.
Enborra xut eta adarrak zabal
Dago eskual lurrean barna
Lur guziko Eskual-umeen
Libertatearen seinalea.
("Libertatearen seinalea" O.2-17)

Baina Gernikako haritzaren sinbolismoa zabaldu eta edozein zuhaitzek
(haritza, pagoa...) sinboliza dezake Euskal Herria.504 Zuhaitzek eskaintzen
dizkiguten irudiak konparaketarako elementu egokiak dira herri baten
suspertzea, askapena eta iraunkortasuna aldarrikatu nahi duen autore
batentzat: enbor zuzen eta sendoa, enborrari darion izerdia, adar lodi eta
zabalak, lurrari eusten dioten sustrai sakonak...
Gure Herri langile honen/ Ukaiak/ Haritz enborrak dira/ Burruka luze
baten historian/ Koropilatuak eta/ Enbortuak (NPI, 55 or.)
Hire enborratik adarrak ateratzen ziren bezala
Eskual-Herritik eskual umeak nahi nizkek ateratzen ikusi!
Lodi, azkar, hedadura luzean, mundu zabaleraino.
Hire enborrari adarrak lotuak ziren bezala
Eskual-Herriari eskual umeak nahi nizkek lotuak ikusi!
Odola garbi dariotela zainetan.
Adar eiharrak haizeak aurtikitzen ditu
Enborratik darion izerdia
Eskual umeek lotuak dagotzila Eskual Herriaren odolaz bizituak.
(/Hire enborratik.../ O.1-22)

Zuhaitza sinbolo handi baten moduan agertzen da gure poetaren
irudimenean ez ezik euskal kulturan ere, eta beste hainbat kulturatan ere mito
ugariren iturri izan da. Baina zergatik zuhaitza? Zergatik -Erdozaintzik egiten
zuen galdera berreskuratuz- hautatu zuten euskaldunek haritza askatasunaren
sinbolotzat? Hain zabaldurik dagoen zuhaitz santuaren mitoa eta sinbologiaren
zentzua eta oinarriak ulertzeko imaginazioaren azterketak lagun dezakela dio
Bachelardek. Sinboloak hain errazki transmititzen badira ametsen esparruan
hazten direlako da, ametsek elikatzen dituztelako (1994: 249). Ametsak eta
irudimenak aberastuz joan diren irudi honen atzean Bachelardek Zuhaitz
Kosmologikoa (ibid.) edo M. Eliadek Zuhaitz kosmikoa505 deitzen dutena dago.
Zuhaitz kosmiko hori Zentruaren sinbolismoaren aldaera hedatuenetako bat
dela dio Eliadek, Unibertsoaren erdian dago kokaturik eta hiru mundu
504.-

Aurretik aipatu ditugun beste euskal idazleen olerkiei erants diezaiekegu, besteak
beste, J. Azurmendiren "Pagoa geldi dago".
505.- Ik. M. Eliade, 1980: 55. Ikus ere G. Durand 1992: 394-395.
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kosmikoak lotzen dituen ardatza da (Zerua, Lurra eta Infernua) (op. cit., 50-51
or.). Batetik, sustraiak lurrean murgiltzen ditu lurraren eta gauaren
munduarekin bat eginez, eta bestetik zerurantz luzatzen ditu adarrak, airearen
eta argiaren mundurantz.506 Zuhaitz handia, zuhaitz santua munduaren Zentru
gisa agertzen zaigu gure poetaren irudimenean, egonkortasunaren eta
etorkizunaren sinbolo. Haur garaiko etxegibeleko haritz handi, sendo eta babesle
haren ametsa berritu da behin eta berriro edozein mendi nahiz hiritan aurkitu
dituen haritzetan, haietan berraurkitu du izaki handiaren erritmo motelaren
lasaitasuna. Baina honi zuhaitz santuaren (Gernikakoa) mito zaharraren
ezagutza lotu zaio eta zuhaitza, haritza batik bat, Euskal Herriaren sinbolo ere
bilakatu da, euskaldunen indarraren, borrokaren eta askatasunaren sinboloa.

506.-

Ortiz-Osések Gernikako zuhaitzaren sinboloak bi munduak (lurrarena eta
zeruarena) biltzen dituela dio: "En el caso del árbol de Gernika (roble) se entremezclan ambos
aspectos -telúrico y celeste- hasta convertirse en símbolo social y político, bajo cuya cobertura se
realizan juramentos y se toman decisiones. El roble es así testigo del hombre, situándose entre
la tierra y el cielo, la noche y el día. El árbol es aquí la protuberancia (solar) de la Madre Tierra
(lunar), la fuerza saliente (el vigor o indar) de la fuerza entrante (la energía profunda o adur),
sirviendo de correlato adecuado a la decisión o juramento humano que, en su expresión
exterior, intenta religarse a la profunda realidad interior" (1996: 52 or.).
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4.5.2. Poesia humanista: Hiria
Haurtzaroko mundu lasai, bero eta naturala alde batera utzirik, hiri
handiaren eta gizarte modernoaren mundu berria islatzen duten idatziei
erreparatuko diegu oraingoan. Nekazal irudi arketipiko euskaldunei hiriirudiak jarraitu zaizkie Erdozaintziren obran, metropoliaren handitasunaz,
azkartasunaz eta desgizontzeaz mintzo zaizkigunak. Bitoriano Gandiagak
Madrilez idatzi bazuen (Uda batez Madrilen, 1977), edota Federiko García Lorcak
New York-ez (Un poeta en Nueva York, 1998), Manexek Pariseko kaleak eta
jendeak dakarzkigu. Gandiaga pozik zegoen Madrilen507, Manex, berriz, ez. Ez
behintzat gazte garaiko olerkiek erakusten diguten poeta gaztea, herria lehen
aldiz uztera beharturik hiri handiaren bakardadea, beldurra eta tristura jasan
zuena, haur galdu baten modura. Aurreragoko urteetan, ordea, hiriak bide
eman zion tematika berri bat lantzeko, mundu berriaren eta gizarte berriaren
inguruan hausnartzeko, eta batez ere hain maitea zuen kontenplaziorako, hau
da, jendeari beha egoteko, haien gogoan eta munduan barnatzen ahalegintzeko.
Hirian idatziriko olerkiok ez dira bidaia baten kontaketa edo paisaia berri
baten deskribapen hutsa, baizik eta mundu berri eta handi hark poetarengan
piztu zuen erreakzio lirikoa. Ez du gehiago gelako bakardadean idazten, ez da
iraganeko paisaia paketsuetan babesten; kalera irtetzen da, kale, plaza eta
geltokitan ibiltzen da, metroan bidaiatzen du, ikusten duen oro idazten,
jendeari begira, jende anonimoaren barne munduan sartu nahian.
Esan bezala, etxetik joatea drama baten moduan bizi izan du idazleak.
Gazte-gaztetatik atzean utzi zituen etxondoa, aita-ama zaharrak nigarretan
(HH, 22-28 or.), Ama Lurra intzirika (O.1-13) eta Euskal Herria.
Gero nintzen juan oraino gazterik
Etchetik urrun hiri handietarat
Nola den estranjer eskualdetarat
Hain urrun luzazkotz Euskal-Herritik
("Neure amari" II, O.1-3)

Etxetik urrunduz amaren altzotik urruntzen zen. Betirako galtzen zuen
amaren beroa eta babesa, etxean eta inguruetako mendi eta lurretan igarotako
haurtzaroaren mundu zoriontsua, eta mundu arrotz bati aurre egiten zion.
Batzutan gizon egina dabila gogolari
Doluminekin behatuz bere haur-denborari
Arrangura gutirekin iragan aroari
Uste beno fiteago eskapi zaionari.
( "Amentsaren lana" O.1-15)

Haustura horrek tematika garrantzitsu baterako bide eman du
Erdozaintziren olerkigintzan. Haur-denbora zoriontsu haren hausturak
sorturiko samina eta atsekabe handiaren adierazle dira hainbat idatzi.
Herrimina gaitz eta zama pisu baten moduan agertzen da poetaren gazte
garaiko olerkietan.

507.- Gandiaga, 1977: 7: "Batzuek ez dute nahi sinestu Madrilen pozik nagoenik. Ezin dute
ulertu mendiz-kanpo zoriontsu naitekeenik. Ni mendikoa naiz. Ezin didate barkatu
Madrileratze hau. Zertarako Madrilera, zeren bila?".
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Herritik urrunduz geroz: xorterik garratzena!
Bihotzean senditu dut trixturaren samina
Bai ere gorputz guzian, zamarik pizuena:
Gaitz horren inarrosaldi ikaragarriena (Ibid.).

Idatzi gehienetako hiri handia Paris da, eta trena da gizona bertara
daramana haren sorterritik urrunduz. "Trein honen drangalan" olerki bilduman
(O.1-46) Manex helduago bat agertzen zaigu, beste hainbatetan bezala EuskadiParis bidaia egitera beharturik, nagikiro, bere gogoaren kontra:
Bidaiaz joan behar dut
Hori bai
Eta joateko asmorik ez
Hori ere bai...
Nagikiro itzulikatzen naiz ohean:
Txoriak alai kantatzen
Entzuten ditut
Argi xirrintean
Eta tristeki behatzen ditut
Abiatzeko tenorea hurbiltzean...
(...)
Agur txoriak
Bestaldi arte
Eman nere goraintziak
Zuhaitzeri, mendieri, itsasoeri
Zorionak orori
Lurrari eta zeruari...
Bestaldi arte! (THD, I)

Joan nahi ez eta joan beharraren arteko dikotomia dugu berriro ere.
Patuak atzerrirako bidera darama behin eta berriro, maite duen mundutik
urruntzen du. Poetak etsiturik, halabeharrari etsipenez makurturik, atzean
uzten duen mundua agurtzen du, lurrak, zeruak, mendiek eta zuhaitzek
osatzen duten paisaia naturala agurtzen du, ez baitu halakorik aurkituko doan
lekuan.
Erdozaintziren aurretik Lizardik ere erabili zuen trenaren irudi poetikoa
"Bultzi-leiotik" olerkian.508 Hartan ere poeta badoa trenean gogoz kontra,
leihotik ikusten dituen lur eta mendiak nostalgiaz agurtuz Bañan... ezin:/ beeko
behar goriak/ narama... Agur,/ soro, sagar, mendiak!...; eta abiadura azkarrean doa
trena bi olerkietan: Dan-ga-da/ Dan-ga-da/ Zelaietan, mendien urraduran (...) Danga-da/ Dan-ga-da/ Uxistean (THD, IV), doa zoro/ (ta bertan ni) bultzia... (Lizardi).
Espainiar literaturara jotzen badugu, pareko irudia dakarkigute A.
Machadok509 eta M. de Unamunok.510 Zelai eta haranak abiadan zeharkatzen
dituen trena dakarkigu Machadok: Corre el tren por sus brillantes rieles, devorando
matorrales, (...) montes y valles sombríos ("Otro viaje"); atzean utzitako
508.-

Lizardi, Olerkiak, klasikoak, 1994, 98-99 orr. Ikus Aurelia Arkotxaren olerki honi
buruzko artikulua (1997).
Karlos Otegik Lizardiren olerki horren eta aurreko autoreen arteko konexioak aztertzen
dituelarik (Otegi 1993: 146-149), besteak beste P. Verlaine ("La bonne chanson") eta A.
Matxadoren ("El tren", "Otro viaje") lanak aipatzen ditu. Bertan azaltzen dituen zenbait
antzekotasun eta aldeak oso baliagarriak zaizkigu aztergai dugun Erdozaintziren olerki hau
beste autoreen obrarekin parekatzeko.
509.- A. Machado, "El tren", "Otro viaje", in Poesías completas, Espasa-Calpe, Madrid, 1985,
152, 200 orr.
510.- M. de Unamuno, "En el tren", in Poesía completa, Alianza editorial, Madrid, 1988, II,
76 or.
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zoriontasuna agurtzen du etsiturik Unamunok: dejando de largo/ la dicha que
queda ("En el tren").
Badago beste ezaugarri bat Erdozaintziren olerki honek aipatutako
espainiar poetekin konpartitzen duena, bidaiarien behaketa, alegia.
Erdozaintziren trena martxan dagoela, honen abiadura azkarrari kontrajarririk,
poeta geldi dago bere gogoetetan murgildurik, inguruan gertatzen den guztiari
begira, trenak han eta hemen jasotzen eta uzten dituen bidaiariei begira. Ez du
gehiago leihotik begiratzen, ez zaio trenetik kanpo gertatzen dena interesatzen,
tren barnekoa baizik, jendea. Trenak guztiak eramaten ditu beren helmugara,
bera bezala halabeharrez edo euren borondatez hautatu bidean.
Bakoitza doha bere bizitzaren hari mehean
Zalu edo maltso edo ezindua
Eta ezin asma nork zer duen menturatzen
Bidaia honen puntan... (THD, III)

Gogoetek ondoan dituen bidaiariak behatzera daramate, parean eserita
dauden, igotzen edo jeisten diren gizon eta emakumeak deskribatzen dizkigu,
eta haien pentsamenduaren barnean sartzen ahalegintzen: ...parrez-par, zu nere
aurrean, ni zure aurrean ez ezagunak tokatu ginen buruz-buru (...) Nere aintzineko
aukian bi mutiko gazte... . Machadok ere leihotik kanporako paisaia begiratzeari
utzi eta tren barnean doazenen zoriaz galdetzen dio bere buruari (¿Dónde
estamos?/ ¿Dónde todos nos bajamos? "El tren"). Batean parean eserita dagoen
mojari beha dago:"Frente a mí va una monjita/ tan bonita!/ Tiene esa espresión
serena(...) (Ibidem); bestean aurrean dituen hiru gizoni: Enfrente de mí, un señor/
sobre su manta dormido; un fraile y un cazador ("Otro viaje"). Bidaiarien berri
ematen digu Unamunok ere: mi vecino se enjuaga los ojos (...) y otro pobre/ va aquí
al lado tosiendo (...) ("En el tren").
Atzerrian, etxetik eta amarengandik urrun idatziriko olerkietan sentipen
negatiboak aurkitzen ditugu, aurreko atalean ikusitakoei guztiz kontrajarriak.
Haustura tematikoarekin batera haustura psikologiko bat ere antzematen da
haurtzaroaren mundu naturalaren eta hiriaren mundu berri eta modernoaren
artean, iraganaren oroitzapenaren eta orainaren errealitatearen artean, alegia.
Iraganari bizi bero, lasai, babestu eta maitasunez beterikoa zegokion. Orainari,
berriz, bakardadea, beldurra, tristezia eta mesfidantza. Hiria, atzerria, antiparadisua da. Etxetik kanpo dena da estranjer lekhu eta bide bortitz (O.1-3), eta
lehenaldi haren oroitzapenak baino ez du poetaren bihotza arintzen:
Estranjer lekhu hotan baniz eneatzen
Gaizkirat balin bazaut bihotza lerratzen
Zure begi garbiez, ama naiz orhoitzen
Eta lanari gero kuraiekin lotzen! (O.1-3)

Iragana beroa bazen, oraina hotza da. Etxeko maitasunari eta amaren
beroari kontrajarririk kanpotiarren amodio hotza (HH, 25 or.) sentitzen du.
Maitasuna bilatzen eta eskatzen du, amodio poxiño bat (O.1-15), baina alferrik da,
ez dago ez maitasunik ez bero apur bat eskein diezaiokeen inor. Babesaren eta
beroaren beharretan, hirian bakardaderik latzena bizi du:
Bakartasuna: estranjerren artean estranjer, arrotzen artean sekulan baino
arrotzago.
Heben, etzu nehor ene arranguren behatzeko... nehor ene penen jasaiteko...
bakarrik bethi hor gaindi haiduru bakartasunaren itzala; ilhunbeen pizua (O.1-13).
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Atzerriko nostalgia eta bakardadea sentitzen du Parisen bizi den Migel
ere (Gauaren atzekaldean)...
Arrasterietan, lanetik etorrita, bakarrik naizela, ene leihotik kanpora begira,
ez jakin zeri pentsa, zer egin, nostalgia pizu batek hartzen naik. Hik ere sentitu
dukek, Jose, sentitzen dukek, etxetik hain urrun eta atzerri hontan, zer izaten ahal
den bakartasun hori... (...)
Ganbara txar batean, presondegi batean bezala. Deusik ez duk heurerik. Ez
duk telefonarik. Ez duk ezagun bat aski hurbil ezinbestean bederen haren ganat
joateko... (GA, 27-28 orr.)

nahiz eta jendez, hots eta zalapartaz inguraturik egon:
Arrabotsa, arrabotsa, hala duk ba, Jose, arrabotsa karrikan, arrabotsa
metroan, arrabotsa lanean, eta, oraino, gauean, bukatzen ez den arrabotsa... Burubihotzak nahitaez hartzen, trebeskatzen, zorotzen dituen arrabotsa. Batez ere
gauean, ohean ezin lokartuz arrabotsak ziztatzen hauelarik heure arrenkuretan,
heure nahigabetan, heure buruko-minetan (GA, 27 or.).

Etxetik urrun poetak ez du gehiago lehenaren segurtasunik eta babesik,
beldur da, txori beldurti bat da (GA, 41 or.), eta galdurik dago. Kalerik kale doa,
nora ezean, ardi galdu baten moduan:511
Zendako Jauna?
Ene sor herri chumetik kanpo igorri ninduzun
kaskoa beroturik hoinbertze urtez gauza gutiren
ikasterat? Ene sor herritik kanpo iduri ardi bat
artaldetik baztertua, hantchet laharren artean
kokatua, ez jakin norat jo eskuin ezker eta
plauf, etsiturik, lurrerat eroria (O.1-12).

Euskal Herritik kanpoko eremu galduetan bizi diren euskaldunen
sentimenduak jaso nahi ditu Erdozaintzik "Amentsaren lana" olerkian (O.1-15).
Hiri eta bide ezezagunetan zehar galdurik ez ezik, bizimodu traketsa eta
negargarria bizi dutenen drama da, eskaleen moduan bizi eta bizitzeko
oinarrizkoa ere nekez dutenak.
Burua arrunt mensturik, bi zangoak herrestan;
Begiak gorri hanturik, hain usu nigarretan;
Bidez-bide ibili naiz ibili tilin-talan
Ezagutzen eznintuen erremu galduetan.
Eskelari bat iduri, gorputza banoatua
Zinez hezur eta larru, arpegia histua
Batzutan goseak hilik osoki unatua
Lorik ere ezin egin hain nintzan ezindua!
(...)
Noalarik bidez-bide, holaxet tilin-talan
Ezjakin sobera norat, urats pizu batean
Mende huntako jendeen kurridaren ziuntan
Amodio poxiño bat eskatuz debaldetan (O.1-15).

Irudi dramatikoak dira, amesgaizto bat bezalakoak, eta insegurtasun
inpresioa transmititzen digute, labirinto batean galdurik dabilenaren
bakardadea eta ezinegona. Sentimendu dramatiko honen ondorioz poetaren
511.- Ikus ere Elizanbururen "Ikusten duzu goizean": Etxetik kanpo zait iruditzen/ nonbait
naizela galdua/ Nola han bainaiz sortua/ Han utziko dut mundua/ Galtzen ez badut zentzua!
(Elizanburu, op. cit., 423 or.).

__________________________________________Idazlea eta obra: Unibertso poetikoa

ikuspegia ere dramatikoa da. Inguruan duen paisaia elementu eta sentimendu
ezkorrez apaintzen du, bere sentimenduen arabera irudikatzen du.512 Hiriaren
irudi iluna dakarkigu Erdozaintzik.
Paris lehen aldiz ikusi zuenean, bi elementuk harritu zuten: batetik
hiriaren handitasuna eta arkitektura liluragarria, eta bestetik erritmo azkarra
eta bortitza.
Septembre:
C’est ma première rencontre avec la Capitale: ville bruyante: la circulation
est intense et l’on se trouve en présence d’un monde d’agités qui courent, qui
respirent mal, qui s’entassent dans le métro et cependant n’ont jamais assez de
temps. On dit que nous appartenons au siècle de la vitesse; c’est bien vrai; il
semble que les hommes aient refusé de s’arrêter un moment pour réfléchir aux
vrais problèmes de la vie... l’on s’en dit 'faut ben vivre' et alors 'faut ben travailler'.
L’homme esclave de quoi exactement? de son égoîsme ou de la nécessité de
travailler pour vivre? C’est un problème.
Rencontre avec la Capitale; avec les grands monuments témoins des belles
réalisations du passé: Notre-Dame, Arc de Triomphe qui abrite la Tombe du soldat
inconnu; Notre Dame dont la tour domine la vaste cité et les nombreux édifices et
monuments historiques qui nous rapellent et prolongent parmi nous la présence
de nos lointains ancêtres (2.egunkaria, 1956-09. Corpusa 8.3.1.(3)).

Zarata, jendetza, abiadura, askatasun eza... Hiri handiaren gizarte bizitzan
barneratzen da, haren funtzionamendua ulertzen saiatzen da, eta aurkitzen
dituen alde ilunak ozenki salatzen. Hirian dena da zarata, arrabotsa; eta jendea,
arraza, adin eta maila guztietako jendea nahasirik, batetik bestera doa korrika
eta presaka ("un monde d'agités"), kale, metro eta autobusetan tinkatuak elkarri
erreparatu gabe.
Zoaz
Noa
Goaz
Harat-Honat
Hartuak
Eramanak
Burtxoratuak
Goaz
Karrikan
Metroan
Otobusean
Metatuak
Tinkatuak
Estofatuak
Goaz... (O.2-14)

Kaleetako eta bereziki metroko zurrunbiloa eta jendearen joan-etorri
eroak poeta zorabiatzen du, burtxoratzen du. Izan ere Pariseko lur azalaz baino
gehiago lurrazpiko hiriaz hitz egiten digute Erdozaintziren idatziek; hainbat
metro geltoki eta korridoretan zehar garamatza: Montparnasse, Vavin, DenfertRochereau (GA), Alesia (O.2-15), Concorde (O.2-26)... Inspirazio iturri aberatsa
da azpi-mundu hori, hausnarketarako eta jendearen behaketarako bidea
ematen diona. Pariseko lur-sabela deitzen dio hiri-azpi honi, berriro ere lur
512.-

Ik. Bachelard: "Ce n'est pas parce que le passage est étroit que le rêveur est comprimé.
C'est parce que le rêveur est angoissé qu'il voit le chemin se resserrer. Le rêveur ajuste des images
plus ou moins claires sur des rêveries obscures, mais profondes. Ainsi, dans le rêve, le
labyrinthe n'est ni vu, ni prevu, il ne se présente point comme une perspective de chemins. Il
faut le vivre pour le voir"(1997b: 215).
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emearen eta sabelaren irudia ekarriz. Izan ere, hiria amaren sinbolo bat da, Jungen hitzetan, biztanleak, hots, bere semeak, bere baitan gordetzen dituena (1993:
221).513
Baina Pariseko lur-sabel honek sentipen ilun eta ezkorrak baino ez ditu
sortzen poetarengan, bihotzaren ilunbeetan sentiarazten du (O.2-26). Metroa gizabizitasun izpirik iristen ez den lurrazpi anonimo tristea da (GA, 10 or.).
Arraza guztietako jende multzo anonimoen biltokia da, jende oste irentsiak
(GA, 9 or.), eta denak alde batera eta bestera, gora eta behera lasterka eta elkarri
bultzaka doaz mugimendu ero batean. Korridore amaigabeak, eskailerak,
geltokiak..., metroaren lurpe-bideak inurritegi baten irudia hartzen du,
desordenaren eta mugimendu etengabearen irudia (Bachelard, 1997b: 58-61),
eta irudi honek estuasuna eta ezinegona sortarazten du poetarengan.
Eta berriz Pariseko lur-sabelaren atzartze-mugimenduak: metro burrunba
urrun, hurbil, han nonbait; jendeen urratsak, tzafla-tzafla, lasterkak, eztulak,
solasak; jendeen hats kolpeak. Metroaren etorrera, baratzea, abiatzea estaziozestazio. Jende pila. Nik ez nekien zerk bultatzen ninduen, zerk eramaten ninduen.
Zangoak asaldatuak senditzen nituen eta kasik airean nindoan: besteen atzetik,
ondotik, saheska, trebeska, amorratu bat irudi, besteen artetik zeiharka.
Burtxoratua. Jendeekin eramana. Jendeekin joana. Sar-jalgi bat. Joan-etorri bat.
Desplazamendu baten doia (GA, 10 or.).

Etenik gabeko mugimendu azkar batean dabil jendea, korrika eta
hatsanturik nonbait gordea litekeen etsai baten aztaparretatik eskapatu nahi bagenu
bezala (ibidem). Hiriaren erritmo eroak ez du hausnarketarako astirik ematen,
ez sentimenduetarako, maitasunarako, ez elkarri laguntzeko edo elkar
entzuteko. Ez dago gizalegerako lekurik; hiria desgizondurik dago.
Hauxe da kurrida metroko pasaia luzeetan!
Jendeak doatzi zaietan, lasterka, hatsantuak
(...)
Nehork eztu denborarik
Besoetan hartzeko
Nehor ez hire ondoan
Hire bizi ilunean
Nigarren xukatzeko
Bihotz xokoan bizi berri baten
Amodio xortaren
Ixurtzeko (O.2-26).

Hirietan, kaleetan eta denadelako bilgune edo leku publikotan
mesfidantza da nagusi: "Denak gara nonbait eta noizbait, epe labur edo luze
batentzat, norbaiten etsai, ohoin, jende bitxi..., kasu egin behar zaiona, begien
bistatik hola utzi behar ez dena". Hala zioen Parisen bizi zen Jose, Gauaren
atzekaldean-eko narratzaileak (16 or.). Desgizontze honen aurrean, beraz, poetak
sufritzen du. Ondotik igarotzen diren guztiekin hitz egin nahi luke, une batez
bederen: kalean gurutzatzen dituenekin, trenean beraren ondoan doan
langilearekin, emakume zaharrarekin, neska gaztearekin, tren edo metro
geltokian diru eskean dagoen behartsuarekin, musikariarekin... (O.1-46, O.1-48,
513.- Honela idatzi du X. Letek hiria-ama bateratuz: Hiriaren altzairuzko loretegietan/
amandre zementoaren besoen artean/ haurrak jostatzen in Bigarren poema liburua, 31 or. Gandiagak
ere sabelaren irudia darabil Madrileko metroari buruzko olerkietako batean (Op. cit. 162-165
orr.). Gandiaga, ordea, gustora eta babesturik sentitzen da hiriaren barrunbeetan eta ez du
irteteko gogorik: gustoa hartzen diot ingurua dagidan sabel berri honi/ eta ez dut jaio nahi/ eta ez dut
hartu nahi/ kanpo librera eraman nintzakeen eskualderik (op. cit. 163 or.).
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O.1-49, O.2-14, O.2-15, O.2-26). Haiengana guztiengana hurbildu nahi luke,
mintzatu, haien barne mundu ezkutua ezagutu eta maitasun apur bat eskaini.
Ahal banu ixtant bat...
Doi bat hire sahetsean jarri
Ahal banu doi bat
Hire bihotz xokoan
Ixuri amodio xorta beroa!(O.2-26)

Asko dira bidean gurutzatu dituenak, une labur batez harekin mintzatu
direnak, begietara begiratu dituenak instant bat soaz amodioa errateraino! (HH, 59
or.), baina jende anonimoak dira eta hautatu bidea jarraitzen dute, nork bere
munduan eta gizarteak ezarritako lokarriekin (ibid.). Jendearengana hurbildu
nahia eta ezina sufritzen du, bera ere, azken batean, hiriaren erritmoan sartua
baita, bera ere munduaren kurridan doa, hartua, ebatsia (O.2-26), anonimo edo
fantasma baten moduan (HH, 60 or.).
Hasiera batean jendearen joan-etorria alaia irudi badezake ere pixka bat
behatuz gero kezka eta tristura antzematen da: Iduri zuten alegera zirela.
Bizkitartean ezagun zen haien aurpegian halako zimur aire bat: euritzen balu! haien
soan halako galdu aire bat: argia ilun gerta baladi! (HH, 53 or.).
Kezka eta tristura ez ezik zoritxarra ere islatzen du jendeak; ez dira
zoriontsuak, ez dute bizitzeko astirik, bizitza mekanikoa daramate, eta are
gehiago, esklaboak dira; makinarekiko eta nagusiekiko esklabotasun mingarria
jasaten dute. Paris lehen aldiz ezagutu zuen poeta gaztea dagoeneko ohartu zen
hiriaren askatasun faltaz; han ez zegoen etcheko libertatia, heben nagusi eta mutil,
zioen (O.1-13):
Zonbat aldiz etzaut orhoitzen etcheko libertatia!
Nagusitasunaren pizua behar da haztatu;
Sehitasunaren beheratasuna behar da ezagutu
Jakiteko libertatearen aberastasuna (Ibidem).

Handik urte askotara ere Gauaren atzekaldean eleberriko narratzaileak
jende xehearen zapalkuntza eta alienazioa salatzen du. Hiria sasi handi bat da,
sasi eta lahar handi bat non jendea, batez ere jende arrunta eta langilea,
baztertua eta zanpatua den (GA, 11-12 or.):
Geure gorputzaren sumindura jendartean gabiltzalarik: alde guzietatik
inguratua, tinkatua, poxolatua. Hiria, sasi handi bat gertatzen zaigu, dena lahar
eta dena zizta zorrotz. Denak hor agitzen gara sasira baztertuak, laharretara
sakatuak. Batez ere jende xehea, jende arrunta, jende langilea, enpresa mota
guzietako jende menekoa, jende zapaldua (Ibidem).

Esklabuen modura bizi dira, ekonomi sistema itogarri bati kateaturik,
besoak eta hankak loturik eta lanerako baino bizi ez direla:
Ez dakite, ez dakigu besoak eta zangoak mozturik gabiltzala jostatzeko
uzten dizkiguten oren laburretan, hatsa hartzeko doia, ilusio baten doia. Ez dakite,
ez dakigu gure besoek eta gure zangoek lanerako xoilki balio dutela. Eta ez
bizitzareko, ilusio luze baten barruan, etengabeko amets baten pilpiran. Eta lanetik
kanpo, gure besoek ez dakitela besarkatzen, gure zangoek ez dakitela dantzatzen.
Handien eta dirudunen meneko direla gure besoak eta gure zangoak (GA, 12 or.).

Okerrena da horretarako jaioak direla eta horrela izaten jarraituko duela
pentsatzen dutela; euren eginbeharra dirudunen eta agintarien makinaria hori
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martxan jarrai dezala delakoan etsitzen dira: Sasietan pulunpatuak eta laharretan
kokatuak gabiltzanok, horrelakoak eta besterik ez garela, sinesten ere dugu ondikotz! Eta
sasietan etsitzen gara (Ibidem).
Handi-mandiak eta zanpatuak, aberatsak eta pobreak, agintariak eta jende
xehea... bi munduen arteko borroka ekartzen digu Erdozaintziren obrak,
batzuen boterea eta nagusitasuna, eta besteen mendekotasuna. Hiriak bi
munduak biltzen ditu, bien arteko aldea areagotzen eta sakontzen, eta poetak
errealitate krudel honetara hurbildu nahi gaitu, poesia giza errealitateaz beti
mintzo baita (HH, 15 or.). Beraz, metropoliaren bi aurpegiak ikus ditzakegu.
Batetik, auzo eta kale ederrak daude, auto, etxe eta jauregi eder eta aberatsen
egontoki; eta bestetik hiri handiaren ateetan geratzen diren auzo xeheak,
miseriaren erresumak, lantegiak eta errautsez beteriko kaleak... (/Neuilly, Passy,
Auteuil/ O.2-27).
Batetik, arrotasunez eta dotoreziaz kaletik doazen puxantak, jende
kargudun eta diruduna, sistemaren zaindariak, alegia;
pasatzen dira, pasatzen dira eta pasatzen dira
espazio mugatu eta zainduetan
boulevard eta avenue largo luzeetan
puxantak, jakintsunak, buruzagiak, kargudunak
eta beren mutilak, armadakoak, unibertsitatekoak,
elizakoak, poliziakoak
dena titulu, grado, xingola, girgileria eta harma...
dena irri, ele, sino eta diru...
nagusitzen dira, nagusitzen dira, nagusitzen dira
gure espazioetan (HH, 54-55 orr.).

eta bestetik, eskaleak, behartsuak... Hiria lurreko marjinatuen topaleku da.
Horiek hirietan nonnahi daude, kale bazterrean, metro eta geltokietan, kalez
kale... Eskalea Erdozaintziren Pariseko paisaietan sekula falta ez den elementua
da. Bideko errautsak dira, jende on eta garbiarentzat oztopo eta zikinkeri baino ez
direnak (HH, 50 or.):
Eskelariak nonnahi dira poxolu: bide gainean eta eliza aintzinean, metroko
aulki izkinean eta pubela artean... Eta beretzen dute bideetako errautsa, denek,
hau bederen, urririk uzten diotelakotz. Zikinkeria ez da egoki jende garbiarentzat,
omen. Eskelarien malurra: jende garbien kastaren samatsean sortuak izatea!
Halere usatu gitzaizkiotegu karrika zolan turrustan doan ur zikinari bezala. Gure
gohaindura ito dugu emeki-emeki, eta bi sos bonetan pausaturik joaten ahalko
gara gure bidean. Nik baditut bi sos, garbietarik naizelakoan eta samatsean ez
naizelakoan sortua, ez naiz eskelari. Bideko errautsak ez nau harrapatzen. Bideko
errautsak ez nau zikintzen (Ibidem).

Jendea ondotik igarotzen da haiengan erreparatu gabe, harritu gabe, ez
ditu ikusten ez entzuten, jendeak ahantzi du sentimendua eta harridura (GA, 7 or.).
Baina haien irudiak barneraino hunkitzen du gure poeta. Une batez jendetzaren
mugimendu eta zurrunbilo etengabeaz ahaztu eta hiriko pobreenengan jartzen
du begirada: metro sarreran diru eske dagoen emakumearengan, lanbro izpi bat
soan, denak harengandik hurbil baina aldi berean urrunetik igarotzen direlarik
("Emazte bat lanbroan" O.1-48); lurpeko korridorean dagoen adineko beste
emakumearengan, jantzi hits eta zikinez jantzia, espaziorik gabe/ adiskiderik gabe/
jendartean galdua, begiak lurreko malur guziez beteak, eta poetaren negarra eragiten
duena beraren ama izan zitekeela ohartzen baita (/Alesia estazionetik
ateratzean/ O.2-15); metroko korridorean dagoen soinulari itsuarengan,aire
trixte baten leloan ("Metroan"O.2-26) baina lurrazpi anonimo honi giza-bizitasun izpi
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bat ematen diona (GA, 10 or.)514; edota metroko bagoian gitarra jotzen eta
abesten doan gazte beltzarengan (GA, 6 or.)...
Eta bi mundu horien artean poeta dago, batari eta besteari beha. Bera ez
da eskalea, ez da kale bazterrean bizi, badu aterperik, janaririk, adiskiderik...
eta halere eskelaria bezain pobre eta beharretan nabila (HH, 52 or.). Bideko
errautsek bildu dute poeta, zikindu dute, bera ere eskelari bilakatuz. Izan ere,
denok eskelari kondizionea daukagulakoan dago: denok gabiltza zerbaiten eta
norbaiten eske, ezinegonean, ezin asean, eta beti eskasian:
Beti eskasian: emaitzan ala hartzean, eman duguna ez dugulakotz eman gai
ginduen neurrian, eta menturatzen ginduena ez zaigulakotz eskainia bete
gintzazkagun ausarkian. Baina noiz eta nori gara osoki emanak: emaitzan beti poxi
bat gordetzen dukegu oro gal beldurrez! Eta noiz gintazke osoki beteak:
besteetatik ukanarekin ez dezakegu sekulan gaindi gure ohadura! (HH, 54 or.)

Mundu berriaren inkomunikazioak, bakardadeak eta berekoikeriak eskale
bilakatu gaitu, aberastasunean eta oparotasun beteenean pobre, gizatasunezko
lokarrien beharretan. Gandiagak Madrilen egin zuen bezala (1977), gizatasun
apur baten bila dabil gure poeta, eskale baten modura kalez kale.
Erdozaintziren obrak gizarte modernoan galtzear diren giza-sentimenduen
beharraz hitz egiten digu, maitasunaz, elkartasunaz, giza-loturez,
komunikazioaz...
Bilaketa horrek kontenplaziora darama, hiriarena berarena baino,
jendearen kontenplaziora. Ondoan duen eta ondotik igarotzen den pertsona
anonimo orori begira egotea maite du eta haien ezaugarri fisiko, keinu edo
mugimendurik txikienak jasotzen ditu une batez inguruko errealitatea ahaztuz.
Honela aitortzen du GA eleberriko narratzailearen ahotan:
Aizinant izanez nihauri ere frango gustatzen zait ostatu batean sartzea.
Mahai bat bilatzen dut xoko huts batean. Kafe bat manatzen. Zigarreta bat pizten.
Xoratzen naiz jendeari begira: orotarik itzulikatzen baita aladere ostatu batean.
Adinetako jende, gizon eta emazte, haur eta gazte, zurpail, gorri, beltz, kolore
guzietakoak ikusten baitira. Eta orotarik ere entzuten baita, musika eta joko-tresna
arrabots artean, hizkuntza desberdinak, aktzento lilluragarriak eta nazkagarriak
(GA, 13 or.).

Hiriaren zurrunbiloaren eta zikinaren erdian poetaren begiek jendeari
jarraitzen diote, itsaso iluna argitzen duen itsasargi baten moduan:
A la gare de l'Est
Deux heures à attendre dans cette gare de l'Est, si bruyante. Fatigué je
m'assieds sur un banc. J'essaie de retrouver un peu de calme. J'ai beau me
convaincre que je veux me reposer, rien à faire. Tout est bruit. De même que l'air
pollué de microbes infects, le silence est pollué de bruit. Bruit qui énerve et abrutit.
Alors, comme un phare qui illumine dans la nuit les flots bleux de la mer, mes
yeux s'appliquent à suivre tout un monde qui pousse, circule et tournoie en tous
sens. Mon regard se fixe sur un chasseur alpin probablement qu'il doit revenir de
permission (....) Des petits amoureux, tout frais, tout mignons, viennent d'épuiser
leur beau répertoire d'amour (...) Un pauvre clochard, crasseux, assis sur un banc
pas très loin de moi se gratouille la poitrine (...) Devant-moi passe un jeune tout
guindé (...) Des militaires défilent au pas des vaches (3. egunkaria, 1958. Corpusa,
8.3.1.).
514.-

Gauaren atzekaldean elaberriaren hasieran agertzen zaigun eskalearen irudia (GA, 1011 orr.) "Metroan" (O.2-26) argitaragabean errepikatzen da. Bietan dugu soinulari itsua,
metroko korridorean akordeoia jotzen, "aire trixte baten leloan" (O.2-26), bere musika goibelaz
poeta hunkitzen (GA, 10).
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Desumanizaziotik eta zatarkeriatik irten nahi balu bezala jendearengan
jartzen du begirada eta zehaztasun handiko argazkiak eskeintzen dizkigu.
Kalean, ostatuetan, tren eta metroetako bagoietan, geltokietan, metroko
korridoreetan... nonnahi dago poetaren arreta bereganatzen duenik.
Batzuetan behaketa azkarra da eta jende zerrenda bat ematen digu, leku
horietan igarotzen, sartzen, ateratzen, esertzen edo zutitzen direnak...,
irakurtzen, erretzen, hitz egiten, besarkatzen, edo besterik gabe begirada
galduta doazenak... Jende zerrenda horrek mugimendua, aktibitatea eta
aniztasunaren irudia ematen du, hiriaren erritmo eroaren eta masifikazioaren
irudia indartzen du. Honen adibide ditugu, esate baterako: THD (II. eta XII.
atalak), /Bakotxa bere tokirat/ (O.2-28), "Inguruetan" (O.1-38. Olerki hau
Korsikako Ajaccio hirian dago kokaturik.), GA (5, 7-8 orr.), "A la gare de l'Est"
(3. egunkaria).
Idazketa estiloak ere erritmo azkarra ematen dio kontaketari; prosan
nahiz poesian esaldi laburrak eta zehatzak darabiltza, elkarren segidan
kateatuak zerrendatze bizi batean.
Autobusak, taxiak, auto partikularrak
Joan-jinka ibiltzetik
Ez dira atertzen
Garako samatsean.
Jende ostea:
Haur, adinetako, gazte
Zekarten...
Batzuk maleta edo museta eskutik dilindan
Besteek bizkarreko zaku edo balisa hanpatuak
Batzu presan eta trostan
Besteak maltsoago sudurra aireak
Denak kurutzatzen dira, itzulikatzen
Garako ezkaratz nasaian...
Zangoetan labur edo luze
Potzolo edo mehar
Irriz edo arrenkuratuak (...) (THD, II. atala).

Beste batzuetan jendartean hautaturiko pertsonen deskribapen zehatza
aurkitzen dugu: metroko bagoian edo korridoreetan dagoen eskalea ("Emazte
bat lanbroan" O.1-48, /Alesia estazionetik/ O.2-15, "Metroan" O.2-26, GA, 6, 10
orr.); edota metro nahiz trenean haren ondoan esertzen den emakumea edo
gizona ("Pariseko metroan" O.1-49, "Metroan" O.2-26, THD, V, IV, VI, IX. atalak,
GA, 7 or.)... Bere buruaren deskribapena ere egiten digu THD-eko azken
olerkian; trenean doalarik, leihoko beirak ispilu baten moduan haren aurpegia
islatzen du:
Nere sahetseko berina
Gauak miraila bihurtu dit... (...)
Batez ere neure aurpegiari
Behatzen diot amultsuki:
Erdi-argidurak dakarkit
Nere biloen bir-bira zurpaila
Buru kaskoan frango argalduak eta
Garko inguruko horiek haatik
Franto tinki eta lorios
Irauten didate bizitasunean
Eta edertasunean
Kopeta behereko larru marra horiek
Halako xarma berezia dakarkidatela
Ezin uka... (THD, XIII)
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Gogora dezagun THD olerki bildumaren lehen zirriborroan (A aldakia)
lehen orrialdean ematen dituen izenburu posibleen artean, esaten ari garenari
ederki egokitzen zaion bat ematen duela: "Aurpegien galeria".
Jendearen behaketa ez da, ordea, ezaugarri fisiko hutsetara mugatzen.
Begi, ile, azal kolore, gorpuzkera nahiz jazkerari buruzko xehetasunez gainera,
behaketa sakona egiten du, azaleko ezaugarri horiek gordetzen duten eta
iradoki dezaketen barne mundua ezagutzen ahalegintzen da. Pertsona orok
mundu sekretu bat darama berarekin (THD, IX) eta mundu horretan, erresuma
horretan barna bidaiatzea maite du poetak. Haien pozak, kezkak edo
atsekabeak ezagutu eta konpartitu nahi lituzke, ahal banu ixtant bat zure soa
ezagutu... (O.2-26).
Begiak arimaren ispilua dira eta inork baino hobeto daki hori
Erdozaintzik. Izan ere pertsona horien guztien behaketan eta deskribapenean
errepikatzen den elementu bat dago: begiak, begirada. Jendearen begietan
irakurtzen du poetak. Aski du haien begietara so egitea oharkabean islatzen
dituzten sentipenez jabetzeko, haien psikologiaren argazkia egiteko. Begiak
jendearen barne mundu gorde eta sekretuaren adierazle paregabeak dira gure
idazlearentzat. Gauza bera zioen Juan Mari Lekuonak: Ispilu eskutua daiteke
begitartea,/ begiak erdietsi ezinen ispilu;/ barne paisajearen isladatzea;/ sakoneko
munduaren pelikula ikaratia.515
Hiriko kale eta metroetan begirada hits eta ilunak topatu ditu ia beti:
Lanbro izpi bat soan dauka metro sarreran diru eske dagoen emakumeak
(O.1-49);
Begiak lurreko malur guziez beteak ditu metro irteeran dagoen eta poetari
amaren irudia dakarkion beste emakume zaharrak (O.2-15);
Soa han nunbeit bere ilunpeetan galdua, Concorde geltokiko itsu soinulariak
(O.2-26);
Begi inguru beltzaunen zolatik soa oraino trebe, trenean ondoan esertzen den
gizona (THD, IV);
Begiak hetsirik bere munduaren bila zihoan. Bide iluntsu batean bezala, metroan
gitarra jotzen zuen gazte beltzak (GA, 6 or.);
So herabe bat zerabilen inguruan emazteak, bakartasuna eta beldurra
dakarzkiena., metroan parean esertzen den emakume gazteak (GA, 7 or.).
GA-eko Anjela atezainaren begi urdinek ere hunkitu dute narratzailea eta
berarekin darama haien oroitzapena, emakumearen barne mundua irudikatu
nahian:
Eta, Anjela, ez baitakit zenbat urte dituzun, zure begi urdinak nerekin
daramazkit eta zure biziko nondik noradinokoa imajinatzen nabila. Zure begi
urdinak baino gibelago eta urrunago, zure mundua ezagutu nahiz, eta ezina
delakoan, neure mundua zurean bilduz ari naiz imajinatzen.(...) Zure begi
bustietan daramat imajinatzen ari naizen zure mundu zauritua (GA, 18-19 orr.).

Jendearen begiradari beha doa beti, baina bere begiei buruz, aldiz, ezin
ezer esan; treneko leihoko beirak ez dio bere begien irudia ikusten uzten:
Begiak ilunpean
Ezin harrapatuak zaizkit...

515.-

J. M. Lekuona, "Begitarte 1", Ilargiaren eskolan, 57 or.
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Begiak...
Ezin harrapatuak zaizkit! (THD, XIII)

Hiriko jende multzo anonimoen artean doalarik nolabaiteko konplizitatea
bilatzen du; begietara so eginez solasaldi bat nahi luke abiatu, bat batean
gurutzatzen diren bi anonimoren hizketaldia, hitzik gabeko komunikazioa,
mintzaira ez ote da ardurenik soatik hasten? esaten digu (HH, 57 or.).
Eta gertatzen delarik, uste gabean, zure soa jautsi zaiola begietan barna!
Hitz gabeko mintzaira bat abiatu dugula, bien artean! Nolako mundua ez bide
zaigu harrotzen barruan! Baina! Hemen naiz: nere izatearekin, nere
bizimoldearekin, nere hautuarekin eta araberako kurutzamenduekin, asmoekin,
adiskideekin... Ez dakizu. Eta nik hobeki suma dezaket nere soak zu baitan
harrotzen duen eta beharba, aldeanbeste itzul lezaken mundua (...) Eta ez duzu
jakinen nola nere soaz inguratu zaitudan, nola ezin erranezko hitzak sortu
zaizkidan eta, istant hortan, nola harrotu duzun nere barneko eremua. Ez dut, nik
ere jakinen zertako bietan, hiruetan, lauetan... zure soaz mintzatu zaizkidan,
herabe, sakonki bizkitartean? (op. cit. 57-58 orr.)

Aipatu berri dugun Hinki Hanka-ko olerki luze honetan ("Egunean
egunekotik...", 49-66 orr.) Erdozaintziren idatzietan errepikatzen den gogoeta
bat ikusten dugu: hirietako anonimotasunean, nork bere bidea jarraitzen du,
nork bere barne mundua, barne eremua berarekin daramala; eta elkar
gurutzatzean une batez elkarri so egin eta begiez solasaldi bat abiatzen dute
(istant bat soaz amodioa errateraino! 59 or.), elkarren munduak apur bat harrotzen
eta astintzen direlarik. Gero nork bere bidea jarraitzen du eta elkar gurutzatu
eta mintzatu direla seguruenik ahaztu. Komunikazio beharra eta ezina bera
dakarkigu Trein honen drangadan lanak. Parisera daraman trenean emakume bat
parean eserita doa; elkarrengandik hurbil daude oso, baina haien munduak
urrun eta ezin aurkituak.
... parrez-par, zu nere aurrean, ni zure aurrean ez ezagunak tokatu ginen
guruz-buru aulkietan... (...) parrez-par begiak erne bata bestearen bila eta bata
besteari iheska...(...) kurutzegunerik gabean kurutzefikatuak bakoitza gure
munduan... elkarrekin solastatu nahian eta ezinean bidaia honen parentesis
borobilduan... parentesis (...) gure munduak... itsasoaren higiduran murgilduak...
hegi-juntarik gabe... distantziaren itsasoan... ausartziarik gabe... zu eta ni parrezpar juntagune baten menturarik gabe... distantzien bertutez elkar ezin aurkituak...
konplizitate izpi bat, xoilki, distantzien mugetan... (THD, VI.).

. Gaua
Erdozaintziren obrak islatzen duen hiri unibertsoaren azterketa
amaitzeko, aski interesgarria deritzogun azken elementu bat aipatuko dugu,
gaua, alegia. Hiriaren ikuspegia iluna eta gauekoa da beti. Orain arte aipatu
ditugun hiriari buruzko idatzi gehientsuenak lurrazpiko hirian daude
kokaturik, hau da, metroetako bagoi eta korridoreetako ilunpe etsigarrian (GA,
12 or.). Gauaren atzekaldean eleberrian ere hiriaren argazki iluna eta goibela eta
etsigarria egiten digu Manexek. Hasteko, neguko egun hits eta lainotu bateko
arratsean hasten da kontaketa, kasik ilunpean pasatu zen (13 or.) egun hotz
batean. Izenburuak aurreratzen digunez, istorioa gauez garatzen da, gauaren
ixiltasunean murgildua eta bare dagoen Paris agertzen zaigu (47 or.), eta gauaren
inguruko gogoetak eta sentipenak agertzen dizkigu narratzaileak. Gauaren
atzealdearen sinboloa den Paris hiria erakutsi nahi digu idazleak. Izan ere, gaua
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da jendeak eta gauzak egokien ikusteko eta sentitzeko unea, hiriaren bizitza
dramatikoan barnatzeko unea.
Parise hautatu diat segurrenik han bizi izan naizelakotz bi alditan, baina
batez ere gauaren atzekaldearen sinbolo bezala. Iruditzen zaitak gauaz jendeak eta
gauzak egunaz baino hobeki behatzen, ikusten, entzuten, sentitzen direla aurretik
atzekalderaino. Itxura edo gertakari arruntenetik hasi, nahi ukan diat barnago
zilatu Parise argitsuak bere atzekaldean gorde dezakeen bizitza dramatikoa (...) 516

Hortaz, ez da ilunbearen zentzu ezkorra edo etsigarria Erdozaintziren
gauak dakarkiguna. Aitzitik, gaua atsedenaren, lasaitasunaren eta isiltasunaren
mundua da. Hala zioen I. Bordak ere: "Kolore bakar bat aurkitzen dugu eleberri
honen atzekaldean, hau da beltza. Orobat idazleak zuriz izkriba zezakeen
textoa paper beltz baten gainean. Ordea beltza izan arren ez da eleberri hotza,
intimista eta beroa baizik".517
Eta gaua beste mundu bat ere zela, pausuaren mundua, loaren mundua,
ixilpeko bizi baten mundua (GA, 20 or.).

Eta poetak maite du mundu hori, nahiko luke ilunpearekin nahasi,
ilunpearekin barreiatu (ibid.). Neguko gau hotz bat da, baina gauaren
iluntasunak inguratzen duelarik, harekin nahastu eta barneratzen zaiolarik,
haren berotasuna sentitzen du. Gauaren hotza eta freskoa sentsazio epel eta
gozo bilakatzen da, gorputz barneraino sartzen zaiona.
Berotasun epel bat sentitu nuen larrua kilikatzen, emeki-emeki gozotasun
bat ere erraietan barna hedatzen (Ibid.).

Gaua naturaren eta izaki guztien harmonia sentitzeko une pribilegiatua
da. Poeta ere mundu natural horren mugimenduan sartzen da...
Gaua eta eguna nola diren bata besterari harmoniaz polliki-polliki lotzen eta
nola diren elkarretatik bereizten, sasoinek markatu neurrietan, (...) izadiko gauza
guziak direla mugimendu hontan sartzen, inguratzen, neurritzen eta bizitzen..., ni
ere sartu nintzen gauaren munduan (Ibid.).

... eta gauaren munduan sarturik, biziago sentitzen da. Gauaren bizipilpirak bat-batean egunean zehar ikusiak eta eginak ahantziarazteko indarrak
ematen dizkio, eta bizi delako sentsazio indartsu batek hartzen du.
Indarrak nintuen bilduago, sentimenduak azkarrago, ametsak aberatsago,
une labur hontan: bizi nintzelako sensazio beteago batek hartu ninduen. Kasik
mundu osoa neure barruan hurbilago aurkitzeraino, lotuago eta bilduago (Op. cit.
20-21 orr.).

Beroa, epeltasuna, atsedena, lasaitasuna, gozotasuna... amatasunaren
edota emetasunaren irudiei egozten genizkien sentsazioak ditugu berriro ere.
Gaua ere amarenganako itzulera bilakatzen da, "la nuit est le lieu où constellent
le sommeil, le retour au foyer maternel, la descente à la féminité divisée", dio
Durandek (op. cit., 250). Eguneko erritmoa eta zarata etengabearen ondoren,
gaua lasaitasunerako eta hatsa hartzeko unea da.
516.-

Erdozaintzi, Argia, 1983.
I. Borda, Herriz-Herri (1983-12) astekarian idatzi zuen GA elaberri argitaratu
berriaren kritika.
517.-
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Gauak, orduan, beste irudi bat dakarkio gogora poetari, aipatu berri
dugun emetasunari indar gehiago ematen diona: itsasoarena. Batetik, gauez
hiriaren hotsak entzuten dira, baina urrunean bezala, itsasoaren marruma
pausatua hautematen den bezala leihorretan (21 or.). Bestetik, aireak dakarkion
ezantza gustuak itsasoko aire gazitua gogorarazten dio. Orduan oroimenak
udako gau izartsuetan, ondartzan luze-luzea etzana aire gazitua irensten egoten
zeneko denbora urrunera eramaten du:
Oroitzen naiz ezantza gustu hau ahoan erabiltzean eta amets egiten dut
neure herriko ondartza gazituan arearekin amultsuki jostetan ari naizela: bir-bir
area barreiatuz gorputz gainean edo metatuz sahetsean edo zilokatuz neure
inguruan... Ene gorputza itsasoak hartzen du eta, bere marrumaren intziriaz,
loerian pausatzen, ondartzeko are gazituan. Atzartzen naizelarik, eguzki printzeak
dirdiran eta dantzan ari dira jadanik uhainekin eta, igerika abiatuz, juntatzen
nitzaie, arinki perekatuz ur gaziaren gain beteak. Itsaso barean gorputza dabil
bilintzi-balantza uhainek eramana beren erritmoan (Ibid.).

Arearen ukitu iheskorrarekin jolasten lehenik, eta itsasoko uretako
uhainekin ondoren, poetak loeria, atsedena eta goxotasuna berreskuratzen ditu.
Itsasoaren emetasunak biltzen du uhainekin laztanduz eta kulunkatuz erritmo
lasai batean. Aurretik uraren irudiak aztertzen genituenean genion bezala,
hemen ere itsasoaren eta gauaren irudiak batzen dira: izarrak eta eguzki izpiak
ur gainean islatzen dira uhainekin dantzan, eta poeta haiekin elkartzen da,
izarren eta eguzkiaren artean igerian. Gauaren epeltasunak itsasoa dakarkio
gogora, eta itsasoaren leuntasunak zeruan igerian dela sentiarazten dio. Itsasoa
kulunkatzen eta laztantzen duen ama bat dela genion aurrekoan; bada, gaua
ere, itsasoa bezala, eramaten gaituen eta kulunkatzen gaituen materia femenino
bat da.518
Gaua heriotzari ere loturik dago. Migel gaztea hil egin da, lagunak haren
desagerpenaren samina sufritzen du, baina ez du sekula heriotza edo hil hitza
erabiliko. Gauean sartua dela esango digu, gauean murgildua, gauarekin batua:
Migel, gaur eta gero, ez zen etorriko, urrunegi joana zen. Gauean barnegi
sartua zen. Halakoak zituen begiak... (...) Bere burua ahantzi zukeen gauean eta
gaueko zeretan joaki zitekeen amorratua, liluratua. Gauean murgildua, gauarekin
batua, gauaren argidura biziaz xoratua, bere begi beltzak zer ororen erran-nahi
gordea urratzen ari zitezkeen. Gauaren eremuan sakonegi joana zitekeen gugana
berriz itzultzeko. Halakoak zituen begiak... Ez zen etorriko (GA, 39 or.).

Heriotza gauaren eremua da, gaztearen begiak bezain eremu beltza, dio,
baina ez zaigu eremu ezkor eta mingarri baten moduan agertzen;
intimitatearen, sakontasunaren, eta sustantzia inguratzaile baten erresuma da.
Durandek Novalis-i buruz esandakoa errepikatuko dugu: "La nuit introduit
également une douce nécrophilie entraînant une valorisation positive du deuil
et du tombeau" (op. cit., 250).
Gauaren belztasunean, Paris hiria eta poetaren goibeldura pizten dituen
argi bakar bat dago: ilargia. Ilargiak, emetasunaren, inkontzientearen eta
magiaren irudi519, poeta erakartzen du. Baina, Bachelard-ek azaltzen duen
518.-

Bachelard-ek Novalis-en obrari buruz honela dio: "Pour Novalis, la Nuit elle-même
est una matière qui nous porte, un océan qui berce notre vie: 'La Nuit te porte maternellement'"
(1997a: 180).
519.- Ilargia elementu femeninoa da, Eguzkiarekin batera Lurraren alabatzat hartua izan
dena euskal mitologian (Ik. Barandiaran, op. cit. 54 or.). Hari loturik daude bai lurra, bai ura
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bezala (1979a: 162-165), ez da berez ilargiaren forma eta kolorea erakartzen edo
liluratzen duena (opil biribil bat dirudi ilargiak zeruan GA, 45 or.), materia baizik.
Imaginarioaren sustrairik sakonenak eta jatorrizkoenak ez daude irudietan,
baizik eta presentzia hurbilago eta materialago batean (Bachelard, op. cit., 164).
Horrela uler dezakegu, beraz, Erdozaintziren ilargia materia likido baten gisa
agertzea, bustia, hezea, guria edo biguna:520
eta argidura busti batez polliki-polliki lanoak baztertzen ari zen (GA, 34
or.),
Lurraren izerdia odolean, haizearen bolada zainetan, ilargiaren guria
haragian (GA, 35 or.),
asteri lanotsu batez/ ilargia bustia zen batez (...)
... geroxago/ ilargia/ xukatua zen... (HH, 108 or.),
Eguzkiaren dirdaia/ Ilargiaren hezea/ Lanoen bustia (BP, 45 or.).

Ilargiaren argiak ametsetan murgiltzen du, inguratzen du, gogoa eta
gorputza biguntzen eta lasaitzen. Fluido baten moduan, argi magikoak biltzen
du poeta, eta eztitasun, pake eta harmonia sentimendu bat sortarazten dio,
itsasoko uretan igerian egongo bailitz.
Bere argidura apalean ahantzi nituen atzoko arrenkura goibelak. Eta
bizitzaren sorguneetatik zetorkidan zorion samurra gozatu nuen izadiaren
harmonia jorian (GA, 34 or.).
Halako bildutasun batean sararazten ere nau. Buru-muinak mardo, bihotza
biguin, gorputza malgu, ene gogoa baderabil lazo eta flux (GA, 45 or.).

Ilargiaren eta Migelen arteko konplizidadea handia da. Gazteak hitz
egiten dio, laguntza eskatzen dio, ilargia laguna du, baina aldi berean urruna
eta helezina, eta malenkonia indartu baino egiten ez duena.
Ilargiari deitzen diot lagunt nezadan. Baina alferretan: azkarrago eta
mutiriago baizik ez dit pizten zurekilako gutizia. (...) Ilargiari mintzatzen nitzaio
niganat hurbil dadin. Baina, elkor eta mutu, ez dit deus entzuten: saminago baizik
ez dit sentiarazten zure falta (Ibid.).

Ilargiak sorturiko leuntasun eta atseden une horretan, Mirentxu maitearen
oroitzapena datorkio Migeli. Ilargiak neskaren begiak ekartzen dizkio gogora
eta ilargiaren argitan haien kolorea nolakoa izango den amesten du.

(femeninoak horiek ere) eta hortaz bikoitza da ilargiaren emetasuna, bizitzaren eta heriotzaren
bilakaera ziklikoa irudikatzen duelarik (A. Ortiz-Osés 1996: 55-56). "La lune est
indissolublement conjointe à la mort et à la féminité, et c'est par la féminité qu'elle rejoint le
symbolisme aquatique", dio G. Durand-ek (op. cit. 11 or.). Eguzkia ere Lurraren alaba dela
zioen Barandiaranek baina oso bestelako izakera du. Ortiz-Osések, beti ere Jung-en teoriei
jarraituz, Ilargiaren eta Eguzkiaren eremuak konparatzen ditu bien ezaugarriak kontrajarriz:
Ilargia Ama Lurraren barnerakoitasuna islatzen duen bitartean, eguzkia kanporakoia eta
maskulinoagoa da. Ilargia, Lurrari lotua, txuritasuna (ura) eta iluntasuna (lurra) da, magia,
inkontzientea... Eguzkia berriz, Zeruari lotua, suaren kolorea dauka, indarra, arrazoia,
kontzientzia... (1996: 58)
520.- Honela azaltzen du Bachelard-ek ilargiaren imaginazio materiala Martin Buber
idazlearen poesia dela eta (1979a: 164-165): "Ainsi la Lune est, dans le règne poétique, matière
avant d'être forme, elle est un fluide qui pénètre le rêveur. L'homme, dans son état de poésie
naturelle et première, 'ne pense pas qu'à la nuit où, dans le sommeil ou dans la veille, elle vient
vers lui, s'approche de lui, l'ensorcelle par ses gestes ou lui donne plaisir ou peine par ses
attouchements. Ce qu'il conserve, ce n'est pas l'image d'un disque lumineux ambulant, ni celle
d'un être démoniaque qui y serait attaché en quelque façon, mais d'abord l'image motrice,
l'image émotive, du fluide lunaire qui traverse le corps...' ".
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Ilargiaren argiduran zure begien kolorea nolakoa den nahi nuke jakin,
Mirentxu. Amesten dut dela berdea. Ez dakit zergatik. Baina ilargiaren horaila
zure begi urdinetan nahasia, amesten dut dela berdea. Behin ere ez zaitut begiratu
ilargi betearen argidura lilugarrian (Ibid.).

Ilargiaren argi horaila eleberriko kolore bakarra da eta ikusi dugun bezala,
irudi bitxia sortzen du; izan ere ilargiaren argitan neskaren begi urdinak berde
ikusiko direlakoan dago. Horia eta urdinaren nahasketatik sortzen den kolore
berdeak badu indar sinbolikorik; Durand-en hitzetan, berdea lasaitasunari,
atsedenari eta amaren sakontasunari lotzen zaio (op. cit., 250-251).521
Mirentxuren begi berdeen irudi hori, hain zuzen ere, izan zuen aipagai Joseba
sarrionaindiak Ni ez naiz hemengoa liburuan. Sarrionandiak euskal literaturaren
tradizioan kolorerik nekez agertzen dela zioen. Haren ustez adibide bakan
batzuk kenduta ez da "margo literaturarik" egiten, "marrazki literatura" baino.
"Badaude, halaere -jarraitzen du-, lore eder bakarti batzu hizlauan batbatean
azaltzen direnak, asfalto zirrikituetan bezala. Adibidez, Manex ErdozaintziEtxart, bere Gauaren Atzekaldean nobelan esaldi hau agertzen da: "Ilargiaren
argiduran zure begien kolorea nolakoa den nahi nuke jakin, (...) amesten dut
dela berdea".522
Begiak ez ezik ilargiak neskaren gorputza ere irudikatzera eta desiatzera
darama. Ilargia hezea eta biguna zen bezala, neskaren gorputza hezea eta
mardula dela amesten du:
Eta nolakoa ere den zure gorputzaren guria zure begiak berdetzen direlarik
ilargiaren dirdira horailean, ez dut orainokoan sentitu. Baina amesten dut dela
haragi heze eta mardula. Eta zure mugimendu-jestuak direla ortzi-euri erauntsi
emankorrak ene erraietan (Ibid.).

Gauaren eta gauari loturik dauden elementu guztien inguruan, beraz,
sentsazio berak errepikatzen dira: epeltasuna, atsedena, lasaitasuna,
goxotasuna, emetasuna... Gaua, eta honi loturik itsasoa, ilargia eta emakumea,
Durand-ek Régime Nocturne deitzen duenaren irudien isomorfismoaren adibide
ditugu. Guztiek mundu bat osatzen dute, hiriaren azpi mundu bat. Hiria
mundu hotza, arrotza, bakartia eta krudela dela genion. Bada, gauak, eguneko
errealitatetik ihes egin eta iraganeko sentimendu eta irudietara ihes egiteko
bidean jartzen du. Gauak, pertsonaiek atzean utzi behar izan duten munduaren
beroa, leuntasuna eta bizi-pilpira berreskuratzen du. Gauaz ibiltzen dira,523
iluntasunarekin nahasturik, izan ere, eguzkia bera ebatsi digute dio, eguzkia
Herriaren eta askatasunaren sinbolo delarik, eta ez dakigu zer diren kanpotikako
beroaldiak (GA, 54 or.). Atzerri urrun eta hotzean eguzkirik ezean, ilargiaren ume
(ik. O.4-2 olerkia) bilakatu dira.

521Patziku Perurenak Koloreak euskal usarioan liburuan azaltzen du berde edo orlegi hitzak
euskal usadioan eta euskal autoreen artean izan duen tratamendu berezia, kolore berdearen
harroztasuna, magia eta misteriozko sinbolismoa (1998:59-85).
522.- J. Sarrionandia, "Ni pintorea banintz", in Ni ez naiz hemengoa, Pamiela, 1994, 145 or.
523.- Gauaz ibiltzen dena izenburua jarri nahi izan zion Erdozaintzik eleberriari 1981ean,
harik eta Txomin Peillenek izen bereko nobela idatzia zuela jakin zuen arte.
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4.5.3. Poesia zoziala
Hiriko bizimodu hartan gaitzesten zuen gizatasun eza, bakardadea,
inkomunikazioa, zapalkuntza eta marginazioa, poetaren pentsamenduaren
oinarrien isla baino ez dira. Pentsamendu hori hainbat iturritatik sortua dela
genion aurreko atal batean (ik. 2.2. atala): antikolonialismoa, antikapitalismoa,
abertzaletasuna,
kristautasuna,
herrien
askapenaren,
eta
gizarte
berdintasunaren aldeko ideologia... Eta ideologi zutabe horiek izan dira, hain
zuzen ere, Erdozaintziren obraren zatirik handi baten eta ezagunenaren iturria.
Manex bere garaiari, bere herriari engaiaturik bizi izan den eta idatzi duen
idazlea izan da. Beraren idatzietan gizartearekiko kezka eta konpromezua
aurkitzen ditugu, kritika zorrotza eta salaketa, bai mundu osoan gudarik eta
zapalkuntzarik bizi duten lurraldeei dagokienean, bai hurbiletik bizi duen
Euskal Herriko errealitate gatazkatsuari dagokionean.
Gizartearen drama eta borroka salatzeko poesia hartu du armatzat.
Beharbada ez dela poeta ona dio, baina luma du bere herriaren egoera
salatzeko eta oihukatzeko bidea. Olerkigintza baliatuko du, hitz zorrotz eta
gogorrez, herria altxatzeko eta kontzientziak pizteko. Gogora ditzagun berriro
ere haren hitzak:
Utz nazazue
Hirur ehun mila harri xuriz
Hirur ehun mila hitz gogorrez
Zapaldua den herri hau
Altxatzen... (HHE, 101 or.)

Irakurlearekiko konplizitate osoan, herri langilearen hitzak izan nahi dute
Erdozaintziren olerkiek. Autozentsura izpirik gabe, gogorki salatzen ditu
gizarteak pairatzen dituen bidegabekeriak, tripatik eta odoletik ateratzen diren
oihu eta deiak eginez, irakurleari galderak luzatuz, eta herriaren etsaiak hinkihankarik gabe izendatuz. Ez gaude, beraz, poesia errealista objektibo baten
aurrean; Erdozaintzi ez da inguruan duenaren berri ematen digun ikusle hutsa.
Aitzitik, ez du ikusten duen errealitatea onartzen. Errealitatearen deskribapena
baino, azalpena egiten du haren barne mekanismoak agertuz. Ezadostasuna,
oldartzea eta salaketa dira olerki hauen elementu nagusiak.
"Neure ustetan, literatura beti soziala da: idazlearen postura agertzen du"
zioen,524 eta badakigu honez gero zein izan zen hasieratik hartu zuen jarrera,
lanbidearen esparruan ez ezik, literaturgintzan ere bai: pobreen, zapalduen,
baztertuen eta langileen aldekoa, alegia.525 Errealitatea latza eta gordina da,
errealitate bihurtua eta makurtua bizitzea egokitu zaio, eta gorrotoa, mina eta
herioa baino ez du ikusten gizartean, adiskideengan, berarengan:
Biziaz besterik bada plaza gainean: erasia eta mehatxu, kolpe eta zanpatze,
esplotazio eta ebaste, gezur eta enganio, azpikeri eta bortxakeri. Errealitatea da
bihurtua eta makurtua, nork bestea duen hobekienik baliatuko eta larrutuko. Giro
nahasia eta eroa. (...) Gaur ere atzo bezala, herioa ikusi dut bizia garaitzen:
gizartean, lagunetan, nigan. Herioa sentitu dut, gaur ere atzo bezala, neure odola
goxoki xurgatzen: irri karkaila ezazol bat bota zuen ongi ase ondoan! Bizia eta
herioa uztartuak ibilki dira plaza gainean... (GA, 51-52 or.)

524.525.-

1974, Torrealdairen inkestari erantzuna.
Ik. Erdozaintzi, 38. art.: "Erlijioso bizitza Euskal herrian", 1978.
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Kezka hori ez zen Iparraldeko edo Euskal Herriko inguru hurbilera
mugatzen, baizik eta mundu zabalera hedatzen zen. Internazionalismoak eta
antikolonialismoak nazio txikien zapalkuntza eta zatikaketa salatzera eraman
dute, beti ere defendatuz haien burujabetasunaren, askatasunaren eta
nortasunaren defentsaren aldeko borroka.526 Giscard d'Estaing-en Frantzia eta
Francoren Espainia bezala, gogora dakartza Viet-Nam, Palestina, Afrika eta
Hego Amerikako herrialde pobreak, bai eta gizarte mailaketaren,
zapalkuntzaren edota gosetearen biktimak:
Herioa sentitu dut, gaur ere atzo bezala, mundua tinkatzen bere izkin eta
alde guzietatik: Viet-Nam, Biafra, Hego Amerika... itsasontzi hondatuak!
Ospitaleak, presondegiak: jendez mukurru. Dirua, harmak eta jende herresta.
Langileek ixildu beharko dute beren onetan, bestelan hanbat gaixto. Bego, indarra
duenari, azken hitza: diote! Gizarte mailakatu hontan, bego diruari bere bidea eta
jaun txapeldunari bere fantesia. (...) Hego Amerikan Indianoak suntsitzer dituzte.
Afrikan, Biafrako Ibosak bentzutu dituzte, omen. Viet-Nam, Hego Amerika,
Biafra: dena nigar eta garrasia... Gudularien zintzarrotsa, gaur ere atzo bezala, ito
da itsasoen marruman! (op. cit., 52-53 orr.)

Xabier Letek egin zuen bezala, Txileko Pinochet-en estatu kolpea
dakarkigu olerki batek,527 herri langile xumeak sufritzen duen indarkeria,
etsipena eta ihes egin beharra gogoratuz:
Biharamunean
1973.ko irailak 11
berek ere ez zakiten
nongo ekaitzak
bezperan amatxik piztu sua hil zioten
eta zerengatik mahai gainean zuten ogi ondarkina
Txakurrek eraman zioten
eta holaz iguzkia ez zitzaien agertu...
("Non dira Santiagorateko bideak..." HH, 98 or.)

Nikaraguako 1978ko sandinisten altxamendua beste batek. Bigarren hau,
berriz, tonu itxaropentsu eta alaiaz idatzia da, iraultzaren bidez askatasuna
eskuratu duen herri langilearen garaipena ospatuz:
MANAGUA hiri etsaien pean presondegi bat iduri
Atzo goizean oraino ere karrikak oro intziri:
Oldar indarka irekitzen da askatasunez igeri
goazen plazara elkarren soinu buru-bihotzak dantzari.
NIKARAGUAko ontasun-jale herresta triste zitalak
Ameriketan lasai dabiltza behin-betikotz zainduak:
Galdu anaien odol errekan busti ditugun eskuak
Hemen dirade iraultza lan hau bukatu arte batuak.
("Managuako bideak" O.1-36)

Nazio urrunen zoriaz mintzo zaigu Erdozaintzi baina beti ere bere herria
gogoan. Olerkiotan ezagunak zaizkigun eta Euskal Herriari buruzkoetan
erabiliko dituen elementu eta irudi berak darabiltza: lurra (Neska mutilak arinarina atzartzen dira pausutik/ Uzta berriak laster biltzeko atzo uzkali lurretik O.1-36),
526.-

Ik. Erdozaintzi, 9. art.: "Attitude basque et jeunes nations en marche", 1957.
X. Lete, Behin batez Chile deitzen zen/ lurralde bat bai omen zen, in Bigarren poema liburua,
1974, 100 or.
527.-
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etxeko suaren beroa (HH, 95 or.), langileria, lantegiak, eguzki ebatsia eta gau
zohardiaren ametsa... Managuarekin hasten da, eta azken ahapaldietan herri
honetako langileria, gure lurra eta arbasoekin amaitzen du (O.1-36). Txile edo
Nikaragua bezalako herrien problematika Euskal Herrira dakar elkarren arteko
gizarte edo historia parekotasunak agerian utziz, nazio haiei buruz idaztea
gure herriaren egoeraz hausnartzeko aitzakia bailitz.
Gudak, iraultzak, gatazkak... munduak indarkeria eta heriotza sufritzen
du etengabe. Gizakien artean herioa nagusitzen eta amodioa zanpatzen ari dela
ikusten du:
Su
Alde guzietan
Herra
Gizakietan
Jauzika!
(...)
Ustegabean
Herioa
Lagundu dugu
AMODIOA
Hiltzen eta
Ehortzen! (O.1-24)

Gerla eta herra solasak gure poetaren belarrietara iristen dira:
Gaur ilhun duk zeruan
Lanho beltz batzuek gorde daukuien ilhargia
Gaur ilhun duk munduan.
Gerla solasek ikaretan
Ezarri gitie
Herra solasek tinkatu daukuie
bihotza.
Aneia,
Gaur ilhun duk ene bihotzean
Zeren,
Mundu guzia
Entzun baitut (O.2-25)

Ez luke halakorik entzun nahi, ez ikusiarena egin eta lurpean gorde nahi
luke, baina ezin dio errealitateari bizkarrik eman, mundu osoko hotsak iristen
baitzaizkio. Mundua deika ari zaiola entzuten du.
Ez nian nahi...
Zer eztut egin ez intzuteko?
Ez nian nahi
Nitaraino heldu zen mintzoa:
Mundu guzia eni deika (Ibid.).

Munduarekiko kezka eta konpromezua pisua eta mingarria gertatzen
zaio. Erdozaintziren olerkigintzan etorkizunaren ikuspegi baikorra eta
itxaropentsua nagusi bada ere, ezintasun sentimendua handia da, eta zenbait
olerkik geroari buruzko kezka existentzialen isla dira:
Gaur ilhun duk zeruan
Zer izanen da biharko goiza?
Gaur ilhun duk ene bihotzean
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Zer izanen da ene geroa?
Aneia! (Ibid.)

1960. urteko poeta gazteak dagoeneko agertzen zuen gizarte mailaketa,
pobrezia eta jende baztertuen alienazioarekiko ardura. Ebanjelioaren
irakaspenak hartu eta gizarte berriaren beharrei eta bidegabekeriei egokitzen
zizkien. "Jauna mintzo" (O.1-18) dugu horren adibide. Olerki honetan Mateoren
hitzetatik abiatuz, Jesusek mendian eman zuen hitzaldiari buruzkoetatik (Mat.,
V, 1-12), gizarte honetako zanpatuak eta baztertuak goraipatzen ditu, haiek
baitira Jaunaren saria eta zeruetako erresuma eskuratuko dutenak: handi-mandien
menpe bizi diren behartsuak; jende ezti eta baketsua; sufritzen eta negar egiten
dutenak; beren herriaren eta askatasunaren alde gogorki lanari emanak diren
laborari eta langileak; beren fedeak gidaturik, presondegietan diren eta
erasotuak izan diren kristauak...
Palazio ederretan alojatuak zireztenak...
Dirua burrustan erabilki erhi punttetan
Eta xorroa mahain betean untsa kokatua;
Afera seriosen buru eta handi-mandien artean
Gorenetik mintzo, zigarroa ahoan;
Jende pegesa oin-petan eta langilea esku-makil;
Ustelkeriaz lurreko erresumaren nausi
Eta nahi-al'ez bertzen lerroan lurrak lekuratzen...
So egizue, ixtant bat bederen, mendi alderat,
Jaunen JAUNA baitzautzue handik mintzo:
"DOHATSU GOGO ONEZKO BEHARTSUAK,
HEIENA BAITA ZERUETAKO ERRESUMA (O.1-18).

Eta aitzitik, salatzen ditu palazio ederretan alojatuak diren aberats diruzaleak;
herra, borroka eta odolzaleak, bakearen etsai; miserietatik urrundurik bizi den
jende berekoia; lizunkeriaren liluran galduak diren gazteak...
Gizartearen goi mailako agintari eta pertsonaien kritika zorrotza
dakarkigu 1977ko "Hemengo elizari" olerkiak ere (O.1-32), oraingoan umorez
eta ironia handiz bada ere. Hiru errepikatan herri zapaldua, apurtua eta
urkatuaren salaketa egiten du:
Eta gu ez gara libro
Ikusten duguna salatzera:
Herri zapaldua
Herri apurtua
Herri urkatua...
Eta gu ez gara libro
Sinesten duguna aitortzera:
Herri xutitua
Herri elkartua
Herri askatua... (O.1-32)

Baina libratuko gara dio itxaropentsu bigarren errepikak; eta libratuak gara
ospatzen du hirugarrenak.
Zapalkuntza horrek badu erantzulerik Erdozaintziren aburuz, hain zuzen
ere Eliza ofizial zaharkituak babesten dituen agintariak eta boteredunak, eta
haiei dedikatzen dizkie hamabi bertso: notable jauna, kalonjea, zenaturra,
apezpikua, bankierroa, jendarmea, makiñuna, notaria, medikua, nagusiak...
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Zenbat holako Elizan saindulari
Eman dirade egiaren zedarri:
Jauntzi apainak usain on girgileri
Egunak oro lasai bizitzeari
Jende xumea aztaparka lurrari
Ezin eskapiz iheska hiltzeari...
Baina ondikotz jauneri kasta horri
Suerte on hau ez zaio lotsagarri! (Ibid.)

Buruzagi eta puxanteekiko mespretxua aurki dezakegu Hinki-Hanka-n ere:
puxantak, jakintsunak, buruzagiak, kargudunak/ eta beren mutilak, armadakoak,
unibertsitatekoak,/ elizakoak, poliziakoak/ dena titulu, grado, xingola, girgileria eta
harma... (HH, 54-55 orr.). Ironiaz nahiz seriotasunaz, Erdozaintzik bere obran
gizarte sistemaren zaindariei egiten dien kritika zorrotza eta zuzena da,
itzulingururik gabea. Ez du inolako arazorik handi eta puxanten diruzaletasuna,
ustelkeria eta azpikeria ozenki salatzeko.
zer inporta du?
handi eta puxanten eta aberats okituen
jukutria, zitalkeria eta mehatsuek
gure bihotza borobildu baldin badute
eta gure izpiritua zorroztu... (HH , 61 or.)

Izan ere, aginte oro zapaltzailea da eta herritar xume eta langileei
indarkeriaz nagusitzen zaie. Hala zioen, bederen, Gauaren atzekaldean eleberriko
Migelek: "Ez dik hanbat sorgina izan behar ohartzeko botere mota guziak
beldurraren gainean sortzen direla, indarkeriaz nausitzen eta finkatzen direla,
eta beti indarkeriaz irauten ere dutela beste indar bortitzago batek uzkaili arte"
(GA, 33 or.).
Antikolonialismoaren
eta
antikapitalismoaren
ideiei
loturik,
abertzaletasuna dugu Manexen obraren zutabe nagusia eta idatzi gehienen
inspirazio iturri. Gazte garaiko olerkiek Euskal Herriaren irudi erromantikoa
agertzen zuten: lur garbia, munduan paregabea eta ederrena (O.1-7); euskalduna
zintzoa eta fededuna zen, laborantza lanetan azkarra eta trebea (O.1-17), lurra
bere baitan daramana (O.2-16), odol garbi eta azkarraren jabe (O.2-24); eta azkenik,
euskara, eskual-endaren hizkuntza garbi maitea, eskual-giza-semeen hizkuntza lehena
(O.2-4), eskuara bihotzaren mintzoa, bihotzaren elea (O.2-16).
Hasierako ikuspegi erromantiko horri, ordea, berehala protestak eta
salaketak jarraitu zioten. Euskal Herria ez zen dagoeneko euskaldun langile eta
zintzoaren paradisu mitikoa. Aitzitik, sufritzen duen, zanpatua den eta
banandua izan den Euskal Herri zehatz batetaz ari zaigu Erdozaintzi.
Hasteko, borroka batean murgildurik bizi den herri txikia eta osperik
gabea da.528
Herri hau
Euskadi deitzen da
Fama handirik ez du
Europako plazan
528.-

Olerki labur horrek badu loturarik Joxe Azurmendiren "Manifestu atzeratua"rekin:
Gure herriak ez dauka kondairarik./ Pobrea da. Ez dauka/ pirata koxkor pare bat. Olerki horrek ez zuen
Hitz berdeak (1971) liburuan agertzerik izan zentsuratua izan zelako. Hain zuzen ere, liburu hori
Erdozaintziren liburutegiaren apaletan aurkitu dugu, barnean egunkari batetik moztutako orri
bat daukala, zeinean "Manifestu atzeratua" olerkia irakur daiteken, P. Xarritonek aurkeztua.
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(...)
Gure herriak
Burrukaren kolpeak
Daramazki bizkarrean
Eta historiaren
Fama gaiztoa
Atera diote
Europako plazan (O.2-20).

Zazpi probintzietako herria da, jakina. Iparraldeko errealitatea
hurbilagotik bizi badu ere, etengabe aldarrikatzen du herria banatzen duten
mugen suntsiketa, alde batekoak eta bestekoak batzen dituzten lokarriak,
elkarren arteko anaitasuna, helburu, amets eta historia komunak... (Ik. "Hil
zorian ote gara? HH, 70 or., "Neurriak" HH, 82 or., "Askatasunaren amets..."
HH, 120 or., NPI XII, 52-53, or., GA, 31 or., /Ahalgea sartu zitzaukun/ Pr. 3...).
Zazpi Probintziak
Bata besteari lotuak
Zenbat eskualde loretsu
Oztibarre, Amikuze, Otxagabia,
Basaburia, Pettarra, Baztane,
Goiherri, Galdakano,
Garazi...
Zenbat eremu doihantsu
Beren izenekin
Beren izanarekin
Beren bizi nahiarekin
Bata besteari estekatuak
Historia luze batean zehar
Odol beraren bustiaz koloratuak... (NPI, 61 or.)

Bestalde, Iparraldeak jasan duen lurraren espekulazioak herriaren
galbidea ekarri du, lurra saltzearekin batera euskal izatea eta sustraiak galtzen
baitira:
Zeren geure lurretik bizi nahi dugu geure lurrean geure erroak sakon
eginik. Lurra diruarentzat saltzen delarik geure erroak galtzen ditugu. Eta diruak
laster bakarrik utziko gaitu: lurrik ez dukegu, ez eta errorik (GA, 59 or.).

Erdozaintzik lur lapurtuaz hitz egiten digu, elgarretarik behexi nahiz gurea
den lur ebatsiaz (O.2-17), arrotzek beretu diguten herriaz (O.1-25). Hau da,
arestian aipatzen genuen euskal lur mitiko hura galtzorian ikusten du eta
beldur da ez ote dituzten sekulako galdu hain maiteak dituen mendiak,
ibarrak, haritzak, errekak... eta geure odolaren beroa (O.1-25). Lurra eta Herria
identifikaturik agertzen dira, biak bat dira, zer sakratu bat, naturala eta
biziduna ere bai. Herriak erraiak ditu, eta errealitate gordina bizi duen izaki
bizidun bati legozkiokeen adjektiboak darabiltza idazleak: herri zanpatua da,
apurtua, ukatua, urkatua, gakotua, estekatua, esplotatua, umiliatua, hilzorian eta erdiminetan dago.
Herriaren eta Lurraren desjabetze tragiko horren aurrean, etsipena baino
gehiago amorrua eta haserrea erakusten du.
Espainoleriaren
Frantseseriaren
Eredu liluragarriak
Enganagarriak sartu ziren
Urtetik urtera:
Handiak eta ttipiak
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Aberatsak eta pobreak
Manatariak eta morroiak
Alfabetatuak eta analfabetoak
Zakitenak eta ez zakitenak...
Herri zapartatu bat utzi ziguten
Gure herri hau madarikatu zutenek!
(BP, 20 or., eta NPI, 50 or.)

Euskal gizarteak mugaren alde bietan bizi duen egoera politikoa eta
ekonomikoa gogorki kritikatzen ditu, eta ezarriak izan diren sistemen barne
mekanismoak agerian uzten, itzulingururik gabe, argi eta zorrozki.
Beren diplomazia
Joko-jukutriekin
Beren demokraziarekin
Beren konzierto ekonomikoarekin
Beren aurre-autonomiarekin
Bere errejionalizazioarekin...
Nahi gaituzte elkarretatik berexi
Elkarren artean nahasi
Nahi gaituzte parkatu
Batzu Hegoaldean
Besteak Iparraldean
Batzu Nafarroan
Besteak Provincias Vascongadas delakoetan
Eta gu Région Aquitaine hortan
Nahi gaituzte desegin (NPI IX, 59-60 or.)

Irakurleak badaki nor diren engainatu nahi gaituzten 'Haiek', badaki nor
diren poetak behin eta berriro aipatzen dituen gure etsaiak, poetarenak ez ezik
berarenak ere direlako; poetaren eta irakurlearen arteko konplizidadea
erabatekoa delako. Baina zein dira, Erdozaintziren etsaiak? Bada,
kapitalismoaren, botere eta aginte ezarri ororen ordezkariak: kanpoko etsaiak
(espainol eta frantsesak) eta haien morroi diren barneko etsaiak (BP, 21 or.);
oligarko, jauntxo, pantza handi eta eskuindiar oro (HH, 112 or.); isilean hurbiletik
jarraitzen, miatzen eta salatzen gaituztenak ("Gure etsaiak" O.1-55)...; "Asteri
lanotsu batez..." (HH, 197 or.) olerkian mamutxa alegorikoen gisa agertzen
zaizkigunak, beren atzaparrak zorroztuz eta luzatuz barreiatzen direnak.529
Marmutza
Una
Grande
"Senile"
ari zen ari mamutzen
bere tronuan (HH, 108 or.)

Hain da sakona poetaren haserrea eta samina herriak jasaten duen
egoeraren aurrean, bere herri zaharra hilzorian ikusirik (ik. HHE, 86 or., HH, 70
529.-

Piarres Xarritonen iritziz, Erdozaintziren olerkietako etsaien artean badira ere
hasieran Fededunak taldean harekin batera lanean aritu eta aurrerago elkar ez ulertze eta
eztabaiden ondorioz aurka izan zituen kideak: "badut uste Manexek idatzi zituen azken
olerkietan bere etsaiak aipatzen dituenean ez dituela bakarrik gogoan haste hastetik haren ideia
eta haren urratsen aurka garbiki agertu zirenak: ene iduriko 'Fededun'-en arteko liskarren
ondorioz jasan saminaren aitormena ere hor da baina beti ahanzten ditu etsipen kantuak eta
san Frantsesen anaia leial bezala errepikatzen dantzarako deiak: 'Izar bati begira lagunak
eginik/ Esperantza kantatzen ez naiz asperturik' " (MG, 39 or.).
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or. ...), ezen haren Fedea apurtua dela sentitzera iritsi baita. Herri honen erraietan
olerki luzeko hirugarren oharrean barkamena eskatzen die sinestunei, bere
herrian pakea ez den, zapalduak eta gartzelatuak diren bitartean, bere Fedea
apurtua izango baita.
gure herri honek
gartzela bat iduri
diraueno
eta gauak
egunak bihurtu ez direno
guretzat besteentzat bezala
barka
nire herriko sinesdunak
neure Fede
apurtua... (HHE, 85 or.)

Etsipen eta ezintasun ("Neurriak" HH, 82 or.) adierazpen ororen gainetik,
mezu baikorra eta itxaropentsua zabaltzen du: "Ahantzi nahi ditut etsipen
kantuak/ Herri zapaldu honen intziri-nigarrak- dio errepiketan-. Esperantza
kantatzen ez naiz asperturik!" (NPI, 66 or.). Izan ere, herria zutitzen, iratzartzen,
oldartzen ari dela ikusten du, eta borroka horrek Euskal Herri berri bat, mundu
berri bat ekarriko duela ziur da (ik. "Populu bat..." HH, 63 or., "Itxaropena" BP,
26 or., "Sinesten dut" NPI, 64 or.):
Eta nere baitan sumatzen dut
kitzi-kitzi
euskaldun berri bat sortzen,
euskal populu berri bat itxura hartzen:
Europan!
Munduan! (HH, 63-64 orr.)

Mundu berri baten itxaropenak iraultza aldarrikatzera darama
Erdotzaintzi; iraultza da herriaren irtenbide bakarra. Poesia burruka baten elea
dela zioen Hinki Hanka-ko sarreran (16 or.) eta berea hala da. Olerki ugari
iraultzarako deiak dira, proklamak, euskal semeak zuti eta kalera irten daitezen,
lanari lot dakizkion eta herria bere gain har dezaten. Ikus, besteak beste:
"Mundu zabalerako!" (HH, 46 or.), "Hil zorian..." (HH, 70 or.), "Herri bat" (HH,
93 or.), "Gure kantuak" (BP, 24 or./ NPI VIII.)...
Dei adarra dut joko
Gora erabiliko:
Lot ditela lanari
Euskal semeak oro
Mundu zabalerako! (HH, 46 or.)
Xutitu gaituk
Xutik egonen
Gaituk
EUSKADI
Gure lurra iraulitzeko. (HH, 71 or.)
Askatasuna guretu arte ez baitukegu pausurik:
Gure semeek aurki gaitzaten zango-besoak ernerik! (HH, 94 or.)
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Eta zein dira, bada, Herriak borrokarako dituen armak? Armak herri
langilearen esku daudenak dira, guztiak indarraren eta aldi berean
garbitasunaren sinboloak: mailu kolpeak, izerdia eta odola (HH, 114 or.), zangoak,
besoak eta ukaiak (HHE). Borrokak ez dakar suntsipenarik edo bortizkeriarik;
izaera espiritualagoa edo intelektualagoa dauka (Durand op. cit. 181):
anaitasunean egiten da, mintzatuz, kantatuz eta ozenki oihukatuz.
Poeta bera iraultzailea da; bera ere borroka berean sartua da, bere arma
poesia bada ere. Bera ere biktima bat da; Zangoak eta besoak/ Falta ditut/ Ebaki
dizkidate, esaten digu (O.2-10), Arestiren Harri eta Herri gogoratuz. Bat egiten du
euskal gatazkaren ondorioak pairatzen dituzten biktimekin: herriaren alde
borrokatzea hautatu dutenak ("Askatasunaren..." HH, 117 or., "Itxaropena" BP,
26 or., "Hire adin..." BP, 44 or.); presondegietan direnak ("Jauna mintzo" O.1-18,
"Kaioletan" O.2-22, "Presunerrak" HH, 74 or., "Askatasunaren..." HH, 119-120
orr.); ihesean eta klandestinitatean bizi direnak (BP, 44 or., Gauaren atzekaldean );
borrokan bizia eman dutenak ("1975ko odolketak..." O.1-27, /Burgosen.../ O.128, "Askatasunaren..." HH, 118-119 orr. , "Hire adin..." BP, 44 or.); haien guztien
senideak, adiskideak, langileak... eta oro har zuzenean edo zeharka gizartearen
injustiziak sufritzen dituztenak. Poetak pertsona horiek maite ditu, miresten
ditu, eta bere seme-alabak bailira haiekin batera sufritzen du:
Espainiako presondegietan sakatuak
Nere haurretarik dira
Eta min dut bihotzean
Eta sofritzen dut hezurretan...
(...)
Presondegietan zurmintzera kondenatu dizkidaten
Nere izerdiaren haurrak
Eta min dut erraietan...
Beren aita-amak eta beren haurrideak
Beren hauzokoak eta beren herriko lagunak
Baserrietan eta uzinetan eta eskoletan
Heziz eta alienatuz eta burtxoratuz
Xurgatzen dituzten bezala, egunero, beren legearen izenean
Ebakitzen dizkidate beren justiziaren izenean! (HH, 117-118 orr.)

Gogoan ditu bi mundu gerratan Frantziaren izenean parte hartu zuten
"Presuner ohiak", berea ez zen borroka batean armen hartzera deituak,
engainatuak, sakrifikatuak, eta urtero omenaldi faltsu batean biltzen dituztenak
dena xingola, medaila eta girgileria/ papoan pollikiño ixkilimatuak/ bandera bipiatu
baten atzetik (HH, 34 or. Ik. ere /Gau hartan.../ Pr. 4).
Erdozaintziren olerkiek 70. hamarkadako gizartea astindu zuten zenbait
gertakariren testigantza ekartzen digute. "1975-ko odolketak Euskadin" (O.1-27)
olerkiak urte hartan hego Euskal Herriko zenbait herritan polizien esku hil
ziren euskal gazteak gogoratzen ditu. /Burgosen Barzelonan eta Madrilen/
(O.1-28) olerkia ere 1975an hiri horietan fusilatuak izan zirenez mintzo zaigu,
"Txiki" eta Otaegi, beste batzuen artean.
Haien urrats herrestoak galdu dira Espainiako karriketan
Haien mintzo soinuak ixildu dira presondegiko gauean
Haien gorputz gordinak itzali dira lurreko jauntzian...
Bainan zuzentasuna ez baita hola hiltzen...
Askatasuna ez baita hola kalitzen...
Herri langile bat ez baita hola hezten... (O.1-28)
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"Egungo berrietatik..." (O.1-30) Baionako Zabal liburudendan lehergailu
batek eztanda egin zuenekoa azaltzen digu. Gexan Alfarok eta Jokin Apalategik
kudeatzen zuten denda erabat kiskalita geratu zen. Kronika baten moduan
hasten dena, gizarteak bizi duen giro nahasiaren isla bihurtzen da: gorrotoa,
amorrua, beldurra, batzuen kexu gordea, besteen ezaxola...
1976.ko irailaren 2-an
goizeko seiak eta laurdenetan
fazisteriaren esku gordeak
bonba bat bota du
fazisteriaren esku kriminelak
bonba madarikatu bat zartarazi du
Zabal liburutegia, Pannecau karrikan, Baionan (O.1-30)

Gizarte honetako beste biktima bat, Erdozaintzik bere idatzietan ahazten
ez duena, langileria da. 4.4.1.3. puntuan laborariez mintzatu gara, poetak
miresten dituen laborari noble eta trebeez, lurrarekin harremanean eta lurrari
loturik bizi direnak. 70. hamarkadatik aurrera, ordea, langilearen kontzeptua
zabaltzen du,530 eta dagoeneko langilea ez da soilik baserritarra eta laboraria
baizik eta baita lantegietan diharduena ere:
Uzinetako, miagia suerte guzietako langileak...
Bas-herrietan egonki eta gogorki lanari eman laborariak... (O.1-18)

Behin eta berriro aipatuko ditu langileak,531 haiei ere zuzendua da bere
lana, eta haiengandik ere sortua da poesia; jende langile oro, laborari, artzain,
arrantzale, uzinetako obrero, ikasle, irakasle..., guzien elea da poesia, ohartua
naiz langile mota guziak poetak direla (HH, 15 or.).
Euskaldunena herri langilea da, gogorki lanari emana, bere izerdiaz eta
odolaz, mailu kolpez, askatasuna eta duintasuna bilatzen duena:
mailu kolpeak, kolpeak, kolpeak
behereko lantegietan euskal langilearen odol erakinaldia
nere gorputz barruan
Euskadi langilearen askatasun erekinaldia
nere gorputz barruan odolaren erakinaldia
Euskadi hezgaitza, Euskadi lortua, Euskadi langilea
gurea, gurea, gurea, gurea
jalgi hadi historiaren mundura... ("Behereko lantegietatik" HH, 115 or.)

Mailu kolpe bakoitza, herriaren indarraren sinbolo, askatasunerako pauso
bat da. Erdozaintziren langileria ere borrokan bizi da esplotatuak, eta alienatuak
eta umiliatuak ez izateko (HH, 121 or.), eta kexu da lan baldintza gogor eta
itogarrien aurka, uzinen itxieraren eta langabeziaren aurka, bizibide hobe baten
bila herria utzi eta kanpora joan behar izanaren aurka...532
Fabrika bat edo beste
hesten delarik

530.-

Ik. Itxaro Borda, BP-eko hitzaurrean, 11 or.
Esan dezagun, horren erakusgarri, HH-ko sarreran eta 32 olerkietan 32 bider irakur
dezakegula 'langile' (edo 'langileria') hitza, izen nahiz izenondo gisa.
532.- Eñaut Etxamendik ere abestu zien lantegiak itxirik herritik joan beharretan aurkitzen
ziren langileei: Bainan gisa oroz gaituzte haizatu nahi hemendik/ Batzuri paperrak ken-eta bestiak lana
galdurik zioen hegoaldeko errefuxiatuei eta iparraldeko langabetuei erreferentzia eginez.
Etxamendi, "Luhosoko kantua" (Antologia diska, Elkarlanean, 1998).
531.-
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eta...
langileen kexua jaisten
delarik kalez-kale
baserritarren kexua abiatzen
delarik bidez-bide
langileak eta baserritarrak
metatzen eta agertzen
direlarik plazaz-plaza
handi-mandien hezurrak
hasten dira kraskatzen
beldurraren ikaraz... (HHE, 90 or.)

Herri Honen Erraietan olerki luzeak gogora dakartza Lapurdiko zenbait
lantegiren porrota eta isteak ('La Côte d'Argent', 'Biarritz Shoes', 'Biarritz
Chaussures'), eta horien ondorioz kaleratuak izan diren eta irabazpiderik gabe
gelditu diren langileen egoera kezkagarria (Ik. ere "Gitarra joilea" O.3-2):
MERKATURA
zihoan Maritxu
Baionara
La Côte d'Argent fabrikak
Biarritz Chaussures-en ondotik
porrot egina zuen-eta
Maritxuk bere beste lagunekin
galdu hogei ta hameka
eskutik:
irabazpidea eta
izerdiaren bustia (HHE, 88 or.)

Eta euskal langileriaren egoerari kontrajarririk, Euskal Herriko kostaldea
betetzen duten frantses udatiar aberatsen (udatiar pobreak ez dik irri egiten
langilearen atorra zikinaz!, op. cit. 89 or.) ezaxola eta ezjakina:
Irriz ari dituk irriz
patxaran
langilearen bizkar
hogei ta hameka
eskuratu dutenak
eta diru xahutzen
ezaxolki, joko lekuetan
dabiltzanak
eta urrutian
langileriaren kexua
ahantzi nahi luketenak... (Ibid.)

Gauaren atzekaldean eleberriak ere langileriaren arazoaren testigantza
eskaintzen digu, izan ere hura izan zen protagonistek bizi duten egoeraren
eragilea. Hiru gazteek lantegi berean egiten zuten lan; lan baldintza txarrei
aurre egin nahian zenbait militanterekin batera langileak kontzientziatzen,
protestatzen eta greba antolatzen hasi ziren, arik eta salaketa batek ihes egitera
eta Parisen gordetzera behartu zituen arte (49-50 orr.).
Laboraria, baserritarra, lantegietako langilea, etxekoandrea... denak dira
gizarteak bizi duen egoeraren biktimak, eta denei, nork bere esparruan eta bere
armaz, zuti daitezen eta mintza daitezen dei egiten die poetak:
Hire dailuaren puntan
Hire marteiluaren joan
Hire trakturraren burrunban
Hire erratz ukaldian
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Hire harmaren tiroan
mintza hakiat
mintza hakigu ("Mintza hakigu..." HH, 91 or.)

Manex Erdozaintziren idatziek mundu berri bat, Euskal Herri berri bat
iragartzen digute. Baina ez nolanahikoa. Europan, mundu osoan aintzat hartua
izango den euskal populua ikusten du, bateratua, beldurrik eta ahalgerik gabea,
bere historia eta hizkuntza berreskuratuko duena ...
Gaur, hemen gara
Euskaldunak batetaratuak
nihork uste ez zuen anaitasunean:
populu bat xutik bere lurrean
bere hizkuntza ezpainetan dantzan
bere nortasun gogorrarekin (HH, 65-66 orr.).

Errealitate gatazkatsua gora behera, poetaren pentsamendu kristauak eta
aldi berean sozialistak, eta gizakiarenganako konfiantzak herri perfektu eta
ideal (eta ezinezko?) batekin amestera bultzatzen dute: injustiziarik gabea,
gorroto eta borrokarik gabea, menperatzaile eta menpekorik gabea...
<Poesiak> Berarekin dakar gizarte berri baten eredu zainarta: denenak
baldin badira argia eta iluna, beroa eta hotza, eguzkia eta lanoa, mendia eta
itsasoa... (...) Jendea jende baldin bada eta jendeak jendea balio baldin badu
edozein tokitan, edozein ofiziotan, edozein adinetan..., zendako arren jendarteko
desberdinkeria horik? Zendako sos eta ontasun kondu horik? Zendako handi eta
ttipien arteko sailkatze horik? Zendako batzu nagusi eta besteak mutil? Zendako
batzu buru handi eta besteak burugabe? Poesia honek, burruka ele honek,
berarekin dakar langileriaren elkargorako kalapioa" (HH, 17 or.).
EZ LITAKE EZ
Handi-mandirik
Edo
Txuri-gorririk
Aberats-pobrerik eta
Poliz-gizonik
Ez eta
Presondegirik eta auzitegirik
Gure Euskadin ("Neurriak" HH, 82-83 orr.).

Bizi duen orainaldi mingarritik, iraganeko Euskal Herri mitiko
galduarekin amesten zuen bezala, poetak etorkizunak itzuliko dion Herri
utopiko batean sinesten du, zeinean gizakia, euskalduna, zuzentasun, askatasun
eta amodio betean biziko litzateken ("Sinesten dut" NPI, 65 or.).
Azken batean, poesia sozialari leporatu izan zaion munduaren
nolabaiteko ikuskera manikeoa islatzen digute idatziok, mundua ongia eta
gaizki hutsaren artean banatzen duen ikuspegi dualista. Gogora dezagun Juan
Mari Lekuonak olerkigintza mota horren inguruan esandakoa:
Ez nengoen, ez eta ere, konforme sozial poesiarekin: dualistegia egiten
zitzaidan azken batean. Eta ezin nuen onartu onak eta txarrak, aberatsak eta
pobreak, zapaltzaileak eta zapalduak, ezkerrekoak eta eskubikoak, gu eta besteak
prantatzen zizkigun zikiro-saltsa.533

533.- J.M. Lekuona, "Ene mundu estetikoaz" artikulu argitaragabea, S. García Trujillok
aipatua in op. cit. 72.
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Batetik jende on eta zapalduak daude, euskaldun xume, langile eta
fededunak, alegia, gure herria, "gure" hizkuntza eta "gure" kultura defendatzen
dutenak, poeta bera "gu" horren barnean dagoelarik, jakina. Bestetik, kanpotar
zapatzaile boteretsuak, puxantak eta aberatsak, "beren" kultura eta "beren"
legea inposatu nahi dutenak.
Ikusi ahal izan dugun bezala, poetak bere mezu soziala zabaltzeko
mintzaira zuzena eta argia erabili nahi horretan, helburu zehatza duten hitz
multzoak aukeratzen ditu (Herri apurtua, mundu berria, populua, handi-mandiak,
zapaltzaileak, izerdia, ukaiak,...). Hitz arruntak dira, egunerokoak, erabilera
errikoiekoak, eta bere baitan zentzu zabala gordetzen dute, irakurleak
(autorearekin konplizidadean dagoen irakurleak) ezagutzen duena eta
konpartitzen duena. Olerkion diskurtso poetikoa hitz horietan oinarrituta dago,
horien errepikapenean, ez soilik olerki baten barnean, baizik eta obra osoan
zehar ere bai.
Helburu berarekin, alegoriaren erabilerara jotzen du sarritan. Irudi eta
sinbolo multzoez osaturiko alegoriak dira, kultur-kodigo batzuen arabera
eraikiak, eta irakurleari ezagunak eta ulerterrazak zaizkionak. J. A. Ascunce
Arrietaren iritziz,534 alegoria poetikoak helburu eta mezu poetikoarekiko
hurbilpen maila ezberdinak ahalbidetzen dituen sistema da; beti ere
poetikotasunaren barnean, helburu soziala eta poetikotasunaren printzipioak
uztartzen ditu. Hori da hain zuzen ere poesia sozialaren ezaugarri nagusietako
bat.
La unión de finalidad y poeticidad en el cuerpo del mensaje se logra cuando
los expresados sociales consiguen trascender el plano referencial del simple
testimoniado y logra plantear universos de sentido simbólico y universal. La
verdadera poesía social se caracteriza por ser una poesía eminentemente alegórica.
A través de la alegoría se consigue superar las limitaciones y servidumbres de la
dicción social-popular tanto en sus formas expresivas como en sus expresados
(Ascunce-Arrieta, op. cit., 124 ).

Gizarteak bizi duen gatazka adierazteko euskal literaturan hain erabiliak
izan diren 'kaiola', 'otso beltza', eta horrelako sinbolo ezagunez gain (O.2-22),
naturaren elementuez osaturiko iruditegia aurkitzen dugu, mezu poetikoari
izaera sinboliko eta unibertsala ematen diotenak.
Lurraren eta naturaren irudiei buruzko atalean aurreratzen genuen
bezala, paisaia ilun eta bortitza irudikatzen digu Manexek, erasotua eta
zanpatua den herri baten alegoria moduan; zeru ilunak, hodeiak, euria, ekaitza,
mendi lehorrak... :
Iruzkia gorde ziguk dio 1971ean, arrotzek bere herriaren lurra beretua zutela
oharturik (O.1-25); Eguzkia bera ebatsi digute eta ez dakigu zer diren kanpotikako
beroaldiak, Gauaren atzekaldean eleberrian (54 or.).
Hosto berdeak/ Horaildu dira (...) Zuhaitzak/ Histu dira/ Hostoak galdurik(...)
Gure mendietako/ Haritzak/ Eta/ Gaztain-ondoak(...) Buluzi ditu/ Haize-hegoak/ Eta
(...) Gure mendiak/ Larreak/ Oihanak/ Ixildu/ Dira! , urtebete lehenago idatzitako
"Herria izerditan" olerkiak (HH, 78 or.).
Karrikak beltz, ilun eta apurtuta daude ("Euskadiko karrikak" HH, 112
or.).

534.- Ik. J. A. Ascunce Arrieta, "Función de la alegoría en la poesía social", in Literatura
biltzarra , III. alea, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1988, 123-129 orr.
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Hodei beltzak, hodei harmatuak, hodei marrumak eta garrasiak, euri eta zitzer
erauntsiak mehatxatzen dute herria ("Askatasunaren amets zohardia" HH, 117
or.).
Paisaia poetaren sentipenak bezain tristea eta kezkagarria da. Baina
halaber, itxaropenerako bidea ikusten duelarik, herria iratzartzen eta zutitzen
hasia dela ikusten duelarik, paisaia bera ere argitzen eta koloreztatzen da. Bi
olerki ditugu aldaketa horren adibide: "Herria izerditan" (HH, 78 or.) eta
"Euskadiko karrikak" (HH, 112 or.). Bietan, lehen atal batean arestian aipatu
dugun Euskal Herri iluna eta izadi lehor eta isila agertzen da. 'Baina' batek,
ordea (letra larriz idatzia lehenengoan), ikuspegi beltz hura eteten du,
itxaropenarako atea irekiz, eta paisaia garbi, eder eta lasaigarri bat agertuz.
Hona bi adibideak:
Hosto berdeak
Horaildu dira
Larrazkenean
Neguari buruz
(...)
BAINA
Ibarrak inarrosi dira
Xenderak, bideskak eta karrikak
Ireki
Sabaiak, sotoak, ostatuak eta plazak
Ikaratu
EUSKAL HERRIA
Betan
Xutik
Agertu
Delarik (HH, 78-79 orr.)
Karrika beltzak
karrika ilunak
Plaza Nagusietarateko
karrika gartzelatuak!
Baina
parias eli hau ohartu zenean
sortzen ikusi zuen lurra berea zuela
(...)
lili gorriak
lili xuri ta beltxak
lili perde ta horailak
askatasunaren margoak
hasi ziren loretzen
iraultzaren ildoetan
Euskadiko karriketan! (HH, 113 or.)

Poetaren irudimenean, askatasuna eta nortasuna galdu duen herriak bizia
ere galdu du, izadi zimeldua da, eguzkirik eta kolorerik gabea, idorra.... Euskal
Herri berri baten ametsak, ordea, iraganaldiko koloreak, natura heze eta
emankorra berreskuratzen ditu. Iragana berdea bazen, oraina, berriz, beltza da,
eta etorkizuna berriro ere berdea izango dela amesten du.
"Herri bat" (HH, 93 or.) olerkiak Herri bat erdi-minetan dela, sortzear dela
eta azkenik sortua dela aldarrikatzen du. Poztasun hori berriro ere naturaren
elementuen bidez adierazten du:
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Atzo goizean argi xirrintak gaua zuela urratu
Euskal Herriko zelai meharrak gainez-gain ziren alaitu
Irauli mendi aldaiak aldiz alor gizenez joritu:
Gure lurraren auhen samina nork ote ditu baretu? (HH, 94 or.)

Herriaren askapenaren itxaropena etorkizun jori, argitsu, loretsu eta epel
bati lotua da:
Itxaropena...
Itxaropena...
Lur busti epelean hozitu hazia
Lanbroetan jeiki den eguzki flakoa
Ihintzean pizkortu goizeko lilia
Hautsaren pean gorde itxindu bizia...
("Itxaropena" BP, 27 or.)
Oi gau zohardia nere begien ametsa
eta larrazkeneko haize epelaren hunkia
soin hegietatik bizkarrean behera
eta iguzkiaren beroa nere aurpegi bustian...
Joango naizelarik bidez-bide eta karrikaz-karrika
nere herri langilearen urratsean (HH, 121 or.)

Erdozaintziren beste alegoria ezagun bat Herri Honen Erraietan olerki luzea
dugu. Herriaren erraietan barna bidaia bat egiteko gonbidapena dugu. Leize
sakon baten atarian baleude bezala, Herri-mutilak jende multzo bat biltzen du
Herri zaharraren erraien atarian burutuko duten bisitaldirako jakin beharreko
zenbait ohar eginez (71-73 orr.). Bidaiariak leizean/herrian barna abiatzen dira;
bertan ikusiko dutena Euskal Herriaren barrualde/errealitate malkartsua eta
nahasia izango da: gizartearen borrokak, nahiak, kexuak, izerdiak, kultura eta
nortasun ukatuak, langile kaleratuak...
Kontaketaren haria ur xirripa batek darama, hain zuzen ere poetaren etxe
aurreko haritz baten petik sortua den iturriko urak.535 Ur xirripak, bizitzaren,
freskotasun, garbitasun eta goxotasunaren irudi, maldan behera doa, batera eta
bestera bihurtuz, eta poeta hari begira, haren musikari entzunaz, ametsetan
murgiltzen du. Uraren musikak bere herriaren irudiak gogora dakarzkio:
Hiri beha, ezin aspertuz, hiri beha
eramaten nauk ametsetan
heure musika zoragarrian...
ttortta

ttortta
ala
tturrustan

ekartzen dizkidak neure herriaren
lanak, gorabeherak, izerdiak, nigarrak... (HHE, 75 or.)

Errekak lurpez-lurpe darama ameslaria arrastaka, herritarren ahotsa
entzuten, herriaren historia ikasten. Herriaren barneko sekretu eta errealitatean
zeharreko bidaia alegoriko horretan berriro ere Herria eta Lurra identifikaturik
agertzen zaizkigu.
535.-

Ikus uraren eta iturriaren irudiak 4.4.1.4. atalean.
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Mendia ere sinbolo gisa darabil. Lurra, edota zuhaitza bezala, mendia,
gure mendiak, euskal kondairaren mendi historikoak, Herriaren sinbolo gisa
agertzen zaizkigu, askatasunaren sinbolo, askatasunerako espazio aske eta
sakratuaren irudia (Ik. ere "Gutizia" BP, 30 or.):
Gure libertateen
Ola hezgaitzak
Gaurko eta biharko
Gure mendiak
Gure libertate hezgaitzaren
Espazio askatuak! ("Gure mendiak"BP, 29 or.)

Halaber, ugariak dira naturaren eta nekazal giroko elementuekin
egindako konparaketen bidez sortzen dituen irudiak:
Nola izarrak atera gara jende libroak bezala
Goienetatik miretsi nahiz itsasoaren zabala ("Herri bat" HH, 94 or.)
Nola oihan mendiak berdin itsasoak
Musika xoragarriz diraden beteak
Lurtatze berri baten indarki bultzadak
Daldaratuko ditu zeruko izarrak! ("Errepikak" NPI, 66 or.)
Nola euri uharrak gau izartsuen lilluran...
halaxe borrokaren ukaldiak
egunak gauean galdu dituen
herri zahar honen
hezur-mamietan! (HHE, 84 or.)
Nola kabala biziatua bere hartara beti itzultzen den, halaber erortzen
baigara geure arteko aharra eta kolpeetan. Aharra gorrian baizik laket ez bagine
bezala (GA, 54 or.).

Lurra eta Herria, sortetxea eta hiria, Jainkoa eta aberria, laborariak eta
uzinetako langileak..., elementu naturalak eta sozialak loturik agertzen zaizkigu
Erdozaintziren idatzietan, elkarren osagarri eta ezin bereiziak, Joxe
Azurmendik bere adiskidearengan ikusten zuen sintesi pertsonal haren ideia
gogorarazten diguna.
Naturaren eta herriaren arteko alegoriak, nekazal giroari, hiriaren
munduari edota aldarrikapen sozialei dagokien sinbologia, ez dira berriak
euskal literaturan. Halako edukiak eta forma poetikoak landu duten autoreak
izan dira haren aurretik (Aresti, Gandiaga, Lekuona, Lete, Artze...); azken
batean gure imaginario kolektibotik datorren iruditegia da, nork bere moduan eta
helburu jakin batez landu, moldatu edo eraldatu duena. Erdozaintzik helburu
zehatza zuen: herritarrengandik zetorren eta herritarrei zuzenduriko poesia
egitea. Baina horrek izan zezakeen harriskua poetikotasunaren printzipioaren
gainetik helburuari lehentasuna ematea da. Eduki herrikoiak landu nahi
izateak eta herritar xumeenak ere ulertuko lukeen idaztankera erraza eta argia
erabiltzeak idatzi literarioaren poetikotasuna murriz dezake, edo erabat
desagertarazi, olerkigintza dotrinario, militante eta iraultzaile hutsa eginez,
matizazioari edota baliabide estilistiko poetikoei lekurik utzi gabe. Hori
leporatu izan zaio oro har poesia sozialari, eta bide horretatik zihoan Jon
Kortazarrek Maiatz-eko Uhargi Saileko zenbait idazleren obran zekusan hutsa:
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Azken batean, hemen agertzen zaigun poesia politikoa zuzen eta landu
gabeena da, aipamenarekin geratzen dena, literatur lana sakontzen ez duena,
nahiz izan barne hustutze edo joera pertsonal. Gauza bi baitira esan eta eder esan
(Kortazar 1997: 255).

Erdozaintzirengan, ordea, hizkuntza erraz eta zuzen horren atzetik,
kexuaren eta gizarte salaketaren atzetik, badago sakontze bat, bai hizkuntz
poetikoaren erabilerari dagokionean, bai bizitzaren eta gizakiaren izateari
buruzko gogoetari dagokionean.

5. ONDORIOAK
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Manex Erdozaintzi-Etxarti buruzko ikerketa honek hari buruz ezer gutxi
genekienoi idazlearen ezagutza osoa eta zehatza eskuratzea ahalbidetu digu;
eta esparru batean edo bestean ezagutu zutenek fraide, irakasle edota idazle
hura beraren dimentsio osoan ezagutu ahal izango dutelakoan gaude. Izan ere,
Manex Erdozaintzi asko egon da jendearentzat: batzuentzat fraide eta apaiza
izan da, beste batzuentzat pedagogo edo psikologoa, euskarako irakaslea,
kristau eta kultur taldeetako partaidea, adiskide eta aholkularia, eta beste
batzuentzat, azkenik, artikulu idazle eta poeta izan da.
Esparru horietan guztietan burututako lana, ekarpenak, proiektuak eta
fruituak ekarri nahi izan ditugu gogora. Izan ere, biografiaren azterketak,
historia, politika, kultura nahiz erlijio testuinguruan kokaturik, haren literatur
idazlanak hobeki ulertzeko gakoak ematen dizkigu.
Literatur obra testuinguru horretan kokatu eta ulertu nahiak eraman
gaitu, beraz, azterketa biografikoa burutzera. Azterketa honek autorearen
ezagutza sakona eta askotan pertsonala eskaini ahal izan badigu, gure eskura
izan ditugun lehen mailako iturriei esker izan da, alegia, autoreak berak bere
eskuz idatzitako gogoeta, eskutitz eta egunkariei esker. Ez dugu soilik Manex
publikoa ezagutu, aldizkarietan olerkiak eta artikuluak idazten zituena,
jendaurrean mintzatzen zena, predikatzen zuena, ikastaroak ematen edo
taldeak gidatzen zituena. Horrez gain, Manex pribatua ere ezagutu dugu, bere
buruarentzat eta hurbileko adiskideentzat idazten zuena, eta unean uneko
barne gogoetak, zalantzak eta kritikak utzi dizkiguna.
Horiek horrela, bere bizitza ardatz zehatz batzuen arabera bideratu duen
pertsonaia ageri zaigu, egindako eta amestutako guztia helburu eta
pentsamolde zehatz batzuei begira egin duena: fedea, frantziskotartasuna,
euskaltasuna,
abertzaletasuna,
humanismoa,
internazionalismoa,
antikolonialismoa... Erdozaintzi definituko lukeen hitz bat bilatuko bagenu,
hori "konpromezua" litzateke. Bizi zuen garaiarekiko eta errealitate hurbil
nahiz urrunarekiko konpromezuan bizi izan zen. Mundu hobe eta zuzen
batekin amesten zuen, eta Euskal Herrirako irtenbide bakarra zekusan: Euskal
Herri bateratua, askea, euskalduna eta Europako nazioen artean leku bat
izanen lukeena. Amets horrek eraman zuen bizitzan zehar erlijio, gizarte eta
kultur mailako hainbat ekimenetan parte hartzera, beti ere euskaltasunaren
sustapena helburu zutenak: Eliza euskalduna eta herriari irekia sortu,
langilegoari eta herri xeheari laguntza eta formakuntza eskaini, hego nahiz
iparraldeko egoera politikoaz informatu, euskararen eta euskal kulturaren
zabalkundea segurtatu, herritarren euskal kontzientziak piztu. Engaiamendu
hori bizitzako gertakari eta zereginetan ez ezik, Erdozaintziren idazlanetan ere
islatu da modu nabarmen batez.
Erdozaintziren biografiak, bestalde, beste dimentsio batera eramaten
gaitu, hau da, autoreak bizi izan zuen garaira eta girora. Egunkariek eta
gutunek Iparraldeko eremu hurbiletik hasita, Euskal Herri osoa edo Frantzia
ukitu zuten gertakari eta ekimen garrantzitsuenen testigantza dakarkigute:
Aljeriako gudaren aurkako jarrerak, Hego Euskal Herriko gatazka politikoaren
oihartzunak, ikasleen mugimenduak, langilegoaren arazoak, euskal
apaizgoaren engaiamendua, euskararen eta euskal kulturaren aldeko
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ekimenak, eta abar. Testuinguru horren azterketak, beraz, autorearengan eta
obran hain eragin handia izan duten historia, politika eta kultura faktoreak
erakusten dizkigu.
Literatur produkzioari dagokionean, denontzat ezagunak ziren
argitalpen gutxi batzuen zerrenda (gogora ditzagun: hiru olerki liburu:Hinkihanka -1978-, Herri honen herraietan -1982, eta 1985-, Bizitza piplirak, Nafarroari
poema irekia, Herri honen erraietan -1994-; eleberri bat: Gauraren atzekaldean -1982-;
eta aldizkarietan argitaratutako olerkiak) autoreak gordetzen zituen idatzi
argitaragabeekin osatu ahal izan dugu.
Lehen mailako iturriek lagundu digute Erdozaintziren bibliografia
osatzen argitaratzera iritsi ez zen hainbat olerki eta testuekin. Guztira idatzi
argitaragabeen honako zerrenda egin dugu: 83 olerki, antzerki bat, ipuin bat,
hamaika prosazko testu; eta horiekin batera, aldizkarietan agertu ziren 40
artikuluak bildu ditugu. Idazlan horiek guztiak tesiaren amaieran ematen
dugun Corpusean bildu ditugu. Testu horien artean mota ezberdinetakoak
daude; batzuk behin betiko idatziak dira, aurrerago argitaratzeko prestatuak,
beste batzuk, berriz, ez dakizkigun arrazoirengatik gordeak, edo amaigabeak,
zirriborroak, datarik gabeak... Horrela izanik ere, eta jakinik ondoren etorriko
diren ikerketek zerrenda hori osatu ahalko dutela, hau da, ez dugula guztiz
amaitutzat ematen, hala ere idazlan berri horiek gure autorearen obraren
ezagupena zabaltzen du, eta bide ematen digu hari buruzko literatur azterketa
ikuspegi sakonago eta osatuago batez abiatzeko. Azterketa bibliografikoak,
halaber, testuen idazketa prozesuaren fase ezberdinen berri ematen ahalbidetu
digu (zirriborroak, aldakiak, zuzenketak...), kasu askotan idatzi baten lehen
zirriborrotik abiatuta, argitaratua izan den arteko ibilbidea berreraiki ahal izan
dugularik.
Laugarren atalean, Manex idazleari hurbildu nahi izan gatzaizkio.
Gutunek, egunkariek eta abarrek lagundu digute idazlearen hastapenak eta
bilakaera berreraikitzen, berorietan eraginik izan zuten kultura eta literatura
faktoreak kontuan hartuz. Erdozaintzik eragozpenez eta zailtasunez ekin zion
literaturgintzari, modu autodidakta batez bere burua formatuz eta bere bidea
eginez. 1950 eta 1960. hamarkadetan plazaratzen hasi zen euskal idazleen
belaunaldiarekin bat egin zuen bai jarreretan, bai ereduetan eta helburuetan:
- Aurreko garaia eta literatur ereduekiko haustura jarrera zuen.
Tradizioarekin erabat eten ez bazuen eta euskal klasikoak maite bazituen ere,
literatura korronte eta eredu berriak hautatu zituen. Idazle gazte eta
berritzaileak zituen gustuko, Euskal Herria, nazionalismoa edo sozialismoa
bezalako gizarte gaiak lantzen zituztenak (Txillardegi, J. Azurmendi, G. Aresti,
D. Landart, R. Arregi, X. Lete...), bai eta antzeko ildoetatik zihoazen idazle
kanpotarrak ere (A. Camus, B. Bretcht, E. Ionesco, F. García Lorca...).
- Seminario eta unibertsitateko formakuntza zuen, baina frantsesez
formatu zen; beraz, sortzetik zetorkion euskara bere kasa landu eta egokitu
behar izan zuen.
- Euskara batuaren alderako jarrera zuen, horrek soilik lagun
baitziezaiokeen hizkuntzari garai berriei egokitzen, bizirik irauten, eta mugaren
alde bateko eta besteko euskaldunak batzen.
- Idazle militantea zen. Literatura gizartearen beste esparruei (politika,
ekonomia, hezkuntza, hizkuntza, baita erlijioari ere) guztiz lotua zela ulertzen
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zuen, eta guztiak ziren landu eta sustatu beharreko ardatzak euskal kultura eta
nortasuna iraungo bazuen.
1950. hamarkada inguruan idazten hasi ziren idazleen artean kokatu
behar dugu Erdozaintzi, gizarte eta politika mailako aldakuntza garai batean
garatu zirenak eta aldakuntza kulturala baten hastapena eragin zutenak.
Literaturaren berrikuntza zekarten; aurreko tradizio erromantikotik eta erlijio
kutsuko olerkigintzatik guztiz urrundu gabe, poesia gai eta molde ezberdinak
sortu zituzten.
Poetikaren atalean azaldu dugun bezala, Erdozaintziren obrak izaera
bikoitza agertzen du. Sentimenduen olerkigintza idazten zuen, maitasuna,
malenkonia eta barne minena. Idazle erromantikoen modura atzean utziriko
herriari, haurtzaroari, amari eta naturari idatzi zien lirismo handiz. Baina
berehala, 1960-70. hamarkadetan indartzen hasi zen giro abertzale eta
kulturzalean zeharo inplikaturik, eguneroko lanarekin eta zereginekin ez ezik,
literaturarekin ere bultzada bat eman nahi izan zion berpizte sentimendu horri.
Literatura, poesia, herriaren elea izan zedin nahi izan zuen, herriak bizi zuen
borrokaren elea, eta beraz, herri horrek jasaten zituen minei, beharrei eta
bidegabekeriei abesteko beharrean sentitu zen. Olerkigai bihurtuko zituen
Euskal Herria, laborariak, langileak, presunerrak, iraultzaileak... Erdozaintziren
poesia giza errealitatearen barnatik sortzen da. Hortaz, ez da beti ederra eta
landua; errealitatea bezala poesia drama bat da, batzuetan zorrotza, bihurria
eta mingarria ere bai.
Erdozaintziren
obra
definitu
beharko
bagenu,
berriro
ere
konpromezuaren ideiara jo beharko genuke. Haren obrak "euskal
kontzientziaren lekukotasuna" eskaintzen digu, Euskal Herriak, eta zehazkiago,
Iparraldeak bizi izan zuen garaia eta egoeraren lekukotasuna.
Poesia hau sentimenduen, ideia politiko-sozialen, eta fede kristauaren
sintesia dugu. Errealitate sozialaren protesta eta salaketa ozenarekin batera,
sakontzea eta intimismoa badago, bizitzaren eta gizakiaren izateari buruzko
gogoeta (gizakia-natura, gizakia-hiria, gizakia-Jainkoa), errealitatearen
zentzuari eta kristautasunari berari buruzko hausnarketa.
Azterketa estilistikoari dagokionean, Erdozaintziren idazmoldearen
ikuspegi orokor bat jaso nahi izan dugu, obra osoak agertzen dituen ezaugarri
fonetiko, morfosintaktiko eta semantiko nagusiak eta nabarmenenak bilduz.
Egiten den lehen azterketa honek, beraz, gure autorearen obraren deskribapen
orokor bat eskaintzen digu. Ondotik etorriko diren ikerketek osatu eta
zabalduko dute gure lehen urrats hau, metodologia eta ikuspegi ezberdinetatik
abiatuz eta obraren zati baten edo bestearen azterketa sakona eta zehatza
eginez.
Gure azterketaren emaitzek jadanik ezagunak zaizkigun Erdozaintziren
hitzak berrestera datoz: "Ez da beti ele hautatua eta pollita: bere gatz biperrekin
dabila erne-ernea. Ez da beti arrunt hezia eta, beraz, maltsoa: bere xixta
zorrotzak ateratzen ere ditu bipil-bipila. Ez da ele saindua. Ez da ele apaindua"
(HH, 16 or.). Herri xehe eta langilearengana hurbildu nahiak, herritarrengandik
datorren eta herritarren neurrira egokitutako olerkigintza egin nahiak,
literatura zuzena eta argia idaztera darama poeta. Diskurtso poetiko ilunik
gabe, irudi eta sinbolismo konplexurik gabe, hizkuntza adierazkor eta
herritarrengandik hurbila landu nahi du. Ororen gainetik irakurleari mezua
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erraz hel dakion bilatzen du, harengan erantzun bat edo erreakzio bat
sortaraziko duen mezua; maitasunerako, elkartasunerako edo borrokarako
mezua. Hortaz, baliabide poetikoak argitasun eta adierazkortasun horren
zerbitzuan daude: bertso libreak, orriaren espazioan barreiatzen direnak,
paralelotasun eta errepikapen etengabeak, hitzen pilaketak, hizkuntza argia...
Prosazko lan argitaratu bakarretan ere poesiarako joera nabarmena da.
Gauaren atzekaldean batik bat eleberri lirikoa da, tematikak, irudiek eta baliabide
teknikoek poesiara hurbiltzen baitute, kontaketa narratibora baino gehiago.
Olerki luze bat bailitzan, eleberriak azaltzen digun istorio laburra aitzaki
moduan darabil poetak, Paris handiaren alde ezkutu, ilun eta dramatikoaz
mintzateko, egunez ikusterik ez dagoen gizakien bizitza dramatikoa azaltzeko:
herrimina, bakardadea, bazterketa, txirotasuna...
Erdozaintziren obraren azterketa amaitzeko, obrak berak eskaintzen
zizkigun posibilitateak eta gure gustu pertsonalak bultzaturik, gure poetaren
imaginarioan murgildu nahi izan dugu. Gaston Bachelard edota Gilbert Duranden teoriak oinarri genituela, idatziotan behin eta berriro aurkitzen ditugun
irudi eta sinboloen esanahia, beren zentzu osoan eta elkarren arteko
harremanean aztertu ahal izan dugu. Erdozaintziren literaturaren oinarrian
dauden ametsek eta irudiek (etxea, ama, lurra, zuhaitza, ura, sua, hiria...) eta
horiek beren baitan dituzten ñabardurek eta dimentsio ezberdinek poetaren
imajinazioaren barne mundua deskribatzen digute, poetaren unibertso poetikoa
deitu duguna.
Baina Erdozaintziren obran ditugun irudi eta arketipo horien oinarrian
maila handi batean euskal pentsamendu tradizionala edo Ortiz-Osések euskal
inkontzientearen arketipoak (1988) deitzen dituenak daudela esan dezakegu,
poetak tradizioz bereganatu, berritu, pertsonalizatu eta literatur irudi bihurtu
dituenak. Horietako asko euskal autore zahar nahiz berriengan aurki
ditzakegu; hemen esan ditugunak, beraz, euskal literaturan hain maiz ikusten
ditugun irudientzat baliagarriak izan daitezke. Zegokienean ahalegindu gara
paralelotasunak aurkitzen Erdozaintziren idatzien artean ez ezik, euskal
idazleen obretan eta, kasu gutxi batzuetan, gure ezagutza mugatuak
horretarako bide ematen zigun heinean, espainiar literaturan ere bai. Beste
autoreen lanak aipatzeak (Lizardi, Otaño, Gandiaga, Lete, Lekuona, Aresti, A.
Machado, eta abar) ez du esan nahi gure autorearengan haien eragina
dagoenik, edo haien guztien obraren ezagutza zuzena zuenik. Zenbait euskal
idazleen kasuan hala izan da, baina gainontzekoetan ez dugu halakorik
baieztatzeko daturik. Soilik adierazten digu zenbait kidetasun aurki daitekeela
elkarren lanetan bai tematikan, bai irudi poetikoetan.
Idatzion tematikak nahiz sinbologiak eraman gaitu Erdozaintziren
literaturan antzematen diren hiru dimentsio bereiztera:
Batetik dimentsio naturalista, nekazal girotik eta naturatik harturiko
irudietan oinarritzen dena: etxea, supazterra, haritza, lurra, laboraria,
etxekoandrea... Gure poetaren pentsamendu naturalistak gizakia lurrarekin eta
naturaren elementu guztiekin loturik eta haiekin bat eginik ulertzen du. Natura
eta gizakia, aldi berean, Jainkoaren fruitu baino ez dira, eta hirurek (gizakia,
lurra/natura, Jainkoa) osatzen duten unibertsoan sinesten du Erdozaintzik.
Horren eredu genituzke, esate baterako, "Gure etxegibeleko haritza" (HH, 29
or.), "Primadera bihotzean" (HH, 37 or.), "Sinesten dut" (NPI, 64 or.), eta 50.
hamarkadako olerki ugari.
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Bigarren dimentsio batek, dimentsio humanistak, gizakiaren bizi
kondizioari buruz gogoetatzera eramaten gaitu. Erdozaintzi mugimendu
etengabean dagoen gizarte berri batez mintzo zaigu, gizarte industrializatua eta
hiritarra, laborari izatetik langile izatera igaro dena, eta berorren hutsak eta
ilunak salatuko ditu: bakardadea, gizatasun eza, bazterketa, gizakiaren
esklabotasuna... Poetak bizi duen errealitate berri eta urbano horretatik, beraz,
iruditegi berria sortzen da: kaleak, jendetza, trena, metroa, eskaleak, eta abar.
Horren adibide, "Egunean egunekotik..." (HH, 49 or.), eta 80. hamarkadako
zenbait olerki: "Train honen Drangalan" (O.1-46), "Emazte bat lanbroan" (O.148), "Pariseko metroan" (O.1-49), /Neuilly, Passy, Anteuil.../ (O.2-27), eta abar.
Hirugarren dimentsioa bigarrenari oso loturik dago; literaturaren izaera
soziala eta militantea erakusten digu poetak. Euskal Herriko errealitate hurbila
minez bizi du, eta bere obra gizarte horren ezinegonaren eta gatazkaren isla
izan dadila nahi du. Horretarako, herritarrengandik gertu dauden, eta poesia
sozialean ohikoak diren irudi eta alegorietara jotzen du: euskal Lurraren
babesa, langileriaren gorespena eta indarra, iraultzaren eta borrokaren irudiak,
e.a. Argitaratutako liburuetako olerki gehientsuenak engaiamendu horren
adibide dira; gutxi batzuk aipatzearren, Hinki hanka-ko "Mundu zabalerako!"
(46 or.), "Populu bat xutik" (63 or.), "Presunerrak" (74 or.), Bizitza pilpirak-eko
"Mikelek erran zigun..." (20 or.), "Gure kantuak" (24 or.), "Itxaropena" (26 or.),
Nafarroari poema irekia eta Herri honen erraietan.
Idatzi batzuetan eta garai batzuetan bata ala bestea nagusitzen bada ere,
obra osoan antzematen diren hiru dimentsioak dira, eta ez dago, gure ustetan,
Erdozaintziren idazlanak hiru atal ongi definitutan banatzerik, zenbait olerki
hiru ardatz nagusi horietatik at geratuko bailirateke, eta beste asko biri edo
hirurei egokitzen baitzaizkie. Esan, azkenik, horretan ere, obra osoa hartu
dugula aztergai, idatzi ezberdinetan hiru ardatz ideologiko horiek eta horiei
loturik doan iruditegia nola gauzatzen den zehaztuz. Hainbat olerkik edo
eleberriak berak duten irudi aberastasunagatik edo berezitasunagatik merezi
lukete, aurrerantzean, sakonki eta zehazki aztertzea.
Erdozaintzik eta bere obrak 1970. hamarkadaren inguruan garatu zen
Iparraldeko kultur berpizkundearen eta literaturaren berrikuntzaren
lekukotasuna eskaintzen digu.
Iparraldeko fraide frantziskotar euskaltzalea, militantea eta olerkaria
egiazko engaiamendu bati lotu zitzaion bere bizitzan; egiazko diogu, ez baitzen
soilik teoria mailako engaiamendua, praktikan eta eguneroko zereginetan ere
gauzatu zena baizik. Haren inguruko gizarteak, eta munduak oro har, bizi zuen
krisi larriari bizkarrik eman ez, eta jarrera aktiboa hartu zuen, bai erlijioan,
politikan, kulturan, bai maila pertsonalean ere. Bizitzako beste esparruetan
bezala, literaturan ere euskal nortasunaren kontzientzia piztea eta zabaltzea
izan zuen helburu.
Iparraldeko kultur berpizkundean eta euskaltzale kontzientziaren eragile
izan dela esan dezakegu, belaunaldi engaiatu baten aitzindarietako bat. Idazle
askorentzat kultur eta literatur aholkulari, laguntzaile eta bultzatzaile
ahaztezina izan ezik, literatur erreferente edo eredu ere bilakatu da
Erdozaintzi.
Manex Erdozaintzi-Etxarten heriotzaren hogeigarren urteurrena ospatzen
den honetan, haren bizitza, ekarpena eta obra gogoratzera dator tesi lan hau.
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Idazleak bizi izan zuen garaira eta testuingurura hurbilduz, haren obra osoa
bilduz eta ezagutzera emanez hutsune bat betetzea espero dugu.
Pozik geundeke, gure ahaleginak Erdozaintziren izena euskal
literaturaren historian dagokion lekuan jartzeko balioko balu, eta halaber,
aurrerantzean burutuko diren ikerketetarako abiapuntu baliagarria ezarriko
bagenu.
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6.1. LEHEN MAILAKO ITURRIAK
6.1.1. Erdozaintziren bibliografia:
6.1.1.1. Idatzi argitaratuak
6.1.1.1.1. Olerkiak:
Hinki Hanka, Elkar 1978. Honen berrargitarapena 1995an.
Herri honen erraietan, Maiatz 1, 1982 eta Maiatz, 1985-05-05.
Bizitza pilpirak, Nafarroari poema irekia eta Herri honen erraietan, Maiatz, 1994.
6.1.1.1.2. Eleberria:
Gauaren atzekaldean, Elkar, Donostia, 1982.
6.1.1.1.3. Artikuluak:
(1) "Gretchioko eguberri gaua" Herria, 1955-12-22. (F.A. )
(2) "Prêtre du Seigneur" Basque Eclair, 1956-01-1. (F.A.E.E.)
(3) "Euskal kultura baten behar gorria" Herria, 1956-04-5. (M.Ostogia)
(4) "Denak eskuz esku, sail berean" Herria, 1956-05-10. (M.O.)
(5) "Un problème actuel: l'enseignement de la langue basque" Gure Herria, 195604/06. 239 or. (F.A.E.E.); Elgar, 1957-01/05
(6) "Uzkur-mina" Herria, 1956-06. (M.Ostogia)
(7) "Pour une action efficace: Prendre conscience et s'unir" Elgar, 1956-06.
(F.A.E.E.)
(8) "Edouard Herriot" Jakin 3, 1957, 97-106 orr.
(9) "Attitude Basque et jeunes nations en marche" Elgar, 1957-05/06.
(10) "Euskal billerak Hazparne'n" Jakin, 4, 1957-07, 80-84 orr.
(11) "Les journées d'EMBATA à Hasparren" Elgar, 1957-11. (F.A.E.E.)
(12) "Euzko-Gogoa" Elgar, 1958-01. (F.A.E.E.)
(13) "Pour une action efficace: Faire 'Oeuvre d'homme'" Elgar, 1959-01. (A.E.E.)
(14) "Le père Pierre Lhande" Elgar, 1959-04, 1 or.
(15) "Pour une action efficace: Le devoir d'intelligence" Elgar, 1959-05. (A.E.E.)
(16) "'Berri ona' etorri zauku" Jakin, 10, 1959, 19-27 orr.
(17) "Aurride bertsolariak, zueri begira dago Eskualdun jendea" Gure Herria, 6,
1959-12, 337-340 orr.
(18) "Le merci du Frère quéteur" Autour du Clocher - Bulletin mensuel
interparoissial de la Soule, 1960-06.
(19) "'Berri ona' etorri zauku" (Jarraipena) Jakin, 12, 1960, 19-23 orr.
(20) "'Berri ona' etorri zauku" (Jarraipena) Jakin, 14, 1961, 7-10 orr.
(21) "'Berri ona' etorri zauku (II). Jainkoaren erresuman sartzea:
Bateioa" Jakin, 15, 1961, 12-15 orr.
(22) "L'Eglise du peuple: role national et social du clergé irlandais" Cantabria
Franciscana, 57-58-59, 1961, 308-311 orr.
(23) "Gure Girixtino bokazionearen zimenduak" Jakin, 17, 1964, 11-17 or.
(24) "Bertsolarisme en Pays Basque" Elgar, 1965-02.
(25) "Txomin Agirre 'Ondarrak'. Aita Onaindia'k" Gure Herria, 1. 1965-06, 61 or.;
Elgar, 1965-05.
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(26) "Fededun eta fedetzaile" Jakin, 23, 1966, 52-59 orr.
(27) "Eskual irakurgaiak" Gure Herria, 4, 1966-10, 235 or.; Elgar, 1966-01.
(28) "Eskual-Irakurgaiak" II [Elgar, Egia, 1966]
(29) "Udatiarrekilan" Herria, 887, 1967-07. (Mañes Ibarralde)
(30) "Egunean eguneko borroka (saiakera)"Jakin, 33, 1968, 36-43 orr.
(31) "Ipar Euskal Herria" Herria, 1970-03.; Elgar, 1970-04.
(32) "Elizarik behar ote dugu?" Anaitasuna, 233, 1972-04-30, 11 or.
(33) "Ekainak 21 Parisen" Anaitasuna, 259, 1973-08-31, 4 or.
(34) "Ezkurra-jutsi" Herria, 1270, 1974-12. (M.E.-E.)
(35) "Helduen katekesia" Herria, 1284, 1975-03.; Fedegintza, 1, 1975-06.
(36) "Herria eta Eliza" Fedegintza, 1, 1975-06.
(37) "Rencontre de soeurs et de frères de la famille franciscaine" Cahiers pour la
foi, 1, 1976-I, 91-96 orr.
(38) "Erlijioso bizitza Euskal Herrian" Jaunaren Deia, 64-65, 1978-10/12.
(39) "La culture basque en Soule" Herriz-Herri, 128, 1983-05-5, 10 or.
(40) "Piarres Lafitte Jaunari omenaldia" Herriz-Herri, 131, 1983-05-26, 8 or.
6.1.1.2. Idatzi argitaragabeak
6.1.1.2.1. Olerkiak: (1.1. kutxa)
O.1. Olerki datadunak:
(O.1-1) "Neure amari" (I) 1949-05-20.
(O.1-2) "Le jour de l'exilé" Brive, 1949-05-24.
(O.1-3) "Neure amari" (II) 1950-06-04.
(O.1-4) /Itsasoa, itsasoa oi zonbat eder/ 1950-08.
(O.1-5) "Maiteari" 1950-12-03.
(O.1-6) "Gau batez..." 1950-12-22.
(O.1-7) "Itsasoaren botza" 1950-12-23.
(O.1-8) /Lili bat ikusi dut baratze batean.../ [1952-53]
(O.1-9) "Amaren amentsa" 1953-05-31.
(O.1-10) "Chori kantari" 1953-11-03.
(O.1-11) "Zeruko ama" 1953-11-04.
(O.1-12) /Zendako jauna/ [1956-1958]
(O.1-13) /Igande gau hartan.../ Paris, 1957-07-01.
(O.1-14) "Klotchereko kurutzea" Orsay, 1957-10-31; Euzko Gogoa, 5-6, 1958, (432 or.)
(O.1-15) "Amentsaren lana" Orsay, 1958-02-28; Gazte, 1960-03
(O.1-16) "Larrazkena" Livry-Gargan, 1958-10-20.
(O.1-17) "Biak bat" Livry-Gargan, 1959-02-20;Gazte, 1960-02; "Unis" frantsesezko
itzulpena.
(O.1-18) "Jauna mintzo" Gazte, 1960
(O.1-19) "Bihotzean argi" Donapaleu, 1960-03-24.
(O.1-20) "Visage d'ami" Donapaleu, 1960-11-23.
(O.1-21) "Au pays de la Corrèze"Donapaleu, 1960-11-23;Elgar, 1961-01
(O.1-22) /Hire enborratik.../ [1964]
(O.1-23) "Hogoitabortzgarren oreneko meditazionea!" Arantzazu, 1965-09;
Olerti, 1966-02, 16 or.
(O.1-24) /Su bihotzean/ [1966]
(O.1-25) "Amets bat eta beste" Tolosa, 1971-11.
(O.1-26) "Eiherazain Iholdin" Toberak Iholdi, 1974-12.
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(O.1-27) "1975eko odolketak euzkadin" [1975]
(O.1-28) /Burgosen Barzelonan eta Madrilen.../ [1975]
(O.1-29) "Nor othe giren" 1975-10
(O.1-30) "Egungo berrietatik..." [1976]
(O.1-31) /Pagoen hostoiletan/ [1977]
(O.1-32) "Hemengo Elizari" Domintxaine, 1977-07.
(O.1-33) "Gure ingurumena" 1977-07-16.
(O.1-34) "Xahakoa eta makila" [1978-79]
(O.1-35) /Din...Dan...Hil zeinuak.../ Domintxaine, 1979ko udaberria.
(O.1-36) "Managuako bideak" 1979-07-20.
(O.1-37) "Zureak gaituzu Jauna" Domintxine, 1980-03-26.
(O.1-38) "Inguruetan" edo "Ajaccio-ko karriketan" Corsica-Ajaccio, 1980-06-10.
(O.1-39) Gau eskolak eskatutako olerkiak. 1981-03-19.
(O.1-40) /Kartak mahai gainean pausatuko dituzu.../ [1981]
(O.1-41) "Euskadi" Domintxine, 1982-11-11.
(O.1-42) "Zeure larruaren minberan" Madril, 1983-04-12.
(O.1-43) "Atzo gauean" Madril, 1983-04-14.
(O.1-44) "Haritza" Donapaleu, 1983-04-24.
(O.1-45) "Intzirien artetik" Donapaleu, 1983-04-24.
(O.1-46) "Trein honen Drangalan" 1983, Euskadi-Paris bidaia.
(O.1-47) "Izan... Ez izan..." [1983]
(O.1-48) "Emazte bat lanbroan" Paris, 1983-05-16.
(O.1-49) "Pariseko metroan" Paris, 1983-05-16.
(O.1-50) /Mundua itzulikatu da/ [1983]
(O.1-51) "Zure begiak" [1983]
(O.1-52) /Mundua datorkit/ Paris, 1983-05-16.
(O.1-53) "Pasatzean" 1983-05-21, Paris-Euskadi trenean.
(O.1-54) "Bere jakitatean" 1983-05-21, Paris-Euskadi trenean.
(O.1-55) "Gure etsaiak" Donapaleu, 1984-04-15.
O.2. Olerki datagabeak :
(O.1-1) /San Frantsesen ondotik/
(O.1-2) /Jainkoaren ospea: gizonki bizia/
(O.1-3) "Andre dena Mariaren bederatziurruneko othoitza"
(O.1-4) "Agur, Eskuara"
(O.1-5) /Barda uono euriak zerutik burrustan/
(O.1-6) "Oi Eguberri gaua..."
(O.1-7) "Lore gorrien balada"
(O.1-8) "Echografia"
(O.1-9) "Bakartasuna”
(O.1-10) "Poeta bat nere erraietan..."
(O.1-11) /Bideetan zehar hainbeste ibili ondoren.../
(O.1-12) /Alegera dira/
(O.1-13) /Herrian askok bazakiten.../
(O.1-14) /Zoaz Noa Goaz.../
(O.1-15) /Alesia estazionetik ateratzean/
(O.1-16) /Ibarla bas-herriko umea naiz/
(O.1-17) “Libertatearen seinalea"
(O.1-18) /Aspaldi hontan haize hegoak zoratu zidan burua.../
(O.1-19) /Noizbait ur xirripak.../
(O.1-20) /Herri hau Euskadi deitzen da.../
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(O.1-21) /Ez nuen nigarrik.../
(O.1-22) "Kaioletan"
(O.1-23) "Kanta zak xoria"
(O.1-24) "Ama begira zazu..."
(O.1-25) /Gaur ilhun duk zeruan.../
(O.1-26) "Metroan"
(O.1-27) /Neuilly, Passy, Anteuil.../
(O.1-28) /Bakotxa bere tokirat/
O.3. Zenbait olerkiren aldakiak:
(O.3-1) "Etzen kantu bat" (I eta II ) HH-ko "Iraun baleza"ren zirriborroak.
(O.3-2) "Gitarra joilea" H.H.E. olerkiaren aldakia.
(O.3-3) "Zure aurpegiaren haraindian" BP-eko "Zure begitartearen haraindian"
Olerkiaren aldakia.
(O.3-4) "Hil zorian ote gira?" olerkiaren bi ahapaldi berri.
O.4. Beste zenbait olerki:
(O.4-1) Iruzkiaren kantua edo kreaturen goraipaldiak
(O.4-2) "Ilargiaren ume" 1973.
6.1.1.2.2. Prosa: (1.4. kutxa)
Behin eta berriro (1977)
Antzerkia (1982-1983)
Zenbait idatzi solte:
(Pr. 1) Eskual basherrian barna (1955)
(Pr. 2) Ene Aita (1977)
(Pr. 3) Iruzki eta lanho (1964- [08/12] -12)
(Pr. 4) Ibaigorrikoak
(Pr. 5) /Ondoan su handi bat/
(Pr. 6) /Aroa epel/
(Pr. 7) /ahalgea sortu.../
(Pr. 8) /Gau hartan/
(Pr. 9) Urtarrilako astezken batez
(Pr. 10) Beste kontinente batean
(Pr. 11) Ur xortak bezala
6.1.1.2.3. Artikuluak:
(1) "Eskualdungoaren zimenduak kordokatuak" edo "Zonbeit arrangura nahasmahas" [1956]
(2) "Pedagogia berri bati buruz"
(3) "San Frantses Asisakoa", Paue 1954-1956.
(4) "Gure biziaren seriostasuna eta handitasuna", Lekorne, 1965
(5) "L'espérance aujourd'hui. L'espérance dans l'écriture sainte", Auch, 1968ko
ekainaren 8-9a.
(6) "La conversion du coeur", Auch, 1968ko azaroaren 24a.
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(7) "Deux grands modèles de fonctionnement de groupe. La conduite de
réunion", Nimes, 1970ko apirila.
(8) "De quelques obstacles aux communications interpersonnelles", Nimes,
1970ko maiatza.
(9) "Comment entendre être situé dans le monde?", 1970ko uztaila.
(10) "Eléments pour une vie religieuse aujourd'hui", Tolosa, 1971eko apirila.
(11) "Approche théorique eta pratique de la conduite d'entretiens (Indications
pour un travail personnel)", Tolosa, 1972ko maiatza.
(12) "Perspectives de la vie religieuse aujourd'hui (II)", Guiperoux-eko
abatetxea, 1973ko abuztuaren 5a.
(13) "Duela 750 urte", Domintxine, 1976ko urriaren 11n.
(14) "Prière et politique", Brive, 1977ko uztailaren 24-28a.
(15) "La chanson basque contemporaine: phenomène social", Tolosa, 1979ko
urtarrila.
(16) "Recupération de l'histoire et de la culture basques", [1979]
(17) "Eguberri aintzineko denbora edo abendoa" (F.A.E.E.)
(18) "Gizakentearen erlijionezko edestia"
(19) "Ene praktika oharra"
(20) "La mission de l'Eglise dans le monde de ce temps"
6.1.2. Erdozaintziren egunkari pertsonalak, agendak, eta koadernoak
6.1.2.1. Egunkariak:
1. egunkaria: 1949ko eguberritik 1950eko maiatzaren 8ra bitarteko egunerokoak.
2. egunkaria: 1950ko apirilaren 15etik 1957ko abenduaren 21era bitarteko
egunerokoak eta gogoetak. 1950ko abenduaren 10etik 1956ko maiatzaren
28ra arteko isilunea. 1963ko gutuna.
3. egunkaria: 1955-1964 bitartean idatzitako gogoetak eta oharrak.
4. egunkaria: 1965-1966 bitarteko talde dinamika eta psikologiaren inguruko
notak.
5. egunkaria: "Parise'ko berri" izenburua jarri du. 1965eko urriaren 23tik 1966ko
martxoaren 16ra Parisen idatzitako egunerokoak eta gogoetak.
6. egunkaria: Tolosako egonaldia, lanak eta gutunak, 1967, 1969, 1970 eta
1971koak.
7. egunkaria: Tolosan irakasle dagoela, Euskal Herriko egonaldien egunkaria;
egunerokoak, gogoetak eta gutunak, 1969tik 1972ra.
8. egunkaria: azalean "Fededunak, 1973" izenburua idatzi du. 1973, 1974 eta
1975eko oharrak: 1973ko Udako Euskal Unibertsitatea, Fededunak-eko
bilerak, gutunak, egunerokoak eta egunkarietako artikuluak itsatsirik.
9. egunkaria: 1982-1984 bitarteko oharrak eta gutun andana baten zirriborroak:
Itxaro Bordari, Mattin Larzabali, Villasanteri, Luzien Etxezaharretari,
Euskaltzaindiaren gutuna... eta abar.

______________________________________________________Bibliografia iturriak

6.1.2.2. Agendak: 26 agenda, 1965 urtetik 1983 arte.
6.1.2.3. Koadernoak:
1. A koadernoa:
1965-1984 bitartekoak: 1965-1970 urteetan argitaratu ziren zenbait
artikuluren eskuizkribuak; olerki argitaragabe eta argitaratuak (olerkien
zerrendetan ematen ditugu); 1977an Torrealdaik kaleratu zuen liburua
prestatzeko egin zuen galdetegiaren erantzunak; zenbait idazleri eta
libururi buruzko iruzkinak.
2. B koadernoa: [1983]
- "Trein honen drangalan" olerki luzearen eskuzko lehen zirriborroa.
- Zenbait olerki argitaragabe, guztiak 1983koak Parisen eta Parisetik
itzultzen idatziak (olerki argitaragabeen zerrendan ditugu).
3. C koadernoa: [1983]
"Trein honen drangalan" olerkia (1983), eskuzko kopia behin betikoa.
4. D koadernoa. [1980]
- Oharrak.
- "Itxaropena" poemaren zirriborroa (BP), zuzenketekin.
- Korsikari eta Ajaccio hiriari buruzko informazioa eta azalpenak.
- "Inguruetan" olerki argitaragabea (1980).
5. Olerki eta kantu zaharren bildumak: hiru kaiera Elgar eta Herria
aldizkarietatik hartutako irudi, olerki, bertso, esaera zahar eta irri
istorioekin, 1956tik 1966 bitartekoak.
6. Egunkarietako artikuluen bilduma: Bulletin Diocésain (1959), Zeruko Argia
(1966) eta Herria-koak (1966, 1969, 1970, 1972). Gaiak: kultura, hezkuntza,
Euskal Herria, gizartea, literatura, folklorea...
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6.1.3. Erdozaintziren gutunak:
6.1.3.1. Igorritako gutunak:
Guztira 164, 1953/1984-04 bitartekoak. (*) zeinua dutenak Corpusean
ematen ditugu osorik.
Data

Nori

Gut.1.1

1953, Béziers

Donapaleuko lagunak (eusk.)

Gut.1.2 *

1956-06-03, Paue

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.3

1957-01-05, Orsay

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.4 *

1957-02-02

Narbaits Bikario Jenerala (5. kutxa eta 2. egunkaria, eusk.)

Gut.1.5

1957-03-07

(?) apaizari (2. egunkaria, fr.)

Gut.1.6 *

1957-03-31, Orsay

Villasante, Luis (eusk.)

Gut.1.7

1957-04-29, Orsay

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.8

1957-05-05

Jauregiberri, Madeleine (2. egunkaria, fr.)

Gut.1.9

1957-05-11

Legarralde, Paul. Elgar aldizkaria (fr.)

Gut.1.10

1957-11-09, Orsay

Etcheberry Aita (14.kutxa, 14.11, fr.)

Gut.1.11

1957-11-17, Orsay

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.12

1957-11-27, Orsay

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.13

1963-02-16

Moureu, M. (2.egunkaria, fr.)

Gut.1.14

1963-07-01, Donapaleu

Urkiaga, Eusebio (eusk.)

Gut.1.15

1964-01-29

Mendia, Benito -Kantabriako Probintziala; Agirretxe,
Eugenio;Intxausti,Joseba(5.kutxa,fr.)

Gut.1.16

1964-05-25

Duhau, Henri (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.17

1964-07

Mendia, Benito. Kantabriako Prob. (5.kutxa, fr.)

Gut.1.18

1964-07-28, Donapaleu

San Martin, Juan (eusk.)

Gut.1.19

1964-11-13, Ibarla

Arana anderea (amona) (karpeta gorria, fr.)

Gut.1.20

1964-11-15, Ibarla

Arana, Marie-Helène (karpeta gorria, fr.)

Gut.1.21

1965-02-24

Mendia, Benito -Kantabriako Prob.- (5.kutxa, fr.)

Gut.1.22 *

1965-03-19/23, Donapaleu

Arbelbide, Marceline (2. kutxa, eusk.)

Gut.1.23

1965-12-06, Paris

Duclos, Bertrand Béziers (5.egunkaria, fr.)

Gut.1.24

1965-12-13, Paris

Morbieu, Meyriem (5. egunkaria, fr.)

Gut.1.25

1966-02-09, Paris

Erdozaintzi, Bettan (5. egunkaria, eusk.)

Gut.1.26

1966-02-14, Paris

Zeruko Argia (2. kutxa, eusk.)

Gut.1.27 *

1966-03-06, Paris

Onaindia, Santi (eusk.)

Gut.1.28

1966-03-08, Paris

Tolosako ikasleak (5.egunkaria, fr.)

Gut.1.29

1966-03-21, Paris

Beloki, Santos (eusk.)

Gut.1.30 *

1966-05-05, Paris

Labayen, Antonio Maria (eusk.)

Gut.1.31

1966-06-15, Paris

Duclos,Bertrand (5.egunkaria, fr.)

______________________________________________________Bibliografia iturriak
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Gut.1.32

1966-07-30, Tolosa

“Iratzeder”, Xabier Diharce. Otoizlari (eusk.)

Gut.1.33

1966-12-17, Tolosa

Geber, Jean (5.egunkaria. fr.)

Gut.1.34

1967-01-14, Tolosa

Mathieu, Bernadette (5.egunkaria, fr.)

Gut.1.35

1967-01-14, Tolosa

Renard, Régis; Renard, Jeannette (5.egunkaria, fr.)

Gut.1.36

1967-02-08, Tolosa

Onaindia, Santi (eusk.)

Gut.1.37

1967-03-01, Tolosa

Barandiaran, Joxemiel (eusk.)

Gut.1.38

1967-03-16, Tolosa

Floirac, Charles-André; Jean Bel (Japongo misiolariak, fr.)

Gut.1.39

1967-04-08, Tolosa

Barthélémy Laboirie; Duclos, Bertrand. "Définiteurs de la

Province" (fr.)
Gut.1.40

1967-08-15, Pool - Inglaterra

Diet, Dominique (5. egunkaria, fr.)

Gut.1.41

1967-08-15, Pool - Inglaterra

Férand Courros (5. egunkaria, fr.)

Gut.1.42

1967-08-20, Pool - Inglaterra

Barthélémy Laboirie (5. egunkaria, fr.)

Gut.1.43

1967-08-22, Pool - Inglaterra

Erdozaintzi,Bettan (5. egunkaria, eusk.)

Gut.1.44

1967-08-22, Pool - Inglaterra

Familiari (5. egunkaria, eusk.)

Gut.4.45

1967-08-23, Pool - Inglaterra

Layral, René (5. egunkaria, fr.)

Gut.1.46

1967-08-29, Pool - Inglaterra

(?) (5. egunkaria, fr.)

Gut.1.47

1967-10-05

Irigaray, Angel (eusk.)

Gut.1.48

1967-10-16, Sion - Suiza

Manex Pagola (eusk.)

Gut.1.49

1967-12-22, Tolosa

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.50

1968-03-08, Tolosa

Beloki, Santos (eusk.)

Gut.1.51

1968-03-10, Tolosa

Yurre, Julian (eusk.)

Gut.1.52

1968-03-11, Tolosa

Erdozaintzi, Bettan (3. kutxa, eusk.)

Gut.1.53

1968-07-07, Tolosa

Mendia, Benito -Kantabriako Prob.- (5.kutxa, eusk.)

Gut.1.54 *

1968-07-08, Tolosa

Jakin aldizkaria (5.kutxa, eusk.)

Gut.1.55

1968-07-12, Tolosa

Bereziartua, Iñaki (eusk.)

Gut.1.56

1968-07-12, Tolosa

Villasante, Luis (eusk.)

Gut.1.57

1968-08-20, Lille

Duhau, Henri eta Arana, Marie-Hélène (karpeta gorria,fr.)

Gut.1.58

1969-11-20, Tolosa

Erdozaintzi, Arnaud (Arño) (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.59

1969-12-08, Tolosa

Duhau, Henri (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.60

1969-12-21

Torrealdai, J. M. (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.61

1969-12-26

Anaia misiolariak: Franzidis, Bedrune, Floirac, Hubernard,
Berrogain eta Maillard (7. egunkaria, fr.)

Gut.1.62

1970-02-02, Tolosa

Auspoa liburutegia (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.63

1970-02-02, Tolosa

Etxaide, Jon (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.64

1970-02-02, Tolosa

Manterola liburutegia, Donostia (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.65

1970-03-04, Tolosa

Diet, Domingo (7. egunkaria, fr.)

Gut.1.66

1970-03-28/04-28, Tolosa

Lay, Benoït, Maillard eta Berrogain (7. egunkaria, fr.)
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Gut.1.67

1970-04, Tolosa

Torrealdai, J. M. (6. egunkaria, eusk.)

Gut.1.68

1970-04, Tolosa

Zeruko Argia (6. egunkaria, eusk.)

Gut.1.69

1970-06-01

Manterola liburutegia, Donostia (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.70

1970-06-02

Lur editoriala, Donostia (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.71

1970-07-05, Tolosa

Benoit Lay, Colombia (7. egunkaria, fr.)

Gut.1.72

1970-07-06, Tolosa

Maillard, Olivier eta Berrogain, Jean Pierre. Peru (7.
egunkaria, fr.)

Gut.1.73

1970-10-14

Seguier, Bernard (7. egunkaria, fr.)

Gut.1.74

1970-12-20

Duhau, Henri eta emaztea (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.75

1971-01-29

Japongo misiolariak; J. P. Berrogain eta Olivier Maillard

(Peru); Benoit Lay (Colombia)

(7. egunkaria, fr.)

Gut.1.76

1971-04-13, Tolosa

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.77

1971-10-21, Tolosa

Onaindia Aita (6. egunkaria, eusk.)

Gut.1.78

1972-11-17, Donapaleu

Chaigné, Hervé (fr.)

Gut.1.79

1973-04-23

Villasante Aita (eusk.)

Gut.1.80

1973-07-20, Domintxine

Torrealdai, J. M. eta Patxi Esponde (6. egunkaria, eusk.)

Gut.1.81

1973-09-23

Agirrebaltzategi, Paulo (8. egunkaria, eusk.)

Gut.1.82

1973-09-23

Agirretxe Aita (8. egunkaria, eusk.)

Gut.1.83

1973-10-03

Faveau, François, Baiona (8. egunkaria, fr.)

Gut.1.84

1973-10-13, Donapaleu

Fededunak, Baiona (8. egunkaria, eusk.)

Gut.1.85

1974-12-07, Tolosa

Harluxet, Claude (8. egunkaria, eusk.)

Gut.1.86

1974-12-07, Tolosa

Seguin, Teresa (8.egunkaria, eusk.)

Gut.1.87

1974-12-07, Tolosa

Xarriton, Piarres (8.egunkaria, eusk.)

Gut.1.88

1974-12-20

Iparraldeko kristau taldeak (8.egunkaria, eusk.)

Gut.1.89

1975-09-25, Tolosa

Seguin, Teresa (eusk.)

Gut.1.90

1975-09-26, Tolosa

Aguirre, Aintzane (eusk.)

Gut.1.91

1976-04-24

Xarriton, Piarres (eusk.)

Gut.1.92

1976-09-08

Eskualtzaleen Biltzarra, Baiona (eusk.)

Gut.1.93

1976-09-08, Donapaleu

Lete, Xabier (eusk.)

Gut.1.94

1976-11-03

Maillard, Olivier (fr.)

Gut.1.95

1976-11-10, Donapaleu

Lete, Xabier (eusk.)

Gut.1.96

1976-12

Harlouxet, Claude (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.97

1976-12

Seguin, Teresa (6.egunkaria, eusk.)

Gut.1.98

1976-12-07

Harluxet, Klaudio (8. egunkaria, eusk.)

Gut.1.99

1977-12, Domintxine

Duhau, Henri (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.100

1978-05-02, Domintxine

Alfaro, Gexan (A koadernoa, eusk.)

Gut.1.101

1978-08-05

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)
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Gut.1.102

1978-09-05

Duhau senar-emazteak (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.103

1978-10-31, Donapaleu

Bonnac andrea, Directrice de l'Ecole de Service Social, Pau

(fr.)
Gut.1.104 * 1979-03-15, Donapaleu

Gazteen Biltzarra, Beasain (eusk.)

Gut.1.105

1979-03-15, Donapaleu

Lete, Xabier (eusk.)

Gut.1.106

1979-05-23, Italia

Familia (7.egunkaria, eusk.)

Gut.1.107

1979-06-05, Italia

Anaidiak (Bordele, Montluçon, Limoges, Brive

Béziers,

Tolosa, Pau, St.Palais (7.egunkaria, fr.)
Gut.1.108

1979-06-05, Italia

Duhau senar-emazteak (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.109

1979-06-19, Italia

D.N. Stagiaire en Perfectionnement, Etxarri(7. koadernoa, fr.)

Gut.1.110

1979-06-20, Italia

M.D. (?) (7.egunkaria, fr.)

Gut.1.111

1979-07-07, Donapaleu

Bonnac andrea (fr.)

Gut.1.112

1979-07-24, Tolosa

F.L.B., Erroma (7. egunkaria, fr.)

Gut.1.113

1979-11-28, Tolosa

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.114

1980-01-23, Tolosa

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.115

1980-02-09, Donapaleu

“Iratzeder”, Xabier Diharce (eusk.)

Gut.1.116

1980-07-15, Asis - Italia

Donapaleu-Domezain anaidiari (postala, fr.)

Gut.1.117

1980-09-12, Donapaleu

Lete, Xabier (eusk.)

Gut.1.118

1980-12-30

Arrona, Agurtzane (eusk.)

Gut.1.119

1981-07-09 ,EEBB

Familiari (eusk.)

Gut.1.120

1981-07-13, EEBB

Guéret P.S. eta S.F. Ahizpadia (fr.)

Gut.1.121

1981-07-13, EEBB

Tolosako lagunak (fr.)

Gut.1.122

1981-09-19,Tolosa

Alfaro, Gexan (eusk.)

Gut.1.123

1981-12-29, Donapaleu

Elustondo, Joxe Agustin (eusk.)

Gut.1.124 * 1982-01-06, Ales

Borda, Itxaro (9. egunkaria, eusk.)

Gut.1.125

1982-05-29, Donapaleu

Arrona, Agurtzane (9.egunkaria, eusk.)

Gut.1.126

1982-05-31, Donapaleu

Ibaialde Elkartea, Baiona (9.egunkaria, eusk.)

Gut.1.127

1982-05-31, Donapaleu

Larzabal, Mattin Baiona (9.egunkaria, eusk.)

Gut.1.128

1982-06-25, Donapaleu

Jorge de Riezu Aita (9. egunkaria, eusk.)

Gut.1.129

1982-07-02, Donapaleu

(?) anderea (9. egunkaria, eusk.)

Gut.1.130

1982-08-05, Tolosa

Uzurrunzaga, Eusebio -Kantabriako Prob. (5.kutxa, eusk.)

Gut.1.131

1982-12-11, Donapaleu

Duhau senar-emazteak (karpeta gorria, eus.)

Gut.1.132 * 1983-01-01, Tolosa

Borda, Itxaro (9.egunkaria, eusk.)

Gut.1.133

1983-02-22, Donapaleu

Irigoin, Jean André (9.egunkaria, fr.)

Gut.1.134

1983-03-22, Donapaleu

Duhau, senar-emazteak (karpeta gorria, eusk.)

Gut.1.135 * 1983-04-26, Donapaleu

Villasante Aita (9.egunkaria, eusk.)
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Gut.1.136 * 1983-05-18, Belgika

Davant, Jean-Louis (9.egunkaria, eusk.)

Gut.1.137

Borda, Itxaro (9.egunkaria, eusk.)

1983-07-05, Donapaleu

Gut.1.138 * 1983-12-18, Donapaleu

Etxezaharreta, Luzien (9.egunkaria, eusk.)

Gut.1.139

1984-04-04, Tolosa

Jean-Louis (?) (2. kutxa, eusk.)

Gut.1.140

1984-02-07, Quimper

Mascarello, Marie-Paul. "Aumônier National des Prisons"

(9.egunkaria, fr.)
Gut.1.141

1984-02-18, Donapaleu

Masson, Albert. Fresnes presondegiko kaperau frantziskotarra
(9.egunkaria, fr.)

Gut.1.142

1984-04-10, Donapaleu

Etxaniz, Xabier (9.egunkaria, eusk.)

6.1.3.2. Jasotako gutunak:
Guztira 164 dira (1954 / 1984-07-16 bitartekoak). Zerrenda honetan 125
jaso ditugu, ikerketan gehen erabiliak eta garrantzitsuen deritzogunak.
Data

Nork

Gut.2.2

1956-01-10

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.3

1956-03-01

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (eusk.)

Gut.2.4

1956-04-26

Barandiaran, Josemiel. Ataun (eusk.)

Gut.2.5

1956-(05)-03

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (eusk.)

Gut.2.6

1956-06-08

Iratzeder. Beloke (eusk.)

Gut.2.7

1956-07-21

Jauregiberri, Madeleine. Zarauz (fr.)

Gut.2.8

1956-08-21

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.9

1956-10-01

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.10

1956-11-08

Barandiaran, Josemiel. Ataun (eusk.)

Gut.2.11

1956-12-20

Villasante, Luis. Arantzazu (eusk.)

Gut.2.12

1957-01-01

Bereziartua, Iñaki. Arantzazu (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.13

1957-01-04

Jaureguiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.14

1957-01-11

Legarralde, Paul. Elgar. Eskualtzaleen Biltzarra, Paris (fr.)

Gut.2.15

1957-01-15

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.16

1957-01-25

Jaureguiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.17

1957-02-12

Jaureguiberri, Madeleine. Ziboze (eusk.)

Gut.2.18

1957-04-07

Iratzeder. Beloke (eusk.)

Gut.2.19

1957-04-16

Jaureguiberri, Madeleine. Ziboze (eusk.)

Gut.2.20

1957-04-29

Jaureguiberri, Madeleine. Ziboze (fr)

Gut.2.21

1957-05-06

Intxausti, Joachim. Paris (fr.)

Gut.2.22

1957-05-14

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.23

1957-05-16

Legarralde, Paul. Paris (fr.)
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Gut.2.24

1957-05-21

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (eusk.)

Gut.2.25

1957-05-24

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.28

1957-07-20

Iratzeder. Beloke (eusk.)

Gut.2.29

1957-07-31

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.32

1957-11-11

Jaureguiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.33

1957-11-22

Iratzeder. Beloke (eusk.)

Gut.2.34

1957-12-04

Iñurritegi, Bitoriano. Erroma (eusk.)

Gut.2.35

1957-12-05

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.36

1957-12-17

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.37

1958-01-12

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.38

1958-02-07

Yurre, Julian, Altsasu (eusk.)

Gut.2.40

1958-04-04

Iñurritegi, Bitoriano. Erroma (eusk.)

Gut.2.41

1958-04-04

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.42

1958-06-24

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.44

1958-07-31

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.46

1958-12-03

Barandiaran, Josemiel. Ataun (eusk.)

Gut.2.47

1958-12-06

Mitxelena, Koldo. Donostia (eusk.)

Gut.2.48

1959-01-03

Jauregiberri, Madeleine. Paue (eusk.)

Gut.2.49

1959-01-21

Mitxelena, Koldo. Donostia (eusk.)

Gut.2.50

1959-02-21

Landart, Daniel. Mogerre (eusk.)

Gut.2.52

1960-(?)-7

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.53

1960-03-30

Legarralde, Paul.

Gut.2.54

1960-08-12

Intxausti, Joseba. Arantzazu (5.kutxa, eusk.))

Gut.2.55

1961-01-05

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.56

1961-01-25

Astigarraga, Jose Antonio. Arantzazu (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.57

1961-03-12

Intxausti, Joseba. Arantzazu (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.60

1962-03-02

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.61

1962-04-18

Mitxelena, Koldo. Donostia (eusk.)

Gut.2.62

1962-04-28

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.63

1962-05-16

Legarralde, Paul. Paris (fr.)

Gut.2.65

1962-11-19

Intxausti, Joseba. Forua-Bizkaia (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.67

1963-03-02

Urkiaga, Eusebio. Bilbo (eusk.)

Gut.2.69

1963-03-12

Barandiaran, Josemiel. Ataun (eusk.)

Gut.2.71

1963-07-09

Villasante, Luis. Donostia (eusk.)

Gut.2.72

1963-07-13

Etxaide, Jon. Donostia (eusk.)

Gut.2.75

1964-02-23

Mendia, Benito - Kantabriako Prob.- (5.kutxa, gazt.)

Gut.2.76

1964-03-12

Intxausti, Joseba. Forua-Bizkaia (5.kutxa, eusk.)
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Gut.2.77

1964-04-30

Intxausti, Joseba. Forua-Bizkaia (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.78

1964-05-16

Beloki, Santos (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.80

1964-06-13

Yurre, Julian. Altsasu (eusk.)

Gut.2.81

1964-07-22

San Martin, Juan. Eibar (eusk.)

Gut.2.82

1964-09-13

Mendia, Benito - Kantabriako Prob.- (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.83

1965- 03-01

Arbelbide, Marceline. Baiona (eusk.)

Gut.2.85

1965-04

Onaindia, Santi (eusk.)

Gut.2.86

1965-04-12

San Martin, Juan. Eibar (eusk.)

Gut.2.87

1965-04-14

Barandiaran, Josemiel. Ataun (eusk.)

Gut.2.89

1965-10-23

Villasante, Luis. Arantzazu (eusk.)

Gut.2.90

1965-11-08

Beloki, Santos. Donapaleu (eusk.)

Gut.2.91

1966-03-18

Onaindia, Santi (eusk.)

Gut.2.92

1966-05-17

Labayen, Antonio Mª. Tolosa (eusk.)

Gut.2.94

1966-06-10

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.96

1967-10-05

Irigaray, Angel, Donostia (eusk.)

Gut.2.97

1967-01-09

Torrealdai, Joan Mari. Arantzazu (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.99

1967-03-23

Charles André Floirac. Fukaya -Japon- (fr.)

Gut.2.101

1967-04-17

Maillard, Olivier. Bordele (fr.)

Gut.2.102

1967-10-05

Pagola, Manex. Baiona (eusk.)

Gut.2.103

1967-12-28

San Martin, Juan. (eusk.)

Gut.2.104

1967-12-29

Larzabal, Piarres - Sokoako erretore- (eusk.)

Gut.2.106

1968-01-03

Torrealdai, Joan Mari. Arantzazu (5.kutxa, eusk.)

Gut.2.107

1968-01-06

Etxaide, Jon. Donostia (eusk.)

Gut.2.108

1968-01-11

Pagola, Manex. Baiona (eusk.)

Gut.2.109

1968-01-12

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.110

1968-01-18

Barandiaran, Josemiel. Ataun (eusk.)

Gut.2.111

1968-01-25

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.112

1968-03-26

Yurre, Julian. Altsasu (eusk.)

Gut.2.113

1968-08-11

Villasante, Luis. Arantzazu (eusk.)

Gut.2.114

1968-12-01

Etxaide, Jon. Donostia (eusk.)

Gut.2.115

1969-02-03

Jauregiberri, Madeleine. Ziboze (fr.)

Gut.2.116

1969-03-10

Villasante, Luis. Arantzazu (eusk.)

Gut.2.118

1969-07-10

Alvarez Enparantza, J. L. ’Txillardegi’. Brusela (eusk.)

Gut.2.119

1969-07-26

Bidegain, Xarles. Baiona (fr.)

Gut.2.120

1970-12

Onaindia, Santi. Amorebieta (eusk.)

Gut.2.121

1971-11

Onaindia, Santi. Amorebieta (eusk.)

Gut.2.122

1972-01-23

‘Txillardegi’. Hendaia (eusk)
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Gut.2.124

1972-09-19

Villasante, Luis. Arantzazu (eusk.)

Gut.2.125

1972-10-25

‘Txillardegi’. Donibane (eusk.)

Gut.2.128

1974-07-24

Xarriton, Piarres (8.egunkaria, eusk.)

Gut.2.129

1975-02-23

Kriseilu editoriala. Donostia (eusk.)

Gut.2.130

1975-05-27

Larzabal, Mattin. Angelu (eusk.)

Gut.2.131

1975-07-18

Harluxet, Claude. Lisboa (eusk.)

Gut.2.132

1975-07-22

‘Txillardegi’. Hendaia (eusk.)

Gut.2.133

1975-10-30

Harlouxet, Claude. Baiona (eusk.)

Gut.2.135

1975-12-26

Xarriton, Piarres. Montreal- Kanada (eusk.)

Gut.2.136

1976-06-06

Xarriton, Piarres. Montreal- Kanada (eusk.)

Gut.2.137

1976-09-20

Lete, Xabier (eusk.)

Gut.2.138

1977-01-15

Xarriton, Piarres. Montreal- Kanada (eusk.)

Gut.2.139

1977-01-16

Harluxet, Claude. Baiona (eusk.)

Gut.2.140

1978-01-31

Lete Xabier. Urnieta (eusk.)

Gut.2.141

1978-05-09

Lantziri, Gexan. "Zabal-Irati". Baiona (eusk.)

Gut.2.143

1979-02-03

Duhau, Henri. Senpere (karpeta gorria, eusk.)

Gut.2.144

1979-03-13

Gazteen Biltzarra. Beasain (eusk.)

Gut.2.145

1979-04-08

Borda, Itxaro (eusk.)

Gut.2.146

1979-06-10

Lete, Xabier. Urnieta (eusk.)

Gut.2.148

1980-06-04

Arrona, Agurtzane. Donostia (eusk.)

Gut.2.151

1982-10-13

Donapaleuko fraideak (2.kutxa, eusk.)

Gut.2.152

1982-10-16

Hiriart-Urruty, J. Baionako apezpikua (2.kutxa, eusk.)

Gut.2.154

1982-12-21

Borda, Itxaro (9.egunkaria)

Gut.2.155

[1982/1983]

Lertxundi, Anjel. EIEko zuzendari (eusk.)

Gut.2.157

1983-04-05

Euskaltzaindia (9.egunkaria, eusk.)

Gut.2.158

1983-07-10

Borda, Itxaro (eusk.)

Gut.2.161

1984-02-24

Masson, Albert. Fresnes presondegiko kaperaua
(9.egunkaria, fr.)

Gut.2.162

1984-03-15

Gonzalez, Felipe. Espainiako presidentea (2.kutxa, esp.)

Gut.2.164

1984-07-16

Gipuzkoako Aurrezki Kutxa, Donapaleuko anaidiari
(eusk.)
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6.1.4. Erdozaintziren prediku erabiliak:
(1) Larzabalen, 1969ko otsailaren 14an. (X.L. 1. kutxa, 1.29)
(2) Donapaleuko komentuko kaperan, 1972-10-29an.
6.1.5. Agiri eta dokumentuak:
6.1.5.1. Agiri pertsonalak:
1. dok.- Carnet de Santé. Inspection Médicale des Ecoles, 1953.535
2. dok.- Carte nationale d’identité. Orsay,1957.
3. dok.- Institut supérieur de psychologie pastorale. Immatriculation. 19651966
4. dok.- Federation des associations basques de Paris 1970-1971.
5. dok.- Carte d’étudiant. Bordeaux, 1978
6. dok.- Carte d’étudiant. Université de Bordeaux II, inscr. en sc. humaines, sc.
humaines appliquées et psychologie. 1979.
7. dok.- Pasaportea, Tolosan 1981eko maiatzaren 15ean egina.
8. dok.- Heriotz agiria. Tolosan 1984ko maiatzaren 3a.
6.1.5.2. Titulu edo diplomak:
9. dok.- Konfesore titulua.Tolosan, 1951-07-25
10. dok.- Lehen tontsura agiria.1957-03-25.
11. dok.- Exorzista eta akolito agiria.1957-06-24.
12. dok.- Subdiakonadu agiria.
13. dok.- Diakonadu agiria.1957-10-20.
14. dok.- Predikari titulua.Tolosan, 1959-09-21
15. dok.- Euskaltzaindiak euskaltzain laguntzaile hartu izanaren agiria. 1983apirilaren 27an.
6.1.5.3. Bestelako agiri eta txostenak:
16. dok.- Fededunak, 1973-05-21: bilerarako deialdia (XL. 9.12).
17. dok.- Fededunak, 1973-05-24: bilerarako deialdia (XL. 9.13).
18. dok.- Fededunak, 1974-01: taldearen ibilbideaz informatzen duen txostena
(XL. 9.22).
19. dok.- Fededunak, 1974-05: "La culture basque aujourd'hui", "Que
demandent les basques à l'Eglise de Bayonne?", "De l'economie du Pays
Basque", "Les organisations qui constituent le mouvement national basque"
(Xl. 9.31).
20. dok.- Fededunak, Euskaldun Gazteria eta Herri Ekintzak sinatutako
txostena, 1974: "Les prêtres basques ont repris la grève de la faim".
21. dok.- "Herria eta Eliza", Hendaia, 1975-01-26: bilerarako deialdia eta
informazioa.
22. dok.- Fededunak, 1975-11-17: bilerarako deialdia (Xl. 9.40).
23. dok.- Fededunak, 1976-01-29: bilerarako deialdia (XL. 9.45).
24. dok.- Argi-Bil taldearen estatutu agiria, 1974-11-26 (XL. 9.55).
535.- Oharren artean honako hau irakur daiteke: "ulcère duodenal en traitement. Tempérament
fort."
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25. dok.- "Fraternité Anaitasuna-Domezain. Informations preliminaires", 1975.
26. dok.- Erdozaintzi: "Description de ma situation" txostena. 1980.

6.2. BIGARREN MAILAKO ITURRIAK
6.2.1. Erdozaintziri buruzko bibliografia:
Liburuak:
Askoren artean (1995): Manex gogoan. Donapaleuko hitzaldi eta lekukotasunak,
Maiatz. Liburu honetako artikuluak:
Azurmendi, J.: "Manex nire oroipean", 11 or.
Beloki, S.: "Frantxiskano, apez, idazle eta poeta", 21 or.
Harispuru, A.: "Herritarra", 27 or.
Borda, I.: "Idazlea", 41 or.
Torrealdai, J. M.: "Jakinen inguruan", 51 or.
Idiart-Davant, J.:"Manex ez bada zeruan...", 55 or.
Agirrebaltzategi, P.: "Ezperantzak mundu berri bat erdiko duenean, 59 or.
Etxeberri, J.: "Domintxinen... Arraforttonea!", 65 or.
Etxaluz, K.: "Arraforttonean <Anaitasuna>", 73 or.
Iturrioz, X.: "Gau eskolak", 79 or.
Galant, J. M.: "Herriz Herri astekaria", 87 or.
Goihenetxe, J.:"Etxarri-ko zentroko moldatzailea", 95or.
Etxamendi, E.: "Gutizia ezina", 103 or.
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Landart, D.: "Dolorezko izarren artetik...", 107 or.
Iturrioz, X.: "'Zabalik' frantziskanoen etxea", 111 or.
Ortiz, A.: "Manex Erdozaintzi-Etxart-en idazlanak", 113 or.
Borda, I. (1995): Manex Erdozaintzi-Etxart 1934-1984, Bidegileak, Eusko
Jaurlaritza.
Lasa, X. (2000): Manex Erdozaintzi-Etxart.Bizitza eta pentsamendua, EFA.
Frantziskotar Argitaletxea, Oñati.
Ortiz, A. (1997): Manex Erdozaintzi-Etxart-en idazlanak eta pentsamendua , Euskal
Ikasketen DEA memorioa, Txomin Peillenen zuzendaritzapean, 1997ko
urrian Baionako fakultatean aurkeztua.
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Artikuluak:
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----- (1995): “Manex Erdozaintzi-Etxart idazle”, Jakin, 86. zenb., I/II, 19 or.
Caussade, J. L. (1983): "Manex Erdozaintzi: Ipar Euskadiko idazle eta poeta",
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----- (1984): "Aita Manex Erdozainzi-Etxart", Ekaina, 12. zenb., 224-227 orr.
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26.
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urtarrila-otsaila, 19 or.
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boz gorra", Susa, 12. zenb., 7-10 orr.
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X.X. (1973): "Le prix de la poésie basque à Manex Erdozaincy-Etxart", Eclair.
martxoak 6.
----- (1984): "Manex Erdozaintzi hil da", Deia, maiatzak 1.
----- (1984): "Euskal Herriak euskaltzale sutsu bat galdu du", Egin, maiatzak 1.
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----- (1984): Zenbaki monografikoa, Notre Lien, 147. zenb., ekaina.
----- (1984): "Euskal Herri berri baten alde ari zena itzali...", Otoizlari 113. zenb.,
uztaila-abuztua.
----- (1994): "Omenaldi.Manex Erdozaintzi-Etxhart, Enbata , 1343. zenb.
----- (1994): "'Manex Gogoan' taldea, Manex Erdozaintzi-Etxart. Mahainingurua", Herria, 2271. zenb.
----- (1994): "Manex Erdozaintzi-Etxart omenaldia", Le journal de Saint-Palais,
irailak 22.
----- (1994): Xantxo Iturriotzi elkarrizketa, Egunkaria, urriak 7.
----- (1994): "Saint-Palais: Hommage à Manex Erdozainzi-Etxart", Sud Ouest,
urriak 12.
----- (1994): "Manex Erdozaintzi-Etxarten omenaldia: 22 kantariren emanaldia",
Ekaitza, 440. zenb.
----- (1994): "'Manex Gogoan' taldea, 'Manex Erdozaintzi-Etxart gogoan'", Herria,
2274. zenb.
----- (1994): "Homage à Manex Erdozaintzi-Etxart, Sud Ouest, urriak 14.
----- (1994): "Erdozaintzi", Har Hitza, 73. zenb.
----- (1994): "Manex Erdozaintzi-Etxart gogoan", Ekaitza, 441. zenb.
----- (1994): "Manex Erdozaintzi-Etxart-en omenaldiaz", Le journal de
Saint
Palais, urriak 28.
----- (1994): "Manex Erdozaintzi-Etxart-en omenaldiaz", Herria, 2277. zenb.
----- (1994): "Manex Gogoan", Laborari , 185. zenb.
----- (1994): "L'hommage à Manex, le poète", Sud Ouest, azaroak 10.
----- (1995): "Manex Erdozaintzi-Etxart eta Joxe Auxtin Arrieta aztergai Jakinen", Egunkaria, martsoak 28.
----- (1995): "Errespetuz", Diario Vasco, ekainak 3.
----- (2000): "Manex Erdozaintzi-Etxart (1934-1984) solaskide", Habe, 304. zenb.,
9-11 or.
----- (2001): "Manex
Erdozaintzi-Etxart (1934-1984)", www.argia.com/
mendea/pertso/84manex (2001-03-11).
Zabala, J. L. (1995): "Abertzale eta aurrerazale, maisu eta gidari", Egunkaria,
apirilak 22.
Ikerketarako ahozko iturriak eta elkarrizketak:
- Piarres Xarriton; 1993ko azaroaren 15ean eta 1996ko azaroaren 6an, Baionan.
- Paulo Iztueta; 1993ko azaroaren 23an; 1994an Donostian.
- Joseba Intxausti; 1995eko irailaren 5ean, Donostian.
- Manex Pagola; 1996ko azaroaren 20an, Baionako Euskal Museoan.
- Jon Kortazar; 1997ko uztailaren 11an, Euskaltzaindian; irailaren 12an Leioako
fakultatean.
- Pettan Erdozaintzi (Manexen anaia); 1997ko azaroaren 14an, Mendiben.
- Xarles Bidegain; 1997ko azaroaren 26an, Baionako fakultatean.
- Jean Louis Davant; 2002eko ekainaren 1ean, Zuberoako Larrabilen.
- Joseba Etxeberria; 2003ko uztailaren 21ean, Arantzazun.

______________________________________________________Bibliografia iturriak

Musikatuak izan diren Erdozaintziren olerkiak:
1978 Euskalduna naiz eta/ maite dut herria / oroz gainetik gure / hizkuntza garbia,
Pantxoa eta Peio, "Sinesten dut".
1978 Nafarroa nora?, Gure Bidea, "Mundu zabalerako".
1987 Gerlarik ez, Guk, "Mendiruntz".
1994 Manex Erdozaintzi Etxart Gogoan, omenaldiko kantaldia I.,
"Euskadiko neskatxa" (Ttittu Etchepare)/ "Eguberritan" (M.Muturbeltz)/
"Gurdi bideak" (Mixel Tikoipe)/ "Iraun baleza" (F.Caset) / "Gutizia"
(Daniel Aire)/ "Itxurak" (Philippe Razin)/ "Ez uste izan" (Mirentxu
Lako)/ "Herria izerditan" (Iñaki Etxehandi)/ "Dolorezko izarrak" (Kapar
osto)/ "Presunerrak" (Nazka)
Manex Erdozaintzi Etxart Gogoan, omenaldiko kantaldia II.,
"Amaren sabelean" (Patxi Saiz) / "Gure gorputzaren kondaira" (Maite
idirin) / "Itxurak" (Martine Ampo) / "Mintza hakigu" (Pantxoa Bergara) /
"Errepikak" (Niko Etxart) / "Itxaropena" (Gilles Jano ta Pantxo) /
"Dolorezko izarrak" (Mirentxu Lako) /"Zure begitartearen honaindian"
(Eñaut Etxamendi) / "Mendiruntz" (Eneko labeguerie) / "Utz gaitzazue
libre" (Mirentxu Lako) / "Mundu zabalerako" (Jojo eta Ramuntxo)
1997 Larogeitamazazpi, Antton Valverde "Errespetuz".
1998 Euskal Presoak Euskal Herrira, "Gauaren ixiltasunean".
1999 Lur ezpalak. Manex Erdozainzi-Etxarten Olerkiak , Bordaxuri taldea.
-Errezitatuak: "Herri honen erraietan"/ "Emazteki bat ene bizian"/
"Amaren sabelean"/ "Bideetako mugimenduak eta soinuak"/ "Euskadiko
neskatxa"/ "Gurdi bidea"/ "Gure etxegibeleko haritza"/ "Presuner
ohiak"/ "Nork erranen dit"/ "Hil zorian ote gara?"/ "Dolorezko izarrak/
"Musika zati bat"/ "Mikelek erran zigun"/ "Herria izerditan"/ "Asteri
lanotsu batez"/ "Itxaropena"/ "Sinesten dut".
-Musikatuak: "Iraun baleza" (Karlos Gimenez)/ "Primadera bihotzean"
(Txomin Hegi)/ "Neurriak" (Pier Paul Berzaitz)/ "Errepikak" (Txomin
Hegi)/ "Askatasunaren amets zohardia" (Txomin Hegi - Karlos Gimenez).
Ezpela , Ezpela, "Neurriak".
2000 Baratze bat, Pier-Paul Berzaitz, "Neurriak".
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----- (1992): "Irudien bizia J. B. Elizanbururen Nere Etxea-n", Euskera, 37. zenb.,
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----- (2002): Asisko Frantzisko. Asisko Klara, Arantzazuko Frantziskotar
Probintzia, Arantzazu, E.f. Edizioaren zuzendariak: Ramon Irizar, Jose
Luis Zurutuza.
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Azkue, R.M. (1968): Cancionero popular vasco, Ed. La Gran Enciclopedia Vasca,
Bilbo.
Azurmendi, J. (1976): Zer dugu Orixeren kontra?, Jakin, Arantzazu.
Bachelard, G. (1981): La psychanalyse du feu, Gallimard, Paris.
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d'éditions régionales, Pau.
----- (1985): Historia de Iparralde. Desde los orígenes a nuestros días, Txertoa,
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1. Erlijio hiztegi laburra
Laburdurak:
O.F.M.: Ordre des Frères Mineurs
TRP: très révérend père
f./fr.: frère
FF: frère franciscain
NSPF: Notre saint père Saint François
Hiztegia:
Anaia laikoa: Frantziskotartasuna komentuetan apaiz izan gabe bizi duena,
erlijioso-bizirako hitzarmen guztiekin, eta gainerakoak bezala Ordenako
partaide osoa dela.
Anaia: Fraideen arteko elkartasuna eta senidetasuna adierazten duen hitza.
Gaur egun, fraide apaizek eta fraide laiko guztiek Anaia izendapena
daramate, apaizentzako erabiltzen zan Aita hura albora utziz.
Anaiarte txikia: Frantziskotarren Fraidearte mota hau 1968tik aurrera zabaldu
zen Euskal Herrian. Komentuetako egitura konplexua utzi eta bizimodu
xumeagoan antolatu ziren, San Frantziskoren lehen urteetako taldeesperientzia gertuagotik jarraitzeko asmoz.
Anaiartea: Fraidearteko harremana senidetasun bezala definitzen duen Eskeko
Erlijiosoentzat erabiltzen den terminoa. Gizonezkoei dagokie; lekaime
edo mojen lagunarteari, berriz, Ahizparte esaten zaio. Azken
hamarkadetan Anaidi hitza ere erabili izan da.
Bikarioa: Komentu frantziskotarretan kargudunaren edo goardianoaren
ondokoari deitzen zaio horrela; haren laguntzaile eta ordezko
iraunkortzat izendatua da. Zenbait herritan, parrokoari deitzen zaio
bikario. “Bikario jeneral edo nagusia”: apezpikuaren diozesiaren
hurrengoa.
Definitorioa (definitore) edo Probintzi Kontseilaritza: Anaia Ministro
Probintzialari eman ohi zaion Kontseilaritza. Probintziako gobernukontseilua da, eta legeen arabera aholkual eman eta erabakiak har
ditzake. Probintziako Ministroa eta Kustodio edo Bikarioa berezko
Kontseilariak dira.
Diakono: Eliza katolikoan, ordenako sakramentua hartu duen eta
apezpikuaren eta presbiteroaren azpiko maila duen pertsona.
Fraidea: Eskeko Ordenetako erlijiosoari ematen zaion izendapena da, Jatorriz
latinetik dator, eta anaia esan nahi du. Erlijiosoen arteko senideberdintasuna azpimarratzen du.
Goardianoa: Frantziskotarren Komentuetako Anaia Nagusiari esaten zaio.
Izendapen honen bidez, agintarien nagusitasuna baino gehiago, halakoek
Anaiekin behar duten zaintzaile-eginkizuna adierazi nahiizan zuen San
Frantziskok, Nasusientzat "Abade" edo "Priore" bezalako tituluak erabili
ordez.
Hirugarren ordena (Tiers-ordre); Hirugarrendarrak (Tertiaires): Herritarrek
edo sekularrek frantziskotar mugimenduan parte hartzeko nazioarteko

elkartasuna. Erakunde horren bidez erlijioso izan gabe frantziskotarren
espiritualtasunarekin bat egiten dute.
Jenerala, Ministro Jenerala: San Frantziskoren Ordena osoko Nagusiari esaten
zaio. Gehienetan Kapitulu Orokorrak aukeratzen du.
Kapitulua (fr. Chapitre): Araudiaren kapitulu baten irakurketa entzuteko edo
bestelako arazoak aztertzeko ofizialki edo formalki biltzen diren
erlijiosoen biltzarra. Kapitulua orokorra, probintziala edo komentuala
izan daiteke. Ik. Probintzi Batzarra.
Kongregazioa: Botu txiki edo sinpleak egin dituzten eta erlijio printzipioak
jarraituz bizi diren erlijioso, apaiz edo laikoen elkartea.
Misioa: Ebanjelioa predikatzeko eta fedea zabaltzeko ardura. Bereizten dira
“barne misioak”: lurralde kristauen barnean eta bereziki parrokietan
betetzen diren zenbait egunetako erlijiozko ekintza ireki eta
jendaurrekoak (sermoiak, otoitzaldiak...); eta “kanpo misioak”: lurralde
ez kristauetan egiten den ebanjelioaren zabalkundea.
Nobizioa: Ordena edo kongregazio erlijioso batean sartu nahi duen pertsona,
onartua izan eta behin betiko botoak egin baino lehen proba egoeran
dagoena (nobiziotza). Erlijioso-habitua jantziaz hasten da nobiziadua eta
urtebete edo bi iraun ohi du.
Ofizio: Elizkizuna; otoitz multzoa.
Omonier (fr. aumônier), KAPERAU edo ARIMAZAIN: Kapera baten ardura
duen apaiza, erlijiozko zerbitzua bertan egiten duena; bereziki komentu,
ospitale, ikastetxe, armada etab.etan elizkizunak egiten dituena.
Probintzi Batzarra edo Probintzi Kapitulua: Hiru urtetan behin bildu ohi den
Probintziako biltzarra. Hau da Probintzia erlijiosoko gobernu-erakunde
gorena. Etxeetako Goardianoek eta fraide guztien artean hautatutako
zenbait ordezkarik osatzen dute Probintzi Batzarra. Honen eginkizunen
artean daude Ministro Probintziala eta beronen Kontseilariak hautatzea,
Komentuetako Goardianoak izendatzea, eta Probintziako arazo
nagusienetan erabakiak hartu edo gobernu-irizpideak ezartzea.
Probintzia: Frantziskotarren Ordena Erlijiosoa edo Institutu Erlijiosoak
Probintzi barrutitan eratuta daude. komentuen barruti-eremuek osatzen
dute Probintziako lurralde geografikoa. Aro Garaikidean Euskal Herriko
frantziskotarrak bi Probintziatan banatuta daude: Hegoaldekoak
Arantzazuko (Kantabriako) Probintziakoak dira, eta beren Ministro
Probintzialak Donostian du gaur egun egoitza ofiziala. Iparraldekoak
Frantziako Probintziei lotuak dira eta Ministro Probintzialaren egoitza
Euskal Herritik kanpo dago.
Probintziala, Ministro Probintziala: Probintzia edo eliz-barruti bateko
Nagusiari esaten zaio. Bertako etxeak eta erlijiosoak begiratzea da bere
eginkizuna.
Profesioa: Ordenako legeen arabera bizitzeko Jainkoaren eta Elizaren aurrean
egiten den zina, Ordenako Nagusia bitarteko dela. Nobiziotzaren
ondoren, Profesio Sinpleak bat, bi, hiru edo sei urteko konpromezua dakar;
ondoren, Profesio Nagusiak (fr. profession solennelle) behin betiko
konpromezua. Profesioa egiten duenak araudiaren eskubide eta
betebeharrak eskuratzen ditu, ofizioetan abestu eta kapituluan parte har
dezake.
Erretreta edo Erretiroa: Erlijiosoek egun batez edo denboraldi batez otoitz,
gogoeta eta bestelako ariketa espiritualak egiteko jardunaldiak.
Eguneroko eginkizunetatik aldenduz eta gehienetan komenturen batean

edo horretarako etxe berezi batean egin ohi da. Isiltasunari garrantzi
handia ematen zaio.
Seminarioa edo Apaizgaitegia: Apaizgaiak apaizgorako hezten diren etxea.
Sesioa: Gai baten inguruan hitzegiteko eta hausnartzeko antolatzen diren
taldekako seminarioak.
Subdiakonotza: Eliza katolikoan, garai bateko hiru ordena nagusietan
beherenekoa zen, diakonotzaren azpikoa. 1972ko erreforman desagertu
zen.
Tontsura: Ordena batean sartzean burua osorik edo goialdean bakarrik
soiltzea. Eliza katolikoan klerikotza hartzeko erritoa zen, baina 1972az
geroztik ez dute tontsurarik edo ile-mozterik egiten.

Hiztegi hau osatzeko erabilitako bibliografia:
J. Intxausti: Gure herriko frantziskotarrak. Arantzazu e.f., 2002.
Euskal Hiztegi Entziklopedikoa , Elhuyar, 1993.
Erlijioa Hiztegia 1, UZEI, Elkar, Donostia, 1986.

2. Erdozaintziren 2. egunkariaren zenbait horri (1955-1956):

Iratzederri idatziko zion gutunaren zirriborroa.

3. Zenbait olerkiren zirriborroak eta aldakiak:
3.1. “Amaren amentsa” (O.1-9, 1953)

3.2. “Klotchereko kurutzea” (O.1-14, 1957)

3.3. “Biak bat” (O.1-17, 1959)

3.4. “Sinesten dut” (1977)

3.5. “Xahakoa eta makila” eta “Managuako bideak” (O.1-36, 1979)

3.6. Maiatz aldizkariko lehen alea eta Herri honen erraietan(1982)

3.7. “Gure etsaiak” (O.1-55, 1984)

3.6. “Bakartasuna” (O.2-9)

4. Zenbait artikululu:
4.1. “Euskal kultura baten behar gorria” (1956)

4.2. P. Lafitteren “Ostogia jaunari” (1956)

4.3. “Eskualdungoaren zimenduak kordokatuak” edo “Zonbeit arrangura nahas-mahas”
(1956)

5. Liburu argitaratuen azalak:

6. 1957an Erdozaintzik ospatu zuen Profesio Nagusia dela eta Léon
Mougiart-ek idatzi zuen artikulua:

Léon MOURGUIART: “Eskualdunak Orsay-n”, Herria kasetan agertzeko.
Orsay, hiri ttiki bat da, Parisetik hogoi minoten bidian, hain
hurbil nun gure begiek uste duten amets bat ikusten dutela. Iduri du
zinez Eskual Herrian girela han arribatzean. Hirichka hori zikola
batean bezala da, inguru guzian oihanez aphaindua. Eskual Herria
ezagutzen baduzue Haltsu edo Donaphaleu-rekin konparatzen ahal
ginuke, bere kanpana ederrarekin. Hiri hortan duela hamar ilabethe
Pariseko Fraide Frantchichkanoen Aita Probintzialak inoguratu du
komentu haundi bat, Teologia egiteko, “CLARTE-DIEU” deithua,
erran nahi baitu: Jainkoaren argia.
Horko fraide guzien artean badira bi eskualdun, harat bilduak
beren teologia eskolen finitzeko. Juan den Aphirilaren 22-an, Bazko
astelenez, fraide Arnaud ERDOZAINCY-ETCHART-ek egin du
Frantchichkanoen ordrean osoki eta bethikotz sartzeko egin behar
den azken urhatsa: bothu haundiak. Gomitatu guziak lekuko eta
Frantchichkanoen Aita Probintzialaren eskuetan, gure eskual
herritar horrek egin ditu aldare aintzinean, meza nausi denboran,
hiru bothuak, Jainkoari hitzemanez hemendik aintzina bere bizia
iragaiteko chinpleki eta sainduki, pobreki biziz, obedientzian eta
garbitasunian,
San
Frantsesen
urhatser
jarraikiz:
osoki
Jainkoarentzat eta arimentzat. Kapera nahiz biziki chinplea den,
inahala bezen ontsa aphaildua zen, zeremonia eder horren karietat.
Eguerdi haintsuan alegrantzian finitu da besta miresgarri hoi (...)

7. Madeleine Jauregiberriri buruz
Ez da gure helburua Madeleine Jauregiberri-ri buruzko azterketa bat
egitea, ez eta informazio berririk ematea, ez baita hori gure aztergaia eta
gainera, hari buruz asko esan eta idatzi egin baita.536 Baina Erdozaintzirekin
izan zuen gutun trukaketa oparoak emakume haren izaera eta lana ezagutzeko
bide eman digu, hari buruz sobera ez genekienoi bederen. Erdozaintziri
igorritako gutun hauek Madeleineren proiektuei, lanetara eta pentsamoldera
hurbildu gaituzte, zuzenean, beraren hitzen bidez. Beraz, interesgarri deritzogu
haren hitzak hemen jasotzea, ondo ulertzeko nolako harremana izan zuen
Manexekin, eta nolakoa ere euskararen irakaskuntzaren alderako egin zuen
lana.
Guztiok ezaguna da Madeleine Jaureguiberriren euskararekiko eta euskal
kulturarekiko maitasuna. Bere bizitzaren azken hogeita hamar urteetan euskara
sustatzeko eta zabaltzeko lan etengabea egin zuen eta helburu honek gidatu
zituen bere ekintza guztiak. Euskara, euskal kulturaren eta pentsamoldearen
espresioa izanik, bataren galerak besteen desagerpena ere dakarrela zioen,
hertsiki loturik daude.537 Euskararen zabalkundea eskolatik hasi beharra
zegoela ikusten zuen; frantses irakaskuntza oso oker zegoen euskara
baztertzen, aitzitik, euskara erabiliz, eta irakurtzen eta idazten erakutsiz
frantses hizkuntzaren ezagutza handitu besterik ez zukeen egingo. Honela
idazten zion Erdozaintziri:
C’est inimaginable l’incomprehenssion dans laquelle nous avons vécu
pendant des 50 dernières années. Que les écoles publiques se soient trompées en
faisant la guerre aux parleurs régionaux; ils n’avaient eu ( ) qu’une plus facile
assimilation de la langue et de l’instruction francáise mais que les éducateurs et
l’enseignement ( ) n’aient pas compris et ne comprennent pas encore que c’est tout
un héritage moral et ( ) un instrument d’éducation incomparable et irremplaçable
que nous sommes en train de perdre à tout jamais. Je ne puis le comprendre (195610-01eko gutuna).

Eskoletan haur euskaldunei euskara irakatsi beharra zegoen; haien ama
hizkuntza izanik, haurrek euskaraz idazten eta irakurtzen ikasi beharko zuten,
beren gurasoek ez bezala. Izan ere, legeak lehen hezkuntzan bigarren
hizkuntza baten irakaspena baimentzen zuen, baina ikusirik irakasle gehienek
euskararik ez zekitela, Madeleinek arazo honi irtenbide bat emango zion
proiektu berri bati ekin zion, euskararik ez zekiten irakasleentzat euskara
irakatsi ahal izateko metodoa, alegia. Kantu, olerki eta aditz ariketak biltzen
zituen disko bat grabatu egin zuen, eta irakasleak, euskara ez bazekien ere,
klaseetan jarriko zuen, haurrek euskarazko hotsak entzun, idatzi eta idazten
ikas zezaten.538 Madeleinek idazten zizkion gutunen bidez, Erdozaintzi
536.- Ik. Madeleine de Jauréguiberry, Sibaseko Anderea, Uhaitza Xiberoako Kültür Etxea,
2000; Madeleine de Jauréguiberry, Omenaldia- Homage Eusko Ikaskuntza, Donostia, 2001.
537.- “Pensée basque, dont la foi en est la base, et langue ne sont que les deux faces d’une
même realité. L’une et l’autre faisant un tout inséparable, et si depuis si longtemps je m’occupe
de la defense de la langue c’est sa face pensée que j’ai eu toujours eue”(1960-?-07ko gutuna).
538.- Ikus M. Jaureguiberri, “Le disque au service de l’enseignement du basque”, Gure
Herria, 3. 1959, 145-149 or. Artikulu honetan Madalenak 1959ko Baionako pedagogia
jardunaldietan emandako komunikazioaren atal nagusiak biltzen dira. Ik. ere Madeleine de
Jauréguiberry..., 2000, 35 or.

proiektu honen prestakuntza eta bururatzearen lekuko izan zen, hasierahasieratik...
J’ai plusieurs bonnes nouvelles à vous communiquer.
Vous savez que j’avais été autorisée à faire un essai d’introduction de la
langue basque à l’école primaire?
J’ai vu M. l’inspecteur d’Academie da Pau à deux reprises à ce sujet. (...) J’ai
trouvé la plus grande comprehension auprès de lui et il m’a chargée de préparer
un programme et de mettre au point une méthode susceptible de mettre
l’enseignement du basque à la portée des maîtres qui ne savent pas le basque
(1957-11-11ko gutuna).

... eskoletako ikuskariek proiektua onartu eta martxan jarri zuten arte:
“J’ai enfin atteint un but que je poursuivais inlassablement depuis de
nombreuses annéees” zioen 1958ko gutun batean (1958-01-12):
Que je vous dise donc tout de suite que cette fin d’année marque pour moi
“l’aboutissement d’un long et perséverant effort de près de 25 ans”. J’ai dit cette
phrase lors de la dernière conférence des instituteurs du canton de Tardets en
presence de l’inspecteur primaire à une trentaine d’instituteurs et d’institutrices. Je
venais de leur faire une demostration pour leur prouver que les maîtres d’école ne
sachant pas le basque (la grande majorité) pouvaient à l’école primaire enseinger à
lire et à écrire le basque à leurs élèves et les aider à faire un exercice de thème
français aussi efficace que si ces derniers connaissaiet le grèc ou le latin (...)
Bref, dans le courant de ce premier trimestre 1959 le basque va rentrer dans
toutes les écoles pourvu d’un tourne disque et je ferai le nécessaire auprès des
maires pour que toutes les écoles possédent un tourne disque qui doit à l`heure
actuelle faire partie de l’équipemment scolaire (1959-01-03ko gutuna).

Bestalde, Madeleinek oso gertutik jarraitu zuen bere anaiak, Clement de
Jauregiberrik egindako zubereraren aditzari buruzko ikerketa: “Zuberotar
mintzoaren aditz-jokuaren antoladuraz” (“Etudes synthétiques du verbe
souletin”). Lan honetarako Emmanuel Inchauspe-ren Le Verbe Basque gramatika
(Paris,1958) izan zuen abiapuntu, hain zuzen ere, Madeleineren eskariz, Manex
Erdozaitzik utzi ahal izan ziona. Madeleinek behin eta berriro eskertuko zion
liburu haren aurkikuntza:
Gure anaia ari da izigarriko lanaren egiten, ouste dut atzamaiten ari den
Chiberoko verbe dekakouaren “le mecanisme”. Zure gramerak laguntu eta
laguntzen du lan horen egiten. Prezisuski kasu egiten deiogu eta anaiak hasi lan
hori urhentu andanaz ara utzuliko deizugu. Etzian lan hori egiten ahal inchauspen
gramerari so baizik eta mirakullu bat bezala zuk phrestatu ahal izan dozu (195702-12ko gutuna).
La trouvaille de votre grammaire d’Inchauspe a été providentielle pour mon
frère. Il n’aurait jamais pu faire le travail qu’il vient de terminer s’il n’avait eu cette
grammaire sous les yeux et tout le loisir de l’examiner à fond (1957-04-29ko
gutuna).

Clement de Jaureguiberriren lan honen lehen zatia Eusko-Jakintza
aldizkarian agertu zen 1959an, eta ondoren Miroir de la Soule-n argitaratuko
zen.
Madeleineren lan grina amaiezina zen, eta ez zuen sekula etsi euskara eta
euskal kultura irakaskuntzan zabaltzeko bere proiektuan. 1958an, jadanik 74
urte zituela, Erdozaintziri aitortzen zion proiektu ugari zituela gogoan, baina,
osasunez ondo bazebilen ere, urteak aurrera zihoazela eta bere lan erritmoa

motela zela. “Je veux essayer de consolider et de developper l’enseignement du
basque dans toutes les écoles basques”.539
Gutun berean Madeleinek aspalditik eskuartean zerabilen beste proiektu
batetaz mintzo zaio: “Begiraleak” taldea.
L’instrument d’éducation incomparable de la femme basque est menacée. Je
vais reprendre une idée déjà lancée il y a plus de 20 ans, celle de grouper toutes les
bonnes volontés des femmes basquaises. Je n’ai guère plus confiance dans les
progrès des hommes. Nous sommes, nous femmes plus realistes. Nous voyons le
travail à faire et nous nous mettons tout de suite à la besogne, sans attendre que
tout soit fin prèt pour commencer: le maintien de la langue au foyer, le basque à
l’école, à tous les degrés de l’enseignemant, le catechisme basque à réintroduire
dans les paroises basques que l’avaient delaissé pour la catechisme français.
L’expérience des amies peut servir aux autres; je voudrais pendant que Dieu
m’accorde cette santé, organiser le groupement des Begiraleak. Je vais m’entendre
à ce projet avec M. l’abbé Lafitte qui était à l’origine du 1º mouvement et qui
m’avait nommée presidente, presidence que je n’ai jamais abandonnée et que je
vais reprendre. Pour commencer car je devrais organiser quelque chose de
quelques suggestions pratiques. Car il ne faut pas oublier que la plupart des
maìtres d’école ignorent le basque et qu’on ne peut par conséquent leur demander
d’enseigner ce qu’ils ne savent pas. Le disque vient fort heureusement à notre aide,
et va permettre même aux maîtres qui ne savent pas le basque de faire sans aucune
difficulté de très profitables leçons de langue basque.

Gogora dezagun Begiraleak emakume taldea Piarres Lafitteren eskutik
sortu zela, Hego Euskal Herrian dagoeneko baziren Emakume Abertzale Batza
(E.A.B.) taldeetan oinarriturik. 1933ko azaroan Lafittek kaleratu zuen Eskualherriaren alde izenburuko liburuxkak emakume eskualerrizaleen talde berri baten
sorreraren berri ematen zuen; emakumearen eskubideak esparru guztietan
defendatuko zituen taldea izango zen.540 Hurrengo urtean Eskualduna-ko
erredakzioan emakume euskaldunei deialdi bat egiten zien "fedea, hizkuntza
eta tradizioak" helburutzat izango zituen proiektuan parte har zezaten.
Madeleine de Jaureguiberry izan zen deiari erantzun zion lehena, eta 1935an
taldearen lehendaritza hartuta, Begiraleak taldearen antolakuntza, indartze eta
sustatzeari ekin zion. Honela azaltzen zuen gutunean Begiraleak taldearen
helburua: "arbasoengandik jaso dugun euskal kultura (euskara, kultura,
ohiturak) eta fedea lantzea eta zabaltzea". Eta berdin zioen 1935ko urtarrilaren
6an Donibane Lohitzuneko Gure Etchean ezarri ziren estatutuetako lehenengo
artikuluak: “Sous le nom de Begiraleak, il s’est formé un groupement féminin
régionaliste basque qui a pour but de défendre le patrimoine spirituel légué par
nos ancêtres: la foi, la langue, les traditions”. 541 1934-1937 bitartean Begiraleakek lan handia egingo zuen eta taldeen kopurua ugarituko zen Iparraldeko
udalerrietan; 1937an Begiraleak aurkeztu zireneko udalerriak 31ra iritsi ziren.

539.- M. Jaureguiberriren 1958-01-12ko gutuna.
540.- Eskualerrizaleen programaren 8. atalak honela zioen: "Selon les anciennes
Constitutions basques, la femme pouvait aussi bien que l'homme jouir d'aînesse. Cette égalité
dit assez la haute idée que l'on s'est foujours faite parmi nous des capacités de l'etcheko andere.
Ce fait, comme aussi le caractère familial de notre programme, veut que nous adoptons les
conclusions d'un sage féminisme (vote des femmes, etc...). Aussi les dames sont-elles invitées
dans notre mouvement: elles y constitueront une section particulière sur laquelle nous fondons
de brillantes espérances" (Isabelle de Ajuriaguerra, Madeleine de Jauréguiberry, 2001, 21 or.).
541.- Ik. Madeleine de Jaureguiberri..., 2000, 24 or.

8. Txostena: “Les prêtres basques ont repris la grêve de la faim” [1973-1974]

9. Fedegintza aldizkariaren hiru aleak (1975)

3. Fedegintza, 1. orrialdea.

11. NOTRE LIEN aldizkariaz zenbait ohar
Akitaniako frantziskotarrek Tolosan kaleratzen duten aldizkaria da,
Probintziaren barneko anaidien gorabehera, lan eta zereginen berri ematen
duena. Lehenengo alea 1945eko martxoaren 29koa da. Agerkari honetan
Probintzialaren editoriala, unean uneko berriak eta anaidi bakoitzeko kronikak
irakur daitezke, komentu bakoitzeko buruak edo igortzen zituena. Beraz,
1972tik aurrera Erdozaintzi Donapaleura itzuli zela, bertako kronika gehienak
berak idatziko zituela pentsa dezakegu; Donapaleukoak lehenik, eta
Anaitasunakoak ondoren. 1973ko 110. zenbakian dagoeneko batetik
Donapaleuko eta bestetik Anaitasunako kronikak irakurtzen ditugu lehen
aldiz, eta 1978ko 124.ean St. Palais-Domezain ematen dira, bi etxeak bildurik.
Ale horretan, hain zuzen, irakur daiteke Erdozaintzik, Probintzial izendaturik,
idatzi zuen lehenengo editoriala, "Le mot du f. Provincial". Bertan anaidien
arteko harremanak estutuko dituen agerkari honen beharra gogoratzen du.
"...nous avons besoin de ces traces écrites qui nous permettent de nous
informer sur ce qui se passe dans les Fraternités, su ce que vivent les Fraternités
dans leur lieu et milieu d'implantation, sur les questions qu'elles se posent et les
recherches qu'elles entreprennent... (...)
Pouvons nous désirer que "Notre Lien" devienne de plus en plus cet outil de
liaison qui nous permette de mieux nous comprendre et qui nous soutienne dans
la réalisation de nos tâches communes? Quant à moi, je le souhaite vivement"
(Notre Lien, 124, 1978-10).

Handik aurrera hainbat editorial, artikulu eta anaidiko kronikak idatziko
zituen, zeinetan besteak beste Anaitasunako gorabeheren berri eta Manexen
beraren zereginen berri ematen zaigun: bilkurak, bidaiak, proiektuak... Baina
Manex ez zen anaidiako bertako berriez informatzera mugatzen. Bere
kroniketan herriko edo eskualdeko berriak ere ematen zituen (gertakariak,
kultur ekintzak, Gaueskolen eta Ikastolen bilakera...); Hego Euskal Herriko eta
Espainiako egoera politikoa ere gertutik jarraitzen zuen eta jende guztiak
bertan gertatzen zenaren jakinaren gainean egon behar zuelakoan zegoen:
iheslariak, Autonomi Estatutuaren eta Konstituzio berria, Euskadiko
Parlamentua eta Gobernuaren eraketa...
Ikus ditzagun jarraian aldizkariak eskaintzen dizkigun interesko datuak
Anaitasuna anaidiako kideek eta bereziki Erdozaintzik burutzen zituzten lanen
inguruan:
- Notre Lien, 124. zenb., 1978-10.
Editoriala: "Le mot du f. provincial", Erdozaintzi.
Artikulua; "La vie religieuse en Pays Basque", Erdozaintzi. Artikulu
honetan 1978-08-28,09-02ko EUTGko hitzaldi astearen berri ematen du.

Erdozaintziren lehenengo editoriala Notre Lien aldizkarian (1978).

- Notre Lien, 127. zenb., 1979.
Editoriala: Italian ospatzen ari den kapitulu orokorrari buruzko artikulua.
Erdozaintzik bertan burutzen ari diren lanen eta erabakien berri ematen die,
hala nola Italian zehar egiten ari diren bisitaldiaz. Artikulu hau, hain zuzen,
1979-06-05ean anaidiei idatzi zien gutuna bera da.
- Notre Lien, 28. zenb., 1979-09.
St. Palais-Domezain kronika: Etxeko lanen eta guztien zereginen berri, eta
horien artean, Erdozaintzik Italiatik bueltan berreskuratu dituenak:
Jean Erdozaincy, sitôt rentré du Chapitre Général, retrouvait des activités
pour lesquelles il s'était engagé: session au Centre de Formation Rurale d'Etcharry;
session avec un groupe de religieuses de l'Education Chrétienne à Laval;
animation de deux retraites (à Brive et au Puy).

- Notre Lien, 29. zenb., 1979-12.
St. Palais-Domezain kronika: Maulen Ikastola baten irekitzea; GFA
(Groupement Foncier Agricole) baten eraketa Bayri-n; euskal iheslarien
inguruko bilerak eta informazioa; Hegoaldeko Autonomia estatutuaren eta
konstituzio berriaz.
- Notre Lien, 130. zenb., 1980-04.
St.Palais-Domezain kronika: Hegoaldeko egoera politikoa eta Euskadiko
Parlamentuaren eta Gobernuaren eraketa; Ipar Euskal Herrian organismo
kultural baten eratzeko bilerak, aktore, idazle eta dena delako elkarteen arteko
koordinazio bat sortzeko.
- Notre Lien, 133. zenb., 1980-12.
Editoriala: "Renvoyés à notre temps historique...", Erdozaintzi.
St.Palais-Domezain kronika: HERRIAREKIN apez taldeak, hilaren 1ean
bildu ohi dena Donapaleuko komentuan, oraingoan hiru egun hartu ditu
Agerrian, Maulen. Helburua: iraganaren txosten bat egin, eta taldearen
funtzionamenduaz autokritika egin. Zenbait kontu aztertu dituzte: zer egin
dute, zein helburu zituzten, lortu al dituzte, zeintzuk baztertu dituzte,
herriaren zein beharreri erantzun diete?...
- Notre Lien, 137. zenb., 1981-12.
Ale honetan, bikario probintziala den Romain Matignon-ek egin du
editoriala. Ohar batean azaltzen du Manexek osasun arazo bat dela eta, aste
batzuez atseden hartu behar izan duela.
St.Palais-Domezaingo kronika Manex ez den norbaitek idatzi du
oraingoan (17-19 orr.):
Et d'abord l'accident de santé de notre Frère Jean ERDOZAINCY. Il est
actuellement hospitalisé dans une clinique de Toulouse, pour quelques jours au
dire des médecins.

Anaitasuna anaidiaren etxea gizarte eta kultur bilgune irekia eta
sustatzailea izan nahi du, eta horretarako hainbat bilkura eta ekintzatarako
lekua eskaintzen du: komentuko anaiek hilabetero kaleratu nahi duten ARGI
BILA izeneko aldizkariaren proiektuak martxan jarraitzen du; Pierres Vivantes/

Harri biziak 542 liburua prestatzen ari dira; sindikatu agrikolekin bilerak; HerrizHerri-ko bilerak; Erdozaintzik animatzen dituen IKAS eta SEASKAko bilerak.
Honela dio amaieran: "Oui, nous pensons vraiment que le mouvement culturel
du Pays Basque va prendre une importance sans cesse grandissante".
- Notre Lien, 138. zenb., 1982-04.
St. Palais-Domezain kronika (19-20 orr.): Bere gaixoaldiaren ondoren,
Erdozaintzi piskanaka osatuz doa eta bere zereginei berriro helduz:
Au même moment, le f. Jean était au repos chez les Soeurs Franciscaines de
l'Olivette à Saint Privat, près d'Ales. Il nous revenait quelque peu reconstitué, le 8
janvier. Depuis il reprend peu à peu ses activités au Centre de Formation Rurale à
Etcharry, et à l'Ecole de Service Social à Pau, tout en ménageant un peu de temps
pour la marche et pour la pelote!

Etxearen lanak aurrera jarraitzen du. San Frantsesen 800 urteurrena dela
eta hegoaldeko anaiekin jarri dira harremanetan Donapaleun. Halaber
Donostiako JAKINeko kideekin tarteka biltzea erabaki dute, hegoaldeko beste
anaidiekin batera ere Euskal Herriak bizi dituen arazoen inguruan mintzatzeko
eta hausnartzeko.
- Notre Lien 141. zenb., 1982-12.
Editoriala: "Noel", Manexek idazteari ekiten dio berriro.
St. Palais-Domezain kronika (15-18 orr.): azken hilabeteetako berrien
artean azaroan gertakari lazgarri batek kolpatuko ditu Anaitasunako kideak:
Martin Bellemur fraide eta lagunaren heriotza:
Quel choc, brutal et dramatique pour les frères Santos et Jean quand, ce
samedi matin 20 novembre, ils découvrirent notre f. Martin emporté dans son
sommeil par une hémorragie cérébrale.

- Notre Lien, 142. zenb., 1983-03.
Editoriala: "Nos chemins d'Emmaus", Erdozaintzi. Pazkoaren
ospakizunerako idatzia; Jesusi gertatutakoa egun errepikatzen da, herriek eta
gizakiek beren askatasunaren eta beren ezberdintasunen alde borrokatzen
dutelarik.
Kronika (20-23 orr.): Erdozaintziren zeregin anitzak:
Le f. Jean, outre ses activités provinciales, coanime des sessions de formation
organisées par le Centre d’Etcharry pour les Conseillers Agricoles embauchés par
les organismes professionnels mais non encore titularisés: ceci l’a amené à
travailler durant 2 semaines sur le Canton de MONTBRON (Charentes) et 2 autre
semaines sur le Canton d’ESPALION (Aveyron); la semaine du 21 au 25 mars il
sera de nouveau à Etcharry; il a aussi animé deux courtes sessions auprès du
groupe de prêtres en Année de Formation Pastorale à l’Institut Catholique de
Toulouse.

- Notre Lien, 143. zenb., 1983-06.
Editoriala: “Des frères en chapitre des nattes”, Erdozaintzi.
Bigarren
orrialdean
Euskaltzaindiak
Erdozaintzi
“membre
correspondant” edo euskaltzain urgazle hautatu izanaren berri ematen da eta
542.- Pierres Vivantes/ Harri biziak Frantzia mailan egindako liburua da, haur eta helduen
katekesirako Bibliako hainbat testu biltzen dituena. Euskarara itzulia izan zen, baina
Erdozaintzik ez zuen proiektu honetan parte hartu.

zoriontzen dute. “Membre correspondant, c’est le titre décerné par l’Académie
basque pour remercier, récompenser et encourager une personne pour le travail
fait en faveur de la langue basque”.
St. Palais-Domezain kronika (16-21 orr.): GAU ESKOLEN bilakaerari
buruzko azalpena. Gau eskolak 1976-1977an sortu ziren Donapaleun
Erdozaintziren eskutik,
qui, pour répondre à une demande venant principalement des parents ayant
leurs enfants dans les ikastolas, les organisa à la fois à Saint Palais et à St-JeanPied-de-Port et les assura jusqu'à juin 1978. Depuis, à Saint Palais, ce mouvement
s’est développé et, au cours de cette année 1982-83, 4 enseignants, dont le f. JeanJosé ITURRIOZ, ont assuré ces cours à une treintaine d’adultes... (16 or.).

Aurreko urtekoari jarraituz, hegoaldeko anaiekin biltzen jarraitu dute,
Errenderikoekin eta JAKINekoekin. JAKIN anaidiak 6 anai biltzen ditu,
Donostiako auzo bateko apartamentu batean bizi direnak. Denek lan egiten
dute kultur arloan: JAKIN hiruhilabetekaria, UZEI, irakaskuntza (filosofia eta
psikologia) Zorroagako unibertsitatean eta Zarautzeko Lanbide eskolan.
- Notre Lien, 146. zenb., 1984-03.
Erdozaintzik idatzi zuen azken alea da.
St. Palais-Domezain kronika: Gure herria jotzen ari diren eta azken
hilabeteetan giro larria sortu duten gertakari dramatikoez mintzo da. Beldurra
eta isiltasuna nagusi da gizartearen zati handi batean. Militanteek lanean
jarraitzen dute klandestinitatean, elkarte legaletan, irrati eta agerkari libreetan,
kooperatibetan... Fraideek ere jarraitzen dute mugimendu horren parte izaten
eta kontribuzio horren zenbait aspektu kontatzen ditu:
J. J. Iturrioz Haize Berri elkartean eta Gau Eskoletan ari da. Santos Beloki
bertsolaritzako ikastaroa eta txapelketei lotua da. Erdozaintzik bere aldetik,
irratiko mintzaldi batean parte hartu du Euskal Herriko egoeraz eta
errefuxiatuen arazoaz hitz eginez. Eta Erdozaintzi bere aldetik...
De son côté, le f. ERDOZAINCY a participé, le mercredi 29 février, à une
table ronde en direct organisée par la Radio Irouléguy sur le problème des réfugiés
politiques et sur la situation socio-politique du Pays Basque Nord; il vient
d’animer une session de sensibilisation aux problèmes de groupe auprès
d’enseignants des ikastolas (16-17 orr.).

Anaitasunaren etxeak, gainera, hainbat talderi eskeintzen diete lekua, eta
eliza ere eskaini zuten otsailaren 4-5ean gazte batek gose greba egiteko. “Enfin
nous voulons signaler un projet qui prend forme et dans lequel sont impliqués
Santos et Jean”.
- Notre Lien, 147. zenb., 1984-06.
Erdozaintziren eta Jean Salmon anaien heriotza dela eta ateratako ale
berezia. Akitaniako Probintziala zen Erdozaintziren omenez hainbat artikulu,
olerki eta otoitz bildu dituzte:
1) Romain Matignon, Akitaniako bikarioaren hitzaldia, Manexen
bizitzaren eta lanaren azalpen laburra eginez.
2) "Je me presente" idatzia, Erdozaintzik 1980an Iruñako UEUn irakurri
zuen hitzaldiaren itzulpena.
3) "Pour un monde généreux", 1965ean idatzi zuen "Mundu zabalerako"
olerkiaren itzulpena.

4) "Homélie à l'occasion d'une fête des improvisateurs basques
(bertsolari), Urrugne, 1959" , hau da, Gure Herria -n (1959-12) argitaratu zen
"Haurride bertsolariak" artikuluaren itzulpena.
5) Hiletaren egunean abestu zuten lau bertsolarien kantuak: Ernest Alkat,
J. Pierre Mendiburu, Mixel Xalbador eta jean-Louis Laka.
6) "Je crois", 1967an idatzi zuen "Sinesten dut" olerkiaren itzulpena.
7) Manexen aldeko otoitza ("Prière eucharistique").
8) "Les étoiles de douleur", 1965an idatzi zuen "Dolorezko izarrak"
olerkiaren itzulpena.
9) Maiatzaren 29an Tolosako frantziskotarren kaperan irakurri zen
homilia. Bertan irakurritakoaren zatirik interesgarriena bildu dugu jarraian (2226 orr.):
Homélie prononcée lors de la Concélébration eucharistique à la mémoire du fr.
Jean ERDOZAINCY-ETCHART,
avec la participation du Père COLLINI, archevêque de Toulouse et du fr. Hervé
CHAIGNE, Ministre provincial d’Aquitaine dans la chapelle des Franciscains à
Toulouse, le mardi 29 mai 1984.
(...) Qu’il était attachant ce fils fervent de l’Euskadi, son pays basque dont le
peuple et surtout la langue n’ont pas encore livré le secret de leurs très anciennes
origines.
Et notre frère Jean avait su garder dans toute sa manière d’être (pensée,
sensibilité, parole, action, mouvement) quelque chose du secret de son ethnie.
Celle-ci avait nettement dessiné son physique: un corps de taille moyenne,
apparences robustes, un visage habituellement grave mais très vite adouci par un
sourire d’accueil ou irradié par l’éclat d’un rire sonore. Et quand, sur le front haut
et large, le béret basque venait coiffer le personnage, celui-ci présentait un exemple
très typé du paysan navarrais qu’il se flattait d’être (impossible, à coup sûr, de le
prendre pour un scandinave...). De ses origines terriennes, Jean “Erdo” (c’était là
notre manière à nous de prononcer son nom basque) avait hérité une certaine
réserve dans le comportement, une lenteur et une patience qui s’apprennent aux
travaux des champs; il parlait comme il aurait labouré avec une charrue à
manches, en creusant pesamment la sillon, cet effort étant accompagné des
intonations de l’euskara, son parler basque natal. Concentré, réfléchi, attentif, il
préférait les longs silences au trop-plein de paroles.
C’est même cet ensemble de dispositions qui l’avaient en quelque sorte
préparé à cette branche de la psychologie appliquée que l’on désigne sous les
termes de “discipline de groupe”. Il s’y était spécialisé au point d’avoir été
demandé et apprécié pour sa qualification soit par des Congrégations de
religieuses soit par des laïcs soucieux de pédagogie. Car, aimant indissociablement
son peuple et sa langue, Jean s’était consacré à la connaissance approfondie, à la
pratique littéraire et à l’enseignement méthodique de cette langue maternelle qui
risquait de devenir une langue de spécialistes, de puristes et que lui estimait
urgent de rendre le plus populaire possible en en diffusant l’usage chez les plus
jeunes.
Il se fit éveilleur d’intelligences et par là éveilleur de consciences, non par
fantaisie de lettré mais en s’inspirant du sentiment aigu qu’il avait de devoir ce
service à son peuple en ce temps. Il s’y impliqua donc, corps et âme, tout en
assumant avec son tempérament et son caractère au calme plus contrôlé que
naturel les obligations de la charge de Ministre provincial chez les Frères-mineurs
d’Aquitaine.
C'eux d'entre nous qui sont capables de comprendre et de goûter de
l'intérieur les poèmes ressentis et composés par Jean Erdo dans leur propre langue
ont pu nous dire qui'il s'esprimait en poète raffiné, à un point tel que ses écrits
poétiques, édités au Pays Basque-sud reçurent le grand prix de poésie décerné par
l'Académie de la langue basque. Il n'en tirait aucune gloire mais il restait toujours à
l'écoute des sources venues des profondeurs de ses origines et dont le chant secret
animait son lyrisme.
Il fut au milieu de nous un homme tendu et travaillé par une double fidélité
à ses racines, à son terroir, au peuple dont il tenait sa langue et tout son style, aux

traditions à garder vivantes et aux innovations à oser; et dans le même moment,
dans le même coeur, fidélité à son projet de vie évangélique vécue en fraternité, à
la suite et à la façon de Saint François d’Assise, qui exige que les Frères-mineurs
soient des artisans de Paix, comme le demande le Christ lui-même.
Cette double fidélité lui était souvent une cause de souffrance au plus
profond de sa personnalité; elle lui poignait le coeur au point de contribuer
vraisemblablement à le lui briser dans la poitrine.

- Notre Lien, 148. zenb., 1984-09.
Kronika: Honez gero ez dago “St Palais-Domezain” anaidiarik,
Donapaleukoa baino ez da agertzen. Erdozaintzirekin batera Anaitasuna
anaidia desagertu da.
“En effet le 12 septembre a été une lourde journée pour les frères. Nous
avions à procéder au déménagement de la maison dite “Raforttoenia” de
Domezain, la propriétaire ayant décidé de louer à un berger, non seulement la
ferme mais aussi l`étable et les terres.
Ainsi avons-nous tourné une page de l’histoire franciscaine au Pays Basque,
digne des Fioretti de St François.
“Raforttoenia”... C'était une ferme typiquement basque, entre Basse-Navarre
et Soule. Avec sa vaste cheminée (supazterra) près de laquelle se trouvait une sorte
de banc à dossier (ce banc “Zuzulia” a été fait par notre fr. Eugène) avec ses pièces
faites pour l’accueil simple et chaleureux fait de militance et de solidarités
multiples, d’amitié et de fraternité.
“Raforttoenia” c`était aussi “un nouveau style de vie franciscaine pour
aujourd’hui, au milieu du Peuple Basque, engagé dans un processus de libération
économique, culturelle, religieuse” (cf. le projet présenté et accepté par la
Province.)
Mais si nous quittons la ferme de “Raforttoenia”, nous ne sommes pas pour
autant prêts à quitter l’esprit qui a animé douze ans de vie franciscaine au milieu
du Peuple basque. Nous entendons continuer le sillon commencé par nos frères
Xalbat et Manex".

Ondoren azaltzen dute zein oihartzun izugarria izan duen Erdozaintziren
heriotzak Euskal Herriko komunikabideetan. Egunkari, irrati nahiz telebistan
fraide euskaldunaren izaera, lana eta kultur engaiamendua azpimarratu eta
gogoratu dute.

11. Erdozaintzi: “Description de ma situation” txostena (1980)

12. Herriz Herri (1984), Erdozaintziri eginiko elkarrizketa.

14. 1950, 1960 eta 1970. hamarkadetan idazten duten Iparraldeko euskal
idazleen zerrenda:
Zerrenda honetan aipatutako hamarkadetan artikulurik eta dena delako
literatur lanik argitaratu zituzten autoreak ditugu. Batzuk idazle zaharrak dira,
lehenagotik idazten hasiak zirenak. Beste batzuk belaunaldi berrietako idazle
gazteak dira, urte hauetan beren lehen lanak kaleratzen hasi zirenak, nahiz eta
horietako batzuen lehen liburu argitaratua 1980az geroz kaleratu zen.
Argitaratu zuten lehen liburuaren data ematen dugu, eta ondoren, landu
zituzten generoak: artikuluak; olerki, kantu edo bertsoak; prosazko lanak
(eleberria, ipuina, antzerkia, pastoralak); eta bestelakoak (erlijio liburuak,
saiakerak, itzulpenak, gramatikak...).
idazlea
Aire, Fernando; “Xalbador”
(Urepel, 1920-1976)
Alfaro, Gexan "Lantziri"
(Urepele, 1941)
Andiazabal, Pierre; "Zelaberri"
(Urruña, 1923)
Arotzarena, Sauveur; "Zephuru"
(Isturitze, 1892- Baiona, 1966)
Bellegarde, Dominique
(Donamartiri, 1929)
Borda, Itxaro
(Baiona, 1959)
Bordazarre, Pierre; "Etxaun Irurikoa"

lehenengo argitalpena

artikulu olerki,
bertso

1969: Ezin bertzean,

harrigarriak, Gaisa
1961: Meza denborako deiak,
Ezkila, Beloke
1972: Har-uz-ka, Ikas,
Baiona

x

(Lehuntze, 1957)

1984: Bizitza nola badoan,
Maiatz

x

x

x
x

x

1952: Etxahun pastorala

1981:Itsu-mandoka.KontuXume.Joko
Krudel,Elkar

(Santa Grazi, 1924)

pastorala, Jakin

Davant, Jean-Louis
(Urrustoi-Larrabile, 1935)
Diharce, Xabier “Iratzeder”

1967:L'economie basque,
Cahier nº2, Enbata.
1977: Aberrietaklase-borrokaeuskal
muoimenduan,
1940: Zakalar

(Donibane Lohitzune, 1929)
Dirassar, Janbattit
(Hazparne, 1937)

x

Ezkila, Beloke

1976: Santa Grazi

(Uztaritze, 1988-1976)

x

1955: Ez... odoleraino,

Casenave-Harigile, Junes

Dassance, Louis

x

x

(Iruri, 1908-1979)
Casenave, Jon

bestela
-koak

x

Auspoa
1971: Itsakoko gauza

prosa

1995: Hegiko bordatik, Elkar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

idazlea
Duny-Petre, Pierre; "Piarres Hegitoa"
(Donibane Garazi, 1914)
Eppherre, Gilen

lehenengo argitalpena
1961: Garaziko hiri-nausi
zaharrari
1941: Katexima

(Altzuruku, 1911-Baiona, 1975)
Erdozaintzi-Etxart, Manex

1978: Hinki-Hanka, Elkar

(Ibarla, 1934-1984)
Etxamendi, Eñaut
(Mithiriña, 1935)

artikulu olerki,
bertso

x

x

1973: Elurra zikindurik,
Mende Berri, Baiona

Etxeberri, Jean-Baptiste
(Donostiri, 1903- )
Etxeberri, Jean Pierre

x
x

x

x

x

x

(Ezterenzubi, 1873-Paris, 1962)

(Donazaharre, 1928)

1975: Huarte, hator etxerat,

x

Jakin, Arantzazu
1923:MiguelGaraikoetxea'tarMikel
zorunduaren bizitza... Ed.vasca, Bilbo

x

x

1973: Familia otoitzean,

(Eiheralarre, 1929)
Etxehandi, Marcel

1953: Mozkortzetik

x

saindutzerat, Ezkila
1980: Hasera.Hebrearretikeuskararat

x

itzulia,Elkar
Etxepare Landerretxe, Jean
(Jatsu, 1937-1961)

1963: Mendekoste gereziak

x

(1947)
Gachiteguy, Adrien
(Aldude, 1921)
Goyheneche, Eugène
(1915-1989)
Goihenetxe, Manex
(Esterenzubi, 1942)
Guilsou, Paul
(Senpere, 1920-Paris, 1993)
Haritschelhar, Jean
(Baigorri, 1923)

x

eta beste

Etxezaharreta, Luzien

x

x

1955: Les basques dans

x

l'ouest américain, Ezkila
1961: Notre terre basque, Ikas,

x

Baiona
1974:L'oppressionculturellefrançaiseen

x

P.B.Nord,Elkar
1952: Koropilloazerizaharra,"Le
Courrier",Baiona
1963:MartinLarraldeBordachuri..,Gure
Herria sep.

x
x

Fededunak
Etxehandi, Jean

bestela
-koak

x

x

Etxamendi, Jan; "Manex"

Etxarren, Jean-Baptiste; "Lohigorri"

prosa

x
x

x

x
x

idazlea
Hiriart-Urruti, Jean
(Hazparne, 1927-1991)* edo 1990
Irigarai, Jean
(Azkarate, 1937)
Ithurriage, Jean
(Irulegi, 1986)- Baiona, 1960)
Itzaina, Mixel
(Aldude, 1933)

lehenengo argitalpena
1944: Zer eta zer, Aintzina,
Baiona

1956:SanFrantsesXabierkoareneta
LoyolakoIgnazio

1969: Gure ekonomiaren hiru
pundu

1931: Eskualdunen loretegia

(Luhuso, 1901-1985)

(Doniztiri, 1946)
Larre, Emile
(Baigorri, 1926)
Larzabal, Piarres
(Azkaine, 1915-1988)

1968: Hogoi urte, Goiztiri,
Baiona
1980: Ahierra Naparroan
lehioa
1953:Etchaun.Seiagertalditakoikusgaitua,
"Herria"

Legasse, Marc

(Hazparne, 1896-Uztaritze, 1962)
Minaberry, Marijan
(Banka, 1926)
Mirande, Jon

1929:Jesu-Kristorenimitazionea,Brepols
(Belgika)
1960: Amaño kantua eta
Esku miresgarria
1970: Haur besoetakoa, Lur

(Paris, 1925-1972)
Narbaitz, Piarres; "Piarres Arradoy"
(Azkarate, 1910- Kanbo, 1984)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(Paris, 1918)
Leon, Leon; "Berrizarte"

x

Paris

(Uztaritze, 1921-Tolosa, 1980)

Landart, Daniel

x

1946: Unpeuplequichande:LesBasques,

Labégerie, Mixel

Lafitte, Piarres

x

bestela
-koak

laboraria, Goiztiri

(Aloze, 1884- Ziboze, 1977)

(Makaine, 1939)

prosa

1963: Larratxarreko

Jauregiberri, Madeleine

Kanblong, Ramuntxo

artikulu olerki,
bertso

1946:1 I.Elizakoliburua,Eskualdunak
eskuaraz

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 Elhuyar hiztegi entziklopedikoak 1945eko data ematen du, S. Onaindiak (1990) 1948 eta
Torrealdaik (1977) 1946.

x

idazlea
Olhagaray, Benoit
(Uztaritze, 1918)
Pagola, Manex

lehenengo argitalpena

artikulu olerki,
bertso

1955: Meza Saindua, Rue

1978: Biba turisma!, Urketa

(Paris, 1932)
Salaberri, Etienne

1967: Gauaz ibiltzen dana,
Itxaropena
1950: L'homme basque

(Heleta, 1903-1981)
Soubelet, Dominique

1934: Donibaneko predikua

(Hazparne, 1897-1970)
Treku, "Mattin"

x

x

x

x

x

x

1971: Ahal dena, Auspoa

(Hazparne, 1921)

1943:PetitehistoirereligieuseduPaysBasque,
"Eskual-Herria"

x

x

x

x

x

(Ahetze, 1916-1981)
Xarriton, Piarres

bestela
-koak

x

des "Prebendés, Baiona

(Landibarren, 1941)
Peillen, Txomin

prosa

x

x

1980tik aurrerako euskal idazleak Iparraldean:2

idazlea
Ahamendaburu, Jakes

lehen argitalpena

olerki,
artikulu bertso

1988: Isilka misilka, Maiatz

1989: Euskal Herrian
bizikletari, Maiatz

Aire, Henriette
(Urepel, 1943)
Ameztoi, Koldo
(Arruta, 1952)

1989: Egiaren egarriz,
Maiatz

Arbelbide, Xipri

1983: Irri solas, Iruñeako

(Heleta, 1934)

Udal Aurrezki Kutxa

Arkotxa, Aurelia

1993: Atari ahantziak,

Arana, Anuntxi

x

x
x
x

Maiatz
? Erdi guneak

(Baigorri, 1953)

x

1988: Dena dela... Lapurdiko,

Apalategi, Ur

Pamiela

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1986:Bidarraikoharpekosainduaerritoeta

x

sinestezaharrak,LuisHaranburu
Dupak, Mikel

1986: Añarrosa, Maiatz

Etxeberri, Annie

(Hazparne )
Heguiaphal. Marzelin

x
x

Esponde, Agnés

Hegi, Txomin

bestelakoak

x

(Eiheralarre, 1961)
Aintziart, Piarres

prosa

x
1989: Arteka marteka,
Maiatz
1984: Santa Genebieba
pastorala, E.J. Antzerki

x

x
x

2 Bigarren honetan 1980tik aurrera beren lanak agertu zituzten izen berriak ditugu. Batzuk
lehenagotik ere ezagunak ziren baina 80. hamarkada arte ez dute lanik argitaratu. Beste batzuk
libururik argitaratu ez baina Maiatz aldizkaria izan dute beren olerki, kontaketa edo artikuluren
agertoki. Zerrenda ahalik eta osatuena osatzen ahalegindu gara, baina ziur gaude hainbat izen
geratuko direla aipatu gabe; barka bezate, beraz, gure hutsa.

x

idazlea

lehenengo argitalpena

Hiribarren, Mikel

1979: Ganix-en Ahuntza

Irigarai, Jean

(1991)

Irigoien, Guillaume; "Hiriburu"

1984: Zortziehun ahari, E.J.

artikulu olerki,
bertso

x
x

Irigoyen, Mattin

(Ahatsa, 1948)

x
1984: Kilim. Okabeko gauak,

x

Maiatz

Larzabal, Mattin

x

(Aiherre, 1950)
Legorburu, Mailuix
(Hendaia, )

1993: Zozoaren kanta,

x

Maiatz

Luku, Antton

x

Minaberri, Peio

x

x

(1949)

(Talence, 1947)
Sestorain, Gotzone

1985: Biharko oroitzapenak,
Maiatz
1986: Basamortuan oasiaren
bila, Maiatz

Txabarri, Imanol

1985: Hitzak naroa, Maiatz

Zamora, Auxtin

1987: Ezin errana, Maiatz

(Senpere, 1943)

x

x

Oihartzabal, Beñat

Pelot, Mayi

bestelakoak

x

Antzerki, Gasteiz

Lanatua, Manex

prosa

?
x
x
x

x

8. CORPUSA:
MANEX ERDOZAINTZI-ETXART-EN IDATZIAK

8.1. LITERATURA IDAZLANAK
8.1.1. OLERKI ARGITARAGABEAK
8.1.2. PROSAZKO IDATZI ARGITARAGABEAK

8.1.1. OLERKI ARGITARAGABEAK
8.2.1.1.1. Olerki datadunak (O.1)

(1) NEURE AMARI
Huna ama egun zure phesta
Egun eder, Jainkoak emana
Choriak, alderdi guzietan
Hegaldaka dabiltza zeruan
Ni zutarik aspaldian urrun
Naiz bethi gelditu, haur Euskualdun
Orai dut segur ezagutzen
Amaren ukhaitea zer den
Urrun naiz segur zure ondotik
Bainan egiten dut goguetarik
Hor gaindi da usu nere bihotza
Heldu delarik, sustut gure ilhuna
Zuretako dut egun hobekiago
Gure Jainko handia othoitztuko
Zuri bethi grazia eman dezala
Bai'ta ere bizitze luzia
Bai'ta ere gure zeruko Ama
Andredena Maria Saindua
Bethi lagunt zitzan zure lanean
Bai ere zure sofrikariuetan.
Maihatzaren 20ean.
1949en urthea

(2) LE JOUR DE L'EXILE
Permettez-moi de vous raconter
De mon exil la fameuse histoire
En peu de mots ainsi le résumé
Et de vous raconter mes jours noirs
Je fûs donc de la varicelle atteint
Aussitôt en éxil on m'envoyait
Ainsi abandonné dans le lointain
De longs jours sans compagnons je restais
Jour et nuit, comme homme infortuné
N'ayant la journée autre compagnon
Que l'oiseau, sous mes yeux prosterné
Chantant joyeux auprès de ses oisillons
Quelques étoiles dans la nuit noire
Perçant le carreau de ma tendre prison
Et rendant de mes jours quelques espoirs
A mon coeur perçé par un espadon
Et le matin un rayon lumineux
Dans le lointain du soleil se levant
Eclaircit mon visage malheureux
D'une douce lumière pénétrante
Et le soir auprès de ma fenêtre
Je contemplais d'un regard attentif
Le soleil couchant derrière les hêtres
Où se cache le hiboux inactif
Alors la nuit succédait au jour
Une nuit de Printemps, pure et belle
Les étoiles chacune à leur tour
Apparaissaient dans un pur ciel
Alors vers Dieu élevant mon âme
Je Le priais avec grande ferveur
Et en même temps Marie Notre-Dame
De me donner un repos de faveur
Brive, 24 mars 1949

(3) NEURE AMARI I
Zure sabelean ni naiz haurra sorthu
Zonbat soñu ordutik nere hazteko
Lanjerrean bethi prest altchatzeko
Zure bihotzak nau ordutik maitatu
Urtheak iragan emeki handitu
Nintzelarik gora abian lanetan
Arthalden alhatzeko, oi! mendietan
Gure etchaldean ordutik azkartu
Gero nintzen juan oraino gazterik
Etchetik urrun hiri handietarat
Nola den estranjer eskualdetarat
Hain urrun luzazkotz Euskual-Herritik
Orduan ezagutu Ama zer ziren
Zutarik urrun ni bainintzen gerthatu
Bide bortitzean zu geroz faltatu
Lan gachtuetan dut ekhasi bizitzen
Estranjer lekhu hotan baniz eneatzen
Gaizkirat balin bazaut bihotza lerratzen
Zure begi garbiez, ama naiz orhoitzen
Eta lanari gero kuraiekin lotzen!
Landek eta mendiek gituzte urruntzen
Gehiago dela ene bihotza hurbiltzen
Gau ilhuna delarik lurrerat hedatzen
Orduan naiz bihotzean zutaz orhoitzen
Oi, ama ni naiz zure phesta egunean
Zutarik orhoituko nere bihotzean
Orduan dut Jainko onari othoitzean
Galdinen atchik zizan saindutasunean
Bai ere dut altchatuko nere bihotza
gure zeruko amari eginez galditza
Eman dezan zuri bethi osagarria
Arimako'ta gorputzeko bizi luzia
Ekhainiaren 4ean
1950ren urthea

(4)
Itsasoa, itsasoa oi zonbat eder
Ekhartzen zure botza Eskual-Herritarrer
Egiten duzu galditza itsasotik bertzalderat
Juan gizten gu orai Eskualdunak Ameriketarat.
Nahiago dut egon Eskual Herrian
Hain irus bainiz nere chokoan
Nihun ezniz hobeki izanen
Uzten dut estranjer herria bertzeri.
1950ko abuztua

(5) MAITEARI
Elhur churietako izar maitea
Ene bihotz amodioz sustatua
Zure begi ederrez jelostatua
Huna nun den zure zepoan hartua
Gau batez mendi chokho galdu batean
Eskualdun artzain batek adin gaztean
Du kantatzen ilhun ichiltasunean
Bere amodio, Maite, zu ondoan
"Maitea zuretako dut gaur bihotza
Nahiago nuke bethikotz emana
Zeren gocho zaut zurekin bizitzea
Zu ezagutuz geroz nere maitea
Gaur eman behar dautazu zure hitza
Harekilan ordu berian bihotza
Jainkoa nagusi eginen ezkontza
Nun bat bihotzez iraganen bizia"
Abendoaren 3ean
1950ren urthea

(6) GAU BATEZ...
Gaua hedatzen da lurraren gainean
Ichiltasunak gordatzen ilhun pean
Mundu zabal ontasunak gau bakean
Izarñoak agertzen zeru gainean
Mendi zabalean bakhar(r)ik gerthatu
Larre bazter(r)ean naiz bidez makhurtu
Orduan nigarrez bihotza trichtatu
Lurrean erori fitechko lokhartu
Goiz fresko aldean bakean jatzartu
Zeren sahetsean beitzautan pausatu
Lo nintzagolarik maitea aurkhitu
Aspaldian beinu bethikotz maitatu
Oi nechka ederra beha nere botza
Zonbat hunkigarri den zure bihotza
Nere changrinetan, oi nahigabetan
Denak tut ezartzen maitea zu baitan
Zure so eztiak aspaldian nau jo
Amodioz bethe nere barneraino
Begiak dituzu iduri izarño
Bilo blonden pean dire argiago
Ilhuna badoa, agertuz eguna
Biak goiz aldean jeuts utziz mendia
Gure landetarat, aurkhituz etchea
Oi! altcha bihotza, laudatuz Jainkoa
Abendoaren 22ean
1950en urthea

(7) ITSASOAREN BOTZA
Itsasoa, itsasoa, burrunban aditu nuen
Mintzaira eder batean oihua altchatu zuen
Gehiago'ta azkar(r)ago nere bihotzari lotzen
Altchatuz gora arima lorietan eremaiten
Entzunzak Euskaldun haurra, nere botz hunkigarri
Beha hire odol garbi bihotzean daudenari
Orhoit zer ar(r)azetarik eman hizan biziari
Nihun ez khausi parerik, beraz agur Herriari
Ikhusak zeru gainean zoin diren aratsetan
Eder izarño maiteak, denak trumilkan dirdiran
Igorriz hire begier sekulako su garrean
Beren argi miresgarri sartuz geroz bihotzean
Banian itzul orai soa ene lur garbi hotarat
Mundua dute estaltzen hedatuz zokoetarat.
..................................................
Itsasoa, itsasoa burrunban aditu nuen
Mintzaira ederr batean oihua altchatu zuen
Gehiago'ta azkarrago nere bihotzari lotzen
Altchatuz gora arima lorietan eremaiten
Huraz bertzaldean baduk Herri handienetaik bat
Mihi guzietan deitzen aspaldian Amerika
Fama ederrik hedatzen denetan azkar(r)ena
Gezurra lothuz egian munduan indartsuena
Maitha zak Euskal-Herria, munduan paregabea
Bere mendi'ibaiekin Herri ederrena
Euskualdunen izaitea sekulakotz da galdua
Xukhatzen badugu Ama arbasoen sort-er(r)oa
Itsasoa, itsasoa burrunban aditu nuen
Erasia kexu batean botza altchatu zuen
Gehiago'ta azkar(r)ago nere bihotzari lotzen
Altchatuz gora arima lorietan eremaiten
Kantazak etchalde
Eskualdunen alde
Bethidanik gaude
Lehoinaren pare
Abendoaren 23an
1950en urthea

(8)
Lili bat ikusi dut baratze batean
desiratzen bainuke nere sahetsean;
Lorea ez du galtzen, udan ez neguan
Haren parerik ez da bertze bat munduan!
Arrosa arantza gaberik
ez ahal da nihun sorthu;
ez eta munduko plazerrik,
khiretsik gabe gerthatu
Primadera eder bat aurthen da pasatu
Baratzeko loria goizegi da loretu;
Sasoin kontrako loriak gauz'onik ez baitu,
gau batez kanpoan egonik, izotzak jo daiku
Arrosa eder buketako, amodioa gaztendako
nahi dudana banu nik orai enetako,
urusagorik ez laite munduan ni baino!
[1952-1953]

(9) AMAREN AMENTSA!
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Bazterrak ilhuntzen ari, kanpoan ichiltasuna hedatzen orduan lurraren gainean.
Aditzen bakhar(r)ik alhor(r)etik etcherat heldu diren langilen urhatsa.
Langilen urhatsa, zer urhatsa, segur akhitua!
Aditzen ere, mendian gora, abian diren ardien juare ederra
Artzaina gibeletik hichtuz, batzutan kantuz
Artzainaren kantua, zer kantua, charmegarria!
Aditzen oino gure pentzetan otte maiteen kantua,
Bai ere herriko ezkila "Angelus" jotzean
Herriko ezkila, zer mintzoa, Jainkoaren botza!
Orduan ikhusten, Eskualdun gizona, burhas jartzen
Jainko onari du eskaintzen bere othoitza,
Eskualdun othoitza , zer othoitza, Amodiozkoa!
.........................................................
Amaren amentsa, zer amentsa, izigarria!
Suphazter chokoan zagon haurra, ohakoan
Untsa lo eginik huna nun den jatzartua
Besoetan amak hartzen du bere fruitua
Beroki aphaindu eta pausatzen altzoan
Amak dio emaiten haurrari janaritzat
Bere bizitik harturik duen hoberena
Eskaintzen dio amodiorik ederrena
"Bai, haurra! neure odol guzia, to hiretzat!"
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Ñini pollitari zoin den gocho behatzea
Ichilik dago irri eztiño bat eginez
Alde guzietarat begi ukhaldi emanez
Hartzen duela, Amak eskaini edaria.
Ilhunpe egiten du etcheko sukaldean
Salbu bethi hor dago, chamindeiko su-garra
Ar(r)atsean phizturik dagon argi bakharra
Egoitzako biziaren itchura munduan!
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Zonbat aments ez du, hormaren sahetsean
Amak egin, bakhar(r)ik zelarik baraturik
Gauzak oro beren lekhuetan altchaturik
Belhauniko dago Jainkoari othoitzean.

Zeruko Aita, milesker, egin nuzulakotz
Zoin den eder zuri osoki eman bizia
Guretzat dugularik mundu zabal guzia
Zu ohoratuz, hor dago, gizona, bethikotz.
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Milesker eman dautazun familiarentzat
Aita, haurrak, denak zutan atchik gaitzaguzu
Gure sofrikario, bozkario, harkitzu
Lanaren fruitu guziak, ditugu zuretzat.
Orai nahi nuke egin, oi Jainko maitea
Dutan eskaintza guzietarik ederrena
Nitarik sorthu den fruituetan hoberena
Ene haurretan egintzazu zure hautua.
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Aments faltsu ditake othe ene eskaintza?
Barkamendu nitan den ahulkeriarentzat
Bainan nahi nuke osoki izan zuretzat
Seme bat aphez: zutan duket nere egoitza!
Seme bat aphez: zure Izena heda dadin
Arimer erakuts dezan zeruko bidea
Dener zabalduz zure bihotzeko athea
Ohore zuri, mundu guzitik altcha dadin.
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Seme bat aphez: eskaintza osoa ditake
Ez bakhar(r)ik enea bainan munduarena
Segur Jesusekin batean dauzut erraiten
"Oi Jauna ez egin nik nahi nuken bezala
Bainan izan dadi, zuk nahi duzun bezala"
................................................
Amaren amentsa, oi zer amentsa, izigarria!
Bihotza allegera, urhatsa arhindurik
Amak oherateko bidea hartu zuen
Fitechko lo ezti irus batean sarthu zen
Girichtino eginbide guziak betherik
Bai Amaren othoitza, Jainko Aitak du aditu
Geroztik Jainko onak bere sarea du hedatu
Amaren haurra bere aphezgisa du hautatu
Nun amaren amentsa egiazki den gerthatu!
1953ko maiatzaren 31an, Amen phestaz.

(10) CHORI KANTARI
Egun bat on
Hemen zagon
Arbol kaskon
Choriñoa
Polliñoa
Ttipiñoa
Kantuz ari
zeruari
Charmegar(r)i
Aratsa jin
Ichildu zin
Hegal egin
1953eko Hazilaren hiruan

(11) ZERUKO AMA
Zeruko izar paregabea
Ene Ama maitea!
Zuri hel egitea
Gauza guziz hobea
Oi Ama maitagarri
Itzul bekatoreri
Nigarretan denari
Begi kontsolagarri
Ene Ama zirela
Zure haurra naizela
Helaraz gaitzazula
Bethiko egoitzala
Zure bihotz garbiak
Entzun gure othoitzak:
Zurekin badoanak
Baztertzen ilhunpeak
Amodiozko izar
Gizon guzien indar
Bihotzetan pitz su-gar
Maita dezagun elgar.
1953eko Hazilaren 4ean

(12)
Zendako Jauna?
Hautatu ninduzun Eskual-Herriko leku chume batean
Ni laborari seme, dena lurrez imokatua;
Lurra aztaletan, lurra eskuan, lurra gorputz guzian.
Ni bas-herritarra odol basa batekin zainetan, dena zain.
Ni gogo ttipikoa gutxi konprenitzen lurreko gauzetaz kanpo?
Zendako Jauna?
Ene sor herri chumetik kanpo igorri ninduzun
kaskoa beroturik hoinbertze urtez gauza gutiren
ikasterat? Ene sor herritik kanpo iduri ardi bat
artaldetik baztertua, hantchet laharren artean
kokatua, ez jakin norat jo eskuin ezker eta
plauf, etsiturik, lurrerat eroria.
Zendako Jauna?
Egin ninduzun hoin sendoa munduko nahigabeen
bihotzminez karreatzeko?
[1956-1958]

(13)

[BIZIAREN KARATSA edo ESPERANTXAREN IZARRA]

Igande gau hartan, hamarrak ondoa(n), Elichondokobordako kusien etchen
auhaldurik etcherat banindoan zainegiz. Dendain alderat heltzearekin entzun nuen
aire bat bizpahiru botzetan emana:
"Nevadarat joan nintzan, dirurikan gabe
Handik itzultzekotan maitia bost miliunen jabe...
Ai...Ai...Ai..."
Kantu horrek bihotza itzuli zautan, eta baratu nintzan ichtant bat zubi izkinean.
Ene azken gaua. Bihar joanen nuk Nevadarat...Joanen dirurikan gabe...noizbeit
itzultzekotan maitia zure ganat bost miliunen jabe...Etchea utzirik, bihar joanen nuk
ene herritik urrun...Parise alderat fortunaren bila...
Chutitu nintzan eta sartu Dendaineko ostatu chokoan.Kantari hek, ene lagun
hoberenak ziren: "Gau hun Mañech...", "Gau hun... gau hun dener". Azken gaua
enetzat, zonbeit denborarendako, ene adichkide hoberenen artean! Elgarrekin egon
ginen, bedera basotra arnoren aintzinean, geroaz mintzo...Uono oroitzen naiz gau
hartaz: lau ginen, haur denborako adichkide elgarretarik ezin berechiak. Eskolan
lanean bezala krepaukerietan, plaza gainean ilhuntzeraino pilotan espartinak
chehaturik...eta orai uda guzian, herriz-herri, bestaz besta, plazetan alegera.
Mendizola'ko Jean, mutiko ttipitto bat, dena ginarre, bizkar zabal batekin; ez beharba
elekari nardagarri hetarik bena mutiko sano bat, bazakiana hitzaren emaiten behar
zen mementoan. Jean ene adichkide gozoena bere harpegi sendoarekin, irri ezti-gozo
batek beti edertua. Beharba Mendizolako primu izaiteak dako emaiten seriostasun eta
gizontasun hori. Ene parian aldiz Echtebe Murruinekua, izaitez ahal den muthikorik
arralleriazko; eztu Echtebek malizia pentsatu. Muthiko luche bat charmanta, dena
zain, menditarra Orgamendiko eremu guziak bere sakela bezala ezagutzen ditu. Ene
ondoan nuen, eskuineko aldean, Leon Etchechuri, bere Aitareko machtrugintzan ari
dena. Muthiko eztia, lehen lehena cherbitchu baten egiteko. Muthiko fina bere bisai
luchearekin. Gazten artean badaki nola ibil, eta alegia deusez, nola bil berekin gazte
andana kantu bat botatuz edo ikaragarriko irrintzina bat.
Lauak ginen elgarrekin bilduak, azken memento gocho baten pasatzeko Dendaineko
ostatuan...
Etcheratu, gauerdi irian, ohean sartu nintzan eta berehala lokartu. Eta
amentsetan Parise ikusi nuen: banindoan hango karrika ederra, magasina ederren
aintzinean pasatuz, batzutan sudurra sartuz...Jauntto bat ederra eginez, arropa eder
batzu soñian, krabata ttinki lephoan, moltsa, sosez hanpatua, barneko sakelan
ichkilima batekin segurtatua.
Batzutan baratzen nintzan, miraila gisako zerbait aurkitzen nuelarik, eta janttoari
behatzen segurtatzeko hea bethi plonbian zenez... Gero aintzina banindoan...
ezpeitakit norat!
***
Pariserat joan nintzan.
Uono orhoitzen naiz urriko goiz eder bat zela Pariserateko treina hartu nuen egun
hartan.
Egun ezta amentsik. Parisen naiz: lehenengo amentsa ihes joan, eta ni, orai heben,
moltsa arhin eta mehe.
Utzi nuen etchea: nigarretan utzi ene Ait'Ama chaharrak, etcheko athe aintzinean.

Eta orai Parisen naizela!
Eta orai Parisen nagola!
Frantziako kapital famatuan!
Sos kotsiaren irabazteko ethorria.
Lur-lanak dauzkan dorpetasun eta nekezietarik eskapatzeko!
Gustian bizitzeko, deskantsuan eta lagun airosen artean!
Behar nuela, nik ere, amiño bat jastatu hiriko bizia, anitzek dioten bezala: bizi aijeta!
***
Ene Aita; Ene Ama; Ene etchekoak.
Bostgarren estajan dut ene ganbera.
Haraino heltzeko eskalierrak.
Gaur nekez iragan ditut.
Sarthu naiz ohean, buluzteko denborarik hartu gabe.
Nigarrek ene begiak busti dituzte; busti ene mihise churiak...
Mila pentsaketa ilhun nintuela buruan.
Inguruko alde guzietan, nihuntik ezin denak ohatuz.
Nihuntik ezin bat bururaino segituz.
Mila gogoeta beltz, ganberako ilhunpea baino beltzago.
Eta ene kaskoan sekulako dantza erho batean
Banbaka alde guzietarat...
***
Ene Aita; Ene Ama; Ene etchekoak
Uste nizin (haur inochenta! -erraiten zidaten) anitz sos biltzea; uste biziki aberastea,
sobera nekatu gabe, zuek bezala leherrinik arizan gabe eta athorrarik busti gabe...
Bainan bazindakite (badakizue ba zuen larriaren gostuz) heben ere, hor gaindi bezala,
miliunak eztirela ahurrerat berak jiten.
Heben ere mirakuilu guti; denetan bezala: lana.
Bethi lana.
Eta lan dorphea, ezen ezpeitut sekulan gisa hortako lanik egin.
Ez nihauren ideiaz egiten ahal nuken lan on bat. Bainan norbaitek manatua, hola eta
hola egin behar. Kasu besteñez!
"Aujourd'hui il faudra..."
"Mais bon sens vous n'êtes pas dégourdi pour 2 sous."
"Je vous dis de faire comme ça..."
"Garçon..." Eta zalhukara ibili behar...
Gisa hortako litaniaz, egun guzian, egun guziez beharriak tutatuak.
Gisa hortako terrenteriaz, egun guzian, egun guziez zainak heziak.
Jakin gabe nor nizan et norekin naizen.
Jakin gabe ene lanaren balioa.
Sekulan ikusi gabe ene gostuko lan batean ene izaite pochi bat emana.
***
Ene aita.
Zure erasiak, batzutan frango borthitzak zitziazkitzun eta kechatzen zinen aldi hetan,
nahiago nizin lasterka fite eskapi alhorretan urrun.
Bainan zu ene Aita zira.
Berdin maite zindutan kechu zinelarik ere.
Baniakizun zure larderiaren berri.

Aratsa jin eta, Amak auharia prestatzeko denboran, bazindakien zure amodioaz gure
gogo bihotzen berotzen.
Uachteko botz ikaragarri hura egiten zinduen ezti ichtorio pollit batzuen kundatzeko
supazter chokoan.
Eta nola elgarrekin irri ederrik egiten gindien gure Aita beitzira, enea eta aneiena
Eta gu zure haurrak beigira.
***
Hebengo erasiek etzie segur holako gochotasunik.
Badute halako kirets aire bat, bihotzean min bat bezala sorarazten beitute.
Heben nagusi eta mutil.
Nagusiak ezdaut tresna bati baino gehiago kasuiten.
Nahiago du bere chakurra arthatu!
"Choria kantari eder libertatian denian"
-dio arrazoinekin Eskual-Herriko olerkari batek.
Zonbat aldiz etzaut orhoitzen etcheko libertatia!
Nagusitasunaren pizua behar da haztatu;
Sehitasunaren beheratasuna behar da ezagutu
Jakiteko libertatearen aberastasuna.
"Vous n'êtes bon à rien..."
"Si vous rouspetez... vous voyez..."
Erhi batek dauzula erakusten apartamentuko athea.
Elhe horien kiretsa: eneagarri, okazgarri, nardagarri.
***
Uste nizin sosarekin frango adichkide egitea.
Bainan sosik ez; adichkide gutiago uono.
Bakartasuna: estranjeren artean estranjer; arrotzen artean sekulan baino arrotzago.
Heben, etzu nehor ene arranguren behatzeko... nehor ene penen jasaiteko... bakarrik
bethi hor gaindi haiduru bakartasunaren itzala; ilhunbeen pizua.
Nigarra eskapatzen zautanean, esku-gibelaz begi-chokoak chukatu behar, bricht nehor
ohartu gabe.
***
Ene Aita; ene Ama; ene maite maiteñoak.
Ikusten zaituztet, ene gogoan ikusten.
Ene Aita: zure hiruetan hogoi'ta zortzi urtheekin.
Biloak aspaldian churituak zauzkitzu.
Gazte denborako bringotasuna ari zauzu gogortzen.
Halere berdin lanean ari zira, ichil-ichila, ildo berean, sekulan etsitu gabe.
Kunkurturik zure izerdiaz ondu lurraren gainean.
Beitoa zure zainetan kurri libertatearen odola.
Ene Ama: zure begiek, zeru urdina bezain argi,
Iduri beitute beren so eztiarekin galdegiten dautela:
"Noiz itzuliko haiz etcherat?"
Enetzat higatu zare zure bizi guzian eta higatuz joan ene gatik zure azken indarrak
bururaino baliatuz.
Maite nuzulakotz.

Zure ezpainak, Ama: hoin eder, hoin bero, bethi beha noiz pottez berotzen ahalko
zuten ene gizon arpegi gogorra.
Oi Amodioaren sua! Amodio izaririk gabea!
***
Ez etsi, ene Aita.
Ez etsi, ene Ama.
Ene Aita, Ama maite maiteñoak.
Ni zuen haurra.
Zuen Amodioaren fruitua.
Zuen haragiaren haragia.
Zuen odolaren odola.
Zueri, Amodioz, Jainkoak emana.
Zuen izaitearen jarraikitzeko ene izaitean.
Zuen biziaren luzatzeko ene bizian.
Zuen libertatean oratzeko ene gizontasuna.
Zuekin bat egiteko: zuek enekin, ni zuekin.
Elgarrekin Jainkoaren goraipatzeko.
Elgarrekin Jainkoaren maitatzeko.
Besoz-beso Jainkoaren cherbitchatzeko.
Bihotz-bihotzetik gizon guzien maitatzeko.
Zuek enekin bat eta ni zuekin bat.
Jainkoaren nahi sainduaren arabera.
***
Ez etsi, ene Aita.
Ez etsi, ene Ama.
Zuekin nago bethi.
Behatuz bethi goiti.
Etzaituztet ahanzten.
Ez eta ere ene etchea... ene adichkideak...
Entzuten dut lurra intzirika, denek abandonatzen dugulakotz...
Othoi chuka zuen nigarrak.
Ene gatik ez egin nigarrik: ez dezan pena samin horrek zuen bihotza arrunt higa.
Izan segur etcherat itzuliko naizela; laster itzuliko nitzaizuela.
...zuen ondorat...zuen sahetserat.
Etchondoan segidaren segurtatzeko.
Etchaldearen lantzeko, edertzeko, aberasteko.
Izan segur, osorik itzuli gei dutala; zuen ondorat itzuli gogo dutala.
Zuen indarren laukatzeko
Gure izenaren izanaren begiratzeko
Etchondoaren chutik atchikitzeko
Zuen hazitik sorthu ene izaitearen gizonki egiteko.
Zuen izerdiaz busti lurraren ene izerdiaz trenpatzeko... ontzeko...
Zuen besoez uzkali ildoaren ene besoez uzkaltzeko...
Eta lurra ezta intzirika gehiago adituren.
Parise'n, 1957'ko uztailaren 1'an

(14) KLOTCHEREKO KURUTZEA
Larrazken hastapeneko
Asteri edertsu bat zen.
Zeru garbi urdina
Lanho petan gordea;
Mendi eta zelaiak,
Bazter guzi-guziak,
Pausu trankil batean,
Bake gozoenean.
Bakarrik firristan
Zeruko airean
Asteri ondoan
Freskuraren hartzen
Gustian zabilen
Bele beltzaun baten
Hegalda pizua.
Ene ganberan nindagon,
Liburuak bazterturik,
Burua akitua
Ikastea utzia.
Betan chutitu nintzen
Eta hasi ibiltzen
Ganberaren barnean
Horgo leku hertsian;
Leihorat hurrandu
Kanporat behatu
Zeruari buruz.
Choraturik kantuz
Egon nintzen luzaz
Betez nere botzaz
Egoitza guzia.
Bi begiak zabaldurik
Kanpaina ikertu nuen
Ta ikusi hebentik
Zuhaitz petan gorderik
Lo dagon urmaela
Dena baltsaz betea;
Entzun osto artean
Haizea zirrimolan.
Nere aintzinean
Ikusi orduan,

Harritu beinintzen,
Chut-chuta agertzen
Eliza aldean
Klocheraren puntan
Kurutze haundi bat.
Kurutzeari so'ta so
Mila pentsaketa eder...
Jainkoa gizon egin
Eta gutarterat jin;
Nahi izan du bizi
Gu bezala osoki:
Jasainez lan dorpheak,
Penak, nahigabeak.
Gure Jainko onak
Amodiozkoak
Egin du guretzat
Haur dohakabentzat
Ongia nasaiki
Sustut bereziki
Osasuna eman.
Kurutzeari begira
Mila erakaspen sakon...
Gizonen erremuan
Jainkoa bizi izan,
Nazareth'en gorderik
Machtruguntzan ichilik
Kaskoz eta eskuez
Hogoita hamar urtez;
Galilea'n gaindi
Predikari haundi
Gero abiatu
Beharrez kunplitu
Bere michionea
Aitak manatua:
Denak berpiztea.
Kurutzean irakurtzen
Mila erakaspen sarkor...
Odolez idatziak
Guretzat hoberenak:
Jesus hil izan zela
Gachtagin bat bezala
Kurutzean dilindan
Golgotha'ko mendichkan.

Besoak zabalik
Begiak argirik
Bihotzetik jelgi
Burrustan ugari
Jainkozko odolaz
Gizakizko uraz:
Denak Jainkoratu.
Larrazken hastapeneko
Asteri edertsu bat zen...
Zeru garbi urdina
Lanho petan gordea
Mendi eta zelaiak
Bazter guzi-guziak
Pausu trankil batean
Bake gozoenean.
Nere aintzinean
Ikusi orduan,
Harritu bainintzen,
Chut-chuta agertzen
Eliza aldean
Klotcheraren puntan
Kurutze haundi bat.
Kurutzearen oinetan
Otoitzño bat ezpainetan...
Ororen Jainkoari
Guziz ospetsuari
Lurrean, zeruetan,
Gizonen bihotzetan
Adiaraz goraki
Eresi bat ederki
Ichiltasunean
Bakartasunean:
"Agur, Jaun Goikoa,
Oi Soberanoa!
Bizi dohatsurat
Otoi Zure ganat
Bil gizakentea."
Gure lurreko egoitzan
Chut-chuta zeru aldean
Ikusi nuen argitan
Kurutze bat klocherean;
Ikusi ere...aurrean
Argi pindarren distiran
Ingurumen zabalean

Goiko alegrantzietan
Nazione guzietarik
Leihor urrungoetarik
Irustasunez beterik
Denak bat besarkaturik
Kurutzearen oinetan
Belauniko lur hotzean
Eskuak luze luzean
Gizakiak otoitzean.
Ichiltasunean
Bakartasunean:
"Ospe, Jaun Goikoa
Gure Nagusia!
Otoi zure ganat
Askatasunerat
Bil gizakentea."
Ichiltasunean
Bakartasunean
Denek, murmurikan
"Agur, gure Aita
Zeruan zaudena!
Otoi zure ganat
Bizi dohatsurat
Bil gizakentea."
"............rat
Bil gizakentea."...
Oiharzunak zoan
Mendi mazeletan
Urrun-urrunean
Zeruko lorian.
"La Clarté-Dieu" Orsay'n
1957ko Urriaren 31'an

(15) AMENTSAREN LANA
Aneia eskualduna. Aspaldi abiatu haiz munduko
bideetan, tilin-talan, hire gosea ase beharrez.. Etxetik
kanpo, sor-herritik urrun, hoa amodio poxi bat eskatuz
giza-semeen artean: bainan ez dauteie eman ahal izan!
Orduan ba-hoa aintzina, noizbeit hartu bidean, soa
ilun, bihotza trixte... Hire soan irakurtu diat hire gogo
gordearen berri... Dei bat bezala hire aneieri. Dei horri
die oihartzun egiten ene bihotzetik jelgi olerki-nota
horiek.
Batzutan gizon egina dabila gogolari
Doluminekin behatuz bere haur-denborari
Arrangura gutirekin iragan aroari
Uste beno fiteago eskapi zaionari.
Munduko egoitza huntan ezdauke soseguan
Beti irustasun gose bere barne-barnean
Doa eskuin eta ezker lurraren zabalean:
"Bizia egin behar dut", deramala kaskoan.
Herritik urrunduz geroz: xorterik garratzena!
Bihotzean senditu dut trixturaren samina
Bai ere gorputz guzian, zamarik pizuena:
Gaitz horren inarrosaldi ikaragarriena.
Hiriz-hiri kurritu naiz, erautsez zikindua
Pilda histu batzuekin goiz-arats beztitua
Karga guti bizkarrean: Amak eman mujeta
Etxe zonbeitetan bildu ogi kaskoz betea.
Burua arrunt mensturik, bi zangoak herrestan;
Begiak gorri hanturik, hain usu nigarretan;
Bidez-bide ibili naiz ibili tilin-talan
Ezagutzen eznintuen erremu galduetan.
Eskelari bat iduri, gorputza banotua
Zinez hezur eta larru, arpegia histua
Batzutan goseak hilik osoki unatua
Lorik ere ezin egin hain nintzan ezindua!
Nindoan, beti aintzina noizbeit hartu bidean
Begiak gorri hantuak hain usu nigarretan
Amodio poxiño bat bilatuz debaldetan
Ezagutzen eznintuen gizonkien artean.
Ene etxetik ninduen diru-minak urrundu
Ordutik, nehork ni ezpeinu sekulan lagundu,
Denbora luze gabe dut irustasuna galdu

Ene izaite guzia sekulakotz gaizkondu.
Eskual-Herritik orai nau herri-minak hurrandu
Hartu bide makurretik sofritzeak xuxendu:
Bakartasun, apaltasun, gudu'ta pairamendu,
Nahigabe'ta auhenek gehixago gizondu.
Urrundik ikusten zaitut sor-herrixka maitea
Lau mendi haundien zolan zoin iruski gordea!
Anitzetan oroitzen zaut zure begitartea
Zure altzoan daukazun dohatsuen bakea.
Noalarik bidez-bide, holaxet tilin-talan
Ezjakin sobera norat, urats pizu batean
Mende huntako jendeen kurridaren ziuntan
Amodio poxiño bat eskatuz debaldetan.
Urrundik ikusten zaitut sor-herrixka maitea
Lau mendi haundiren zolan, hoin iruski gordea!
Noalarik nunbeiteko erremu galduetan
Amentsetarik ikusi jauregi ederretan!
Orsay-n 1958ko otsailak 28

(16)

LARRAZKENA
-1-

Bazterrak bere jauntziaz buluzten dituen sasoina!
Mendi gaineko zuhaitzak hits daude:
Ostoak berde-gorail,
Addarak idor, iduri hezur xukatu batzu.
Noiztenka, lano petik eskapatu iruzki arrai batek
Perekatzen dituela
Eta iduri beilukete jatzartzen bezala direla.
Bainan haize ukaldi batek baderamatza
Bere oldarrean, firristan,
Errepika trixte batean...
-2Banoa oihanetan gaindi
Behatuz, zeruan gaindi, ziuntan haizeak baderamatzan lanoak;
Adituz zuhaitz kaskoetan osto bakarrekin
Haizeak emaiten duen Larrazkeneko azken musika zatia.
Lurraren gainean pausatuz ene urats pizua
Banoa sendituz lur bustiaren usain gozoa,
Zuhaitz zango luze buluzien artetik
Bakar eta ixil, iratze gorrietan gaindi.
Ba ote ditake heben trixteziarik?
Ba ote nindaiteke izan ilun, natura guzia buluzten ari delakoan
Neguko gauean, bere pausuaren hartzeko, indarren berritzeko?
Ez.
Banoa bidean gogolari...
Pentsaketa eginez
Guk, gizonek, behar gindukela ikasi
Gure ziunta izigarrian noiztenka baratzen...
Behar gindukela ikasi
Gure baitan metatzen ditugun ez-deuskerietaz buluzten...
Jainkoaren baitan pausuaren hartzeko
Nor berarentzat jarri duen denboran.
-3Larrazkena azi sasoina!
Laboraria "goizean goiz jeikirik, argia gaberik"
Badoa alor(r)erat, erreposki,
Behi parea aintzinean eta akulua bizkarrean.
Lurra irauliko du
Ildoak trunkostatuko
Mokorrak ahiarekin porroskatuko
Belar zikinak bilduko eta erreko
Lurra untsa lantueta
Azia ereinen eta pausuan utziko

Neguko gauean ozitu arte.
-4Larrazkena bildutasun sasoina!
Goizik beita iluna jeusten lurrerat
Familia guzia, xitak bere amaren hegalpean bezala,
Biltzen da supazter xokoan piztua den su beroaren inguruan.
Paderatra bat gaztaina ari da erratzen
Aneia ttipienak duela inguratzen.
Zaretik bakotxak bonetraka hartzen ditu
Eta bere usaiako xokoan ttottoturik maxta-maxta jaten
Aita eta Amak marduenak hautatzen dituzte
Ez dutelakoan hortz haundirik.
Guk aldiz, iddorenak maiteago.
Noiztenka, botoila kaskatu baso azantz bat
Zintzurrean behera doan arno bixi freskoaren tturrusta.
Gero, Ama xutitzen da eta bolatra bat esne,
Kafe ttintta batekin nahas, deneri emaiten
Gogotik hurrupatzen beitugu.
Orduan, untsa aserik, oherat joaiteko prest gira.
___________________
Larrazkena lurraren sasoina!
Larrazkena urtearen asteri gozoa!
Gizonarentzat bildutasun sasoina!
Beitoa lurreko bideetan gogolari
Eta zeru alde Jainkoaren otoizlari!
Livry-Gargan-en, 1958ko urriaren 20an.

(17)

BIAK BAT

Uztailako gau eder batez
Etxeko ateatik jelgitzen
Ikusi nintuen etxeko jaun-andere gazteak.
Etx'aintzinean jarri baitziren argizaitiaren parrean
Besarka koropilatuz tinki-tinkia
Elgarren berotasun gozoan
Gau hartako ixiltasun eztian.
Biak bat:
Bi gorputz;
Bi bihotz;
Amodio batean!
Gogo batean!
Biak Eskual-Herriko ume.
Eta beren gogoa etxondoan hazia
Egiazko Jainko bakarraren erakaspenean
Arbasoen zuhurtzia zintzoan.
Biak bat:
Gizaki-aziaz sendo;
Jainko-aziaz berme;
Amodio batean!
Gogo batean!
Biak lurgintzan usatuak.
Laborantxako lan mota guzietan azkar.
Esku beltz horiek ditu gure Jainkoak maite:
Langilearen esku adretak, esku gogorrak!
Egun batez alorreko hesi ondoan
Elgar hitzeman zuten betikotz
Biek bat egitea haragi batean
Biak bat izaitea izaite batean
Lurgintzan bezal-bezala
Amodiogintzan
Biziaren urratsean
Izaitearen etorkian.
Betikotz biak bat:
Bi gorputz haragi batean;
Bi bihotz amodio batean.
Biziaren urratsean
Izaitearen etorkian
Jainkoaren nahian.
Geroztik biak bat daude.
Berek moldatu ohantzearen erdian.
Beren amodio-batasunetik sortu haurren erdian.

Jainkoak eman haurren erdian.
Biak bat heien hazteko, altxatzeko:
Gorputzeko bizian;
Arimako bizian;
Giza-semeen artean;
Jainkoaren aintzinean.
Heien arpegiak ezdu gezurrik
Are gutiago faltsukeriarik.
Heien begiak dira zeruko izarrak iduri:
Argi eta laño: ñir-ñir bake distiran
Eta bihotza beti amodio-kantari
Giza-semeen artean
Jainkoaren aintzinean.
(1959-02-20)

UNIS
Un beau soir de juillet
Je vis sortir par la porte
Les jeunes mariés de la maison.
Ils s'assirent devant la maison, au clair de lune
S'embrassant et s'étreignant
Dans l'ardente chaleur l'un de l'autre
Dans le doux silence de cette nuit-là.
Les deux unis:
Deux corps;
Deux coeurs;
Dans un seul amour!
Dans une seule pensée!
Les deux étaient enfants du Pays Basque.
Leur esprit avait été formé à la maison
Dans l'enseignement du seul vrai Dieu
Dans la noble sagesse des Ancêtres.
Les deux unis:
Physiquement sains;
Garants de la vie de Dieu;
Dans un seul amour!
Dans une seule pensée!
Les deux, habitués au travail de la terre.
Compétents pour tout de qui concerne la culture.
Ce sont ces mains noires que Dieu aime:
Mains habiles, mains dures du travailleur!

Un jour, près de la haie du champ,
Ils promirent l'un à l'autre, pour toujours,
De s'unir dans une seule chair,
De s'unir dans une seule existence,
Dans l'amour,
Comme dans le travail de la terre,
Dans la vie de tous les jours
Dans la source de la vie.
Unis pour toujours:
Deux corps dans une seule chair;
Deux coeurs dans un seul amour.
Dans la vie de tous les jours
Dans la source de la vie
Dans la volonté de Dieu.
Depuis ils demeurent unis
Au milieu du nid qu'ils ont formé
Au milieu des enfants nés de leur amour
Au milieu des enfants que Dieu leur a donnés.
Unis pour les nourrir, les élever:
Dans la vie du corps;
Dans la vie de l'âme;
Au milieu des hommes;
Devant Dieu.
Leur visage ne reflète pas le mensonge
Encore moins l'hypocrisie.
Leurs yeux ressemblent aux étoiles du ciel:
Clairs et francs, rayonnant la paix.
Et leur est toujours pret à chanter l'amour:
Au milieu des hommes;
Devant Dieu.

(18)

JAUNA MINTZO

"Halako jendetzea ikustearekin, mendirat igan zen Jesus
eta han jarri. Dizipuluak hurbildu zitzaizkon.
Predikuan hasi zitzaioten orduan..."
Mat.,V, 1-12
-1Palazio ederretan alojatuak zireztenak...
Dirua burrustan erabilki erhi punttetan
Eta xorroa mahain betean untsa kokatua;
Afera seriosen buru eta handi-mandien artean
Gorenetik mintzo, zigarroa ahoan;
Jende pegesa oin-petan eta langilea esku-makil;
Ustekeriaz lurreko erresumaren nausi
Eta nahi-al'ez bertzen lerroan lurrak lekuratzen...
So egizue, ixtant bat bederen, mendi alderat,
Jaunen JAUNA baitzautzue handik mintzo:
"DOHATSU GOGO ONEZKO BEHARTSUAK,
HEIENA BAITA ZERUETAKO ERRESUMA."
-2Galernak hertzetaraino jotzen duen itsasoaren idurira:
Harrabots eta ukaldi gaixto, dena zalaparta,
Neurriaren guntzetarik behar-gabe jauzten zireztenak...
Herraren errabiaz, aiher eta bortitz
Begia xorrotx, matraila idor, kopeta zimur,
Gogoa erne nun zeri lotzeko, ausikitzeko,
Klask, alegia deusez, ahulagokoen iresteko...
Odolaren edaleak, bakearen etsai amorratuak...
Bara zitezte, ixtant bat bederen, mendi kasko huntan
Bakearen JAUNA baitzautzue hor mintzo:
"DOHATSU EZTIAK, LURRAZ JABETUKO BAITIRA.
DOHATSU BAKETIARRAK, JAINKOAREN
HAUR DEITUAK IZANEN BAITIRA."
-3Haur sorhaio baten ibil-manera herrebesek
Poxika higatu Ait'Amen bihotzak...
Gau luzeetan ezin hetsiz egon diren begiak...
Neguan supazter xokoan argituko ez diren harpegiak
Eta bakartasunaren hotzak karrointzen dituen xaharrak...
Etxekorik ezagutu gabe handitu diren umeak...
Gorputzean eritasunak joak, arima goibel bizian doatzinak...
Zuek guziak, nahigabez kargatuak zireztenak...
Zatozte mendi gain huntarat JAUNAREN hitzaren edaterat,
Harroka xilotik ateratzen den ur xirripa bezain fresko:

"DOHATSU NIGARREZ DAUDENAK,
BOZKARIATUKO BAITIRA."
-4Uzinetako, miagia suerte guzietako langileak...
Bas-herrietan egonki eta gogorki lanari eman laborariak...
Bizi-nahiaren oldarrak elgarretaratu jende xumeak,
Gizona gizon begiratzeko eta zuzenbidean gora joaiteko,
Libertatearen odola zainetan irakitan,
Kaskoz nola bihotzez, dohain eta indar hoberenak baliatuz,
Beren Herriaren norbaitasuna ardietsi eta zaindu dutenak...
Arraza guzietako gogo onezko jendeak,
Elgarrekin besoz-beso, igan zitezte urhats berean
Mendi gain huntarat, kausi dezazuen ZUZENTASUNAREN ARGIA:
"DOHATSU ZUZENTASUN GOSE ETA EGARRI DIRENAK,ASEKO
BAITIRA.
DOHATSU ZUZENTASUNAREN GATIK GAIZKI ERABILIAK IZANEN
DIRENAK, HEIENA BAITA ZERUETAKO ERRESUMA."
-5Bihotz berekoi, bihotz gogorrak...
Sagarroia bezala gauez-gau ibilki,
Nun zer bila selauru xokoan ohatzeko,
Kanpotik dena xixta, nehor ezin hurran,
Eta, edozoin aldetik hunki orduko, oso minbera...
Kusku barnean bildurik, munduko miserietarik aterbean
Beren bizia berentzat deramatenak...
Ate xilotik sartzen duzue egun hezurretan barna senditzen
JAUNAREN bihotzetik jalgi mintzoaren joa?
"DOHATSU URRIKALKORRAK,
URRIKALMENDU ARDIETSIKO BAITUTE."
-6Zuen irudimena amentsetako amodioan alatu
Eta bihotza tortatu sendimendu garbienak eihartzerat utziz;
Zuen gorputza lizunkerian ihalozkatu
Eta burua larru axalaren lilluran ahantzi;
Elhe ederrez bertzeak enganatu, koropilatu
Eta gal-bidean elgarrekin jautsi, zolaraino...
Han nunbeit, oihan handian, galdu zirezten gazteak...
Lanbro pean zuen begiek ikusten ahal ez dutena,
Zuen beharriek bederen adi dezatela,
Gau beltzean sokorritzailearen botza ezagutzen den bezala:
"DOHATSU BIHOTZ GARBIKOAK,
JAINKOA IKUSIKO BAITUTE."

-7Ala burdin ala murru zedarriez hetsirik
Eta presondegietan gakoturik zaudezten girixtinoak...
Fedezko urhatsetan zuen haurren bidatzeko
Arranguratu zirezten Ait'Ama fededunak...
Izpiritua erne, bihotza garbi, zangoak arhin,
Espanturik gabe zuen lagunen gidari
Agertu eta agertzen zirezten gazte argituak...
Lekuko eskualdeetan, urrungo leihorretan, giza-semeen bihotzetan
Jainko Aitaren erresuma landatu, hedatu eta finkatu duzuen Aphez, fraide,
serora eta laiko misionestak...
Orori, Salbatzaile JAUNAK diozuete:
"DOHATSU ZUEK, MADARIKATUKO ZAITUZTENEAN,
GAIZKI ERABILIKO ETA GEZURREZ BELZTUKO ENE GATIK:
BOZKARIA ZAITEZTE ETA ALEGRANTZIETAN SAR,
SARI EDERRA UKANEN BAITUZUE ZERUETAN."
Ixil... kanpoko burrunbak, barneko marrumak...
Goiko-menditik, egun, JAUNA baita mintzo.
(1960)

(19)

BIHOTZEAN ARGI
M.G. San Frantses Assisa'koaren fraideari.

Gure lur huntako bizian
Mundu barneko bideetan
Joan gaiten Krixto'ren ondoan
San Frantses'en bozkarioan
Beti ixuriz bihotzetan
Amodio xorta gozoa!
Ilunbeak dira munduan
Trixtura gogo bihotzetan
Joan gaiten Krixto'ren argian
Elgarrekin ber uratsean
Gora atxikiz agerian
Esperantxaren su pindarra!
Ixilik nago
Bainan bihotza
Amodioz dut
Egun kantari.
Donapaleun, 1960ko martxoaren 24an

(20)

VISAGE D'AMI

Te souviens-tu de cette nuit
Où tu vins frapper à ma porte?
Tu la fermas sans bruit derrière toi
Me fixant de ton regard pénétrant.
Mon Ami,
Te souviens-tu de cette nuit-là?
Tu posas là ton corps robuste
Alourdi par l'âge et la fatigue.
Tu me fixas encore de ton regard pénétrant
De ce regard qui passe et qui va droit dans l'âme
L'illuminant de son éclat.
Pas un mot ne sortit de ta bouche
Tes lèvres demeurèrent serrées
Et ta bouche muette.
Seul ton visage tenait un langage.
Ce visage que j'avais connu
Aussi frais que la rose du printemps
Aussi rayonnant que le soleil à l'aurore.
Ce visage que j'avais connu
Aussi typé, aussi racé
Qu'un beau chêne de mes montagnes basques.
Visage aimé
Que tu me présentas
Au soir de ta vie
Labouré de rides profondes
Sur tout le pourtour
Et sur toute la surface!
Visage aimé
Que tu me présentas
A l'achèvement de ton itinéraire terrestre
Marqué de lignes compliquées et enchevêtrées!
Il faisait sombre dans le monde.
Comme de lourds nuages obscurcissaient tes yeux.
Tu n'avais plus de fortune
Si ce n'est ce visage
Encore rayonnant d'une lumineuse jeunesse
Encore vivant d'une éternelle vie.
Et tu me l'apportas
Pour y lire ride par ride
L'histoire de ta vie;
Pour y suivre ligne par ligne
L'itinéraire de ta vie.
Mon Ami, te souviens-tu encore de cette nuit-là?

1960-11-23

(21) AU PAYS DE LA CORREZE
Quand, au temps de mes études secondaires,
J'habitais cette terre de Corrèze,
J'aimais ces promenades, par les chemins ombragés de sa verte campagne.
Nous marchions certes, sans grand enthousiasme.
Comme cela était de coutume, sans but.
Pourtant j'étais attiré par ce paysage
Au temps du printemps,
Avec ses couleurs nuancées et miroitant au soleil.
J'aimais surtout ces grottes préhistoriques
Camouflées au creux des bosquets:
Là, autrefois, un feu avait flambé,
Qui avait rassemblé un peuple rustre
Alors qu'il faisait froid au dehors.
Aujourd'hui aucune trace ne subsistait pour l'oeil profane!
Seules, comme autrefois sans doute, mais pas les mêmes,
Deux gouttes d'eau qui tombaient de la roche
Pour disparaître aussitôt sous le sable.
L'espace d'un instant!
Dans un coin,
Comme pour révéler leur génie,
Elles avaient réussi à repérer
Un morceau de roche qui s'enfonçait dans le sable:
Les gouttes d'eau,
Au cours des années, des siècles peut-être,
Y avaient creusé profond en cuvette;
Et toutes les petites gouttes d'eau s'y amoncelaient
Offrant au voyageur assoiffé
Un visage jeune et souriant.
Petites gouttes d'eau
Devenues attentives au besoin des hommes!
Petites gouttes d'eau
Dansant, de siècle en siècle, sur le même rythme!
Petites gouttes d'eau
Chantant, de siècle en siècle, la fraîcheur d'un matin de printemps!
Continuez à chanter et à danser et à tomber dans la cuvette ronde
Que l'homme d'aujourd'hui s'y abreuve
Avant de reprendre sa course folle à la conquête du monde!
Donapaleun, 1960ko azaroaren 23an

(22)
Hire enborratik adarrak ateratzen ziren bezala
Eskual-Herritik eskual umeak nahi nizkek ateratzen ikusi!
Lodi, azkar, hedadura luzean, mundu zabaleraino.
Hire enborrari adarrak lotuak ziren bezala
Eskual-Herriari eskual umeak nahi nizkek lotuak ikusi!
Odola garbi dariotela zainetan.
Adar eiharrak haizeak aurtikitzen ditu
Enborratik darion izerdia
Eskual umeek lotuak dagotzila Eskual
Herriaren odolaz bizituak.
[1964]

(23) HOGEITABORTZGARREN ORENEKO MEDITAZIONEA!
Zoin diren ederrak
Jaunaren obrak!
Izadi guziak xoratzen nau!
Begi beharrietarik sartzen zauzkitala:
Izarren iñharrak eta iruzkiaren pindarrak
Mendien gainen-gainak eta itsasoaren zabala
Materiaren ixiltasuna eta bizidunen mintzoa!
Izadi guziak xoratzen nau!
Eta hobeki gizadiak emaiten diolarik bizia:
Bortuan nexka baten begietan sortu argia
Eta haren bihotzak ideki barne beroa
Eta haren ezpainek murmurikatzen dautaten elhea!
Zoin diren ederrak
Jaunaren obrak
Izadian eta Gizadian
Ixiltasunean bezala elhean
Bihotzek elgarri
AMODIOA
Mintzatzen
Dutelarik!

Arantzazu'n 1965'ko buruilan

(24)
Su
Bihotzean
Musu
Ezpainetan
Ebaska!
Amodioa:
Noiz artino?
Amodioa:
Azken orena?
Su
Alde guzietan
Herra
Gizakietan
Jauzika!
Azken musua?
Amodioa:
Azken besarkada?
Herra
Atoma
Tiro
Zart
Su
Ustegabean?
Deus!
Intziririk?
Deus!
Ondarrik?
Deus!
Errautsik?
Deus! Deus! Deus!
Ustegabean
Herioa
Lagundu dugu
AMODIOA
Hiltzen eta
Ehortzen!
Ustegabean
Ehortzi dugu
Amodioa!

[1966]

(25)

AMETS BAT ETA BESTE...
- Neure laguna, neure lagun izengabea,
Zendako habila begiak bustirik?
- Nondik dator haize epelaren pereka?
Sortu nindukan bizitzeko eta...
Neure begiak ez dituk argiari ireki
Gauak sortu nindikan eta...
Berean bildu nik eta neramak!
- Gauaren neure laguna, neure lagun izengabea,
Zendako habila begiak lanbrotan,
Egun hemen bihar beste nonbait
Mamu baten gisan?
- Nondik dator haize epelaren bustia?
Sortu nindukan bizitzeko eta garraitzeko...
Baina, amets batek nerabilak,
Egun hemen bihar beste nonbait,
Beti-ta-beti urrunago, gaurkotik haraindian...
Gauak amets batean sortu nindikan hain segur
Eta berean bildu nik eta neramak!
................................................

Neure bizia duk ezin kokatua
Aspaldian itze bat bilatu diat
Iltze bat gogorra eta zorrotza
Neure bizia duk ezin itzatua
Egun hemen bihar beste nonbait
Neure bizia duk harat-honerakatua.
Behin eta nik uste gero, askotan ere,
Amets bat egin diat
Euskal Herriko haritz bat hautatzea
Euskal Herriko ibar zola batean
Haritz sendo bat hautatzea.
Egunak
Eta ilabeteak
Eta urteak iragan zaizkidak...
Haritz bat ez diat aurkitu
Euskal Herriko ibar zola batean.
Behin eta nik uste gero, askotan ere,
Burruka guzien artetik eta atzetik
Amets bat egin diat
Euskal Herriko gune gorde bat hautatzea
Euskal Herriko ibar zola batean

Gune goxo eta baketsu bat
Itzalpean.
Ametsak berritu dituk
Eta joan
Ortzian lanoak bezala
Gauean egunak bezala...
Eta asteak, ilabeteak, urteak
Joan zaizkidak
Oroitzapen hunkigarriekin batean...
Gune gorde bat ez diat aurkitu
Euskal Herriko ibar zola batean.
Neure bizia dukek nonbait ezin lotua
Arkatz bat bilatu diat
Soaren pausa leku...
Bederen soaren pausa leku
Egun hemen bihar beste nonbait
Neure bizia dukek erro gabetua.
Alta
Ametsetarik landa
(Zendako ez ametsak bultzaturik?)
Erroak egin nahiko nintikan
Euskal Herriko ibar zola batean
Laharren artean
Han nonbait ixil gune batean.
Laharrek beti pusatzen dikeie
Arkatz inguruak zainduz
Baina
Lagunik ez diat aurkitu
Neure ametsen heinekoa
Neure amodioaren betekoa
Eta
Banabilak
Egun hemen, bihar hantxet, etzi
Ez dakiat non
Neure ametsen heineko
Neure amodioaren beteko
Lagun baten bila...
Arkatzekin eta laharrekin eta iturriekin
Eta haizearekin
Adiskidetua den lagun baten bila
Burruka guzien artetik
Burruka guzien atzetik
Bere izerdian iratzeen usaina dariona...
Eta
Banabilak

Euskal Herriko ibar zola batean
Han nonbait gune ixil batean
Haritzpe bat izanen delakoan
Neure intzirien kontsolatzeko
Eta beharba
Lagun bat ere
Hilen naizelarik
Neure gorputza
Lur pean gordetzeko...
........................................
- Neure lagun, neure lagun izengabea,
Iruzkia gorde ziguk
Euskal Herriko mendietatik urrun
Eta gure Herriaren lurra
Uste diat arrotzek beretu digutela
Eta beldur nauk
Ez ditugunetz sekulako galdu
Geure ibarrak
Geure haritzak
Laharrak, iturriak, gaztainadiak eta arkatzak
Eta
Geure odolaren beroa?
- Nondik dator geure lurraren intziria?
Nondik haize epelaren bustia?
Sortu nindukan bizitzeko eta garraitzeko...
Ametsak hartu nik eta berean neramak
Gauak eguna bezala
Burruka guzien harainditik
Euskal Herriko ibar zola bat
Aurkituren dutalakoan
Eta beharba
Lagun bat ere
Hilen naizelarik
Neure odol beroa
Euskal Herriko lurrean biltzeko...
Tolosan 1971ko hazilan

(26) EIHERAZAIN IHOLDIN
Eiherazain Iholdin aspaldi haundian
Gure bizia johan herrialde maitian
Oraino nahi nuke ikusi mendian
Zonbeit urtez ekia naizeno mundian.
Ez dut makurrik egin ustez eskualdian
Orok naute zagutzen inguru guzian
Gauaz eiheran eta egunaz bidian
Ogi-gai eremaiten neure zamarian.
Ogi-gaia zamariz helduz jendeentzat
Zorionezko lana izan da enetzat
Janari ekartzale gizon aurhidentzat
Jarraik niro Jinkuak kundatu urthentzat
Iholdiko herria ene sor lekia
Bihotzian zintudan bethikotz hartia
Hemen nuen andria untsa maitatia
Eta gu bien haurrez etxia betia.
Urtiak lerro-lerro ziraren johaki
Ahal bezala biziz gastatuz hemeki
Gure haurnoak hazi polliki-polliki
Zeruari eskerrak bihurtuz bilduki.
Iholdiar lagunak zer zeraitan gerta
Badakizue ontsa publikoa baita
Putzu bat jaun batzuek egin nahi eta
Poxulian banaute ezta ene falta.
Kanporat etxetikan naute manatua
Putzu leku etxia daute hautatua
Auzi eta paperez naute igatua
Haundi banintz nintaike errespetatua
Nola ene zuzenak erauntzi dautatzen
Galda deiet laguner eni junta dizten
Ez gira ari behar zakur haundi hazten
Otsoari ardia dugun utzarazten.
Toberak Iholdin, 1974ko abenduan
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1975-KO ODOLKETAK EUSKADIN

(Airea: Gazte naiz eta lorios)
Leloa
Arrotzak Gure Herrian benganatu nahian (bitan)
Harmaka dira ari lanian odolezko larderian
Odol-zedarri dute ezarri beren ta gure artian.
Koblak
Aurten Gernikan duzte basaki argi-hastin aurtiki (bi.)
Bi jaun-andere zagunek aski gudari zaintzen egoki
Bizkai karrikan GARAI IÑAKI eta BLANKA SARRALEGI
Ber-egunian lorail-erdian hil zuten huraz haindian (bi.)
Lagun "MOTRIKO" jada zauritan hil bere hogoi urtetan
"Ajangizeko" auzotegian "Mendietako" athian.
(Leloa)
Hamar egunik etzen iganik hil-mezu zen "Ondarrutik"
Luis ARRIOLA han garbiturik etzuen hogoi urterik
Pedro GARCIA hire lanetik hartzen duk bala bat onik
Mutil ederra Josu MUXIKA ainguru begiak dauzka (bi)
Libertatiaz amoros da-ta badabil urrun guduka
Uztallez dute etsaiek bota hil-tokia Madrid baita.
(Leloa)
Eskual Herrian gaur-egunian oro gira hil zorian (bi.)
Bas'ihizien modu berian LACKELL ta SAN SEBASTIAN
Ala Bizkaitar berdin Aleman ukaiten balak burian.
Zuzentasuna dute egotxi España hortan oiheski (bi.)
Mundu guzia gohaindiz naski besterik dute atxiki
Barzelonako jendeak daki nola hil daukuten "TXIKI ".
(Leloa)
OTAEGI zen gure artian maitatua Azpeitian (bi.)
Maitasunaren adin minian tiroz hil Burgos hirian
Buruil betian hoitazazpian larrazken ederrenian.
GARMENDIA ta "FELIX" dirare "WILSON " ta "GOIHERRI"
Heroaren goaitatzaile heiekin asko bestalde
Eskual Herriak oraino duke odol ta nigar xurtzaile.

Leloa
Arrotzak gure Herrian berenganatu nahian
...
[1975]

(28)
(Bertsolariek presentatzea egin ondoan...)
Berriz ere BURGOSEN
BARZELONAN
eta MADRILEN
funditu daukute Zuzentasuna.
(..... musika .....)
Berriz ere BURGOSEN
BARZELONAN
eta MADRILEN
fusilatu daukute Askatasuna.
(..... musika .....)
BURGOSEN
BARZELONAN
eta MADRILEN
1- Angel
OTAEGI
2- Juan
PAREDES MANOT "TXIKI"
3- José
SANCHEZ BRAVO SOLLAS
4- Ramón
GARCIA SANZ
5- José
UMBERTO BAENA ALONSO
hil dauzkigute.
(..... musika .....)
KANTUA: Ez, ez dut nahi
Ez holako zibilizaziorik
.............................................................

1- Haien urrats herrestoak galdu dira Espainiako karriketan
Haien mintzo soinuak ixildu dira presondegiko gauean
Haien gorputz gordinak itzali dira lurreko jauntzian...
(... musika ...)
2- Bainan zuzentasuna ez baita hola hiltzen...
3- Askatasuna ez baita hola kalitzen...
4- Herri langile bat ez baita hola hezten...
1- Bat, bi, hirur eta mila bihotzetan
Zuzentasun berriak ari dira sortzen...
Bat, bi, hirur eta mila bularretan

Askatasun berriak ari dira loretzen...
Bat, bi, hirur eta mila menditan
Herri langile berriak ari dira xutitzen...
(... musika: azkar eta gero eztituz...)
2- Bainan zuzentasuna ez baita hola funditzen...
3- Askatasuna ez baita hola itotzen...
4- Herri langile bat ez baita hola fusilatzen...
1- Haien urrats herrestoak ezagun dira mendiko xenderetan
2- Haien mintzo soinuak entzuten dira etxaintzineko atean
3- Haien gorputz gordinak ibilki dira herriko plazan.
(... musika: azkar-azkarra)
1- Bat, bi, hirur eta mila bihotzetan
Zuzentasun berriak ari baitira sortzen...
2- Bat, bi, hirur eta mila bularretan
Askatasun berriak ari baitira loretzen...
3- Bat, bi, hirur eta mila mendietan
Herri langile berriak ari baitira xutitzen...
4- Herri langile honen ogian eta arnoan
Hil dituztenen gorputz gordinak eta odol beroa
Hil dituztenen mila amets eta burruka
Zuzentasun berriak ari dira sortzen...
Herri langile honen ogian eta arnoan
Hil dituztenen mila nigar eta kantu
Askatasun berriak ari dira loretzen...
(...musika azkar-azkarra...)
1- Eta mila herriren oletan
ekintza gogorrak ari dira moldatzen...
2- Eta mila mutikoren gogoan
amets argiak ari dira dantzatzen...
3- Eta mila neskatxen ezpainetan
kantu alaiak ari dira loretzen...
4- Herri langile honen ogian eta arnoan
bizi berri bat ari da azkartzen...
(... musika alaia...)
[1975]
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NOR OTHE GIREN
Nor othe giren
Jazarriren
Kadinen erauzten
Gaur elgarrekin
Dugu jakin
Bai eta zin egin.
Zer uhel zaizu
Bixtan sartu
Egoiteko itsu
Nola zeraiten
Oro johan
Odola turritan
Burua zauten
Joz zartatzen
Ahoa zauritzen
Soina abreki
Lahardeki
Sakildu zorrotzki
Nor othe giren
Jazarriren
Kadinen erauzten
Gaur elgarrekin
Dugu jakin
Bai eta zin egin
Zer lertzok haigu
Hi elkhortu
Ez baituk behatu
Ene garrasi
Luzeari
Egin duk ihes
Zendako nauten
Ni iruaiten
Biziaz gabetzen
Othe zakiten
Zonbat nuen
Bizia maitatzen
Nor othe giren
...
Urrilorea
Iphularran
Loratzen denian
Hil nizala ni
Orhoit hadi

Libertate gatik
Eho nautela
Behakila
Etzalaka uka
Ene tormentak
Nardaketak
Eztuk gezur-bentak.
Nor othe giren
...
Elder-kiretsaz
Ta hil lotsaz
Hagun zuriz latzaz
Nie egotzi
Ta xehaki
Eta hik ahantzi.
Zintzurretikan
Sortzen nikan
Lastuna errekan
Ta sabeletik
Ixurtzen nik
Barneko mamitik
Nor othe giren
...
Hegaztin baten
Itzala zen
Nitarat hedatzen
Hiltziak nola
Din hegala
Beltz eta zabala
Haritz gainera
Hik bandera
Altxatzian gora
Ene hezurren
Lurra duken
Urriloraturen
Nor othe giren
...
EUZKADIN 1975-eko urrian
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EGUNGO BERRIETATIK...

1976.ko irailaren 2-an
goizeko seiak eta laurdenetan
fazisteriaren esku gordeak
bonba bat bota du
fazisteriaren esku kriminelak
bonba madarikatu bat zartarazi du
Zabal liburutegia, Pannecau karrikan, Baionan
fazisteriaren asmo madarikatuak
hondatu digu bonba bat zartaraziz
goizeko seiak eta laurdenetan
langileria doi-doia jeikia den tenorean
eta bere kafetxoa hartzen ari den tenorean...
Ordukotz joana da, joanak dira
urrunduak eta ihesian gordeak dira
fazisteriaren morroi zitalak
langileria doi-doia atzarria den tenorean
kapitalaren sasikumeak
Polizia eta jende kuriosak bilduko dira
biltzen dira afera arrunt baten inguruan bezala
karrikako komertzantak ari direlarik
mitraki, eta zurki eta botikerien erraztatzen
barneko kexua ez jakin nola gorde
Polizia eta jende kuriosak bilduak dira
karri(ka) partean bonbak egin desmasiak begistatzeko
baina jende langileria doa bere lantokira
bere kexua golkoan
lanera joan behar baitu...
Sarrixago edo asterian jakinen du
jende langileriak beti berandegi jakiten baitu
Pannecau karrikan beste langile batzuren
lan tresna eta ogia eta izerdia
kapitalaren sasikume zirtzilek
bonba batez funditu dituztela
jende langileriak jakiten du
beti bezala polizia eta jende kuriosak
afera arrunt baten inguruan bezala bildu direla.
Ordukotz joanak ziren eta urrunduak
fazisteriaren eskumakil oihesak.
[1976]
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Phagoen hostoiletan
Haizeak musika arin bat jo zuen
Neure gorputz enoatua
Pausatu nuen pollikiño iratze-lurrean
Autoan, treinean gogortua
Aulki batean, bulego aurrean
Talde baten ikuspegi
Bere mugimenduak galdurik
Bere erritmoak hautsirik...
Neure gorputz nagitua...
Iduritzen baitzaut
egunetik egunera
Gorputz higatu batean
Sartuz noala...
Burua hustu
Bihotza hustu
Gorputza hustu
Mendiaren erritmoetan sartzeko
Ilargiaren eta eguzkiaren
Haizearen eta lanoarekin
Erritmoetan ibiltzeko...
Burua urrundu
Bihotza urrundu
Gorputza urrundu
Ene indarren
Ene kapazitateen
ene sendimenduen
Xurgatzaleetatik
Phagoekin, elorri xuriekin eta iratzeekin
Hatsa hartzeko...
(Beste orri batean:)
Haizea zetorren hegoaldetik
Musika firrinda bat zabilen phago hostoiletan zehar...
Neure gorputz enoatua
Pausatu nuen pollikiño
Autoan, treinean gogortua
Aulkietan, bulegoetan plegatua
Talde lanetan ixil eta haiduru

Bere mugimendu naturalak ahantzirik
Bere erritmo normalak hautsirik
Neure gorputz desegina
Bildu nuen pollikiño phagoen itzalpera...
[1977]
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HEMENGO ELIZARI

Errepika 1
Eta gu ez gara libro
Ikusten duguna salatzera:
Herri zapaldua
Herri apurtua
Herri urkatua...
Eta gu ez gara libro
Sinesten duguna aitortzera:
Herri xutitua
Herri elkartua
Herri askatua...
Notable jauna Elizan soinulari
Gostuan dela nola ez da ageri:
Eskuak zalu aireak jotzeari
Begiak erne horko jendetzeari
Kasu eginez plantan egoteari
Badaki ere behatzen apezari
Irri bat lotzen aurpegi izkinari
Gogoz asmatzen ehun bat debrukeri!
Kalonje jauna elizan mintzalari
Talendu gaitza ba omen du ugari:
Hitz hautatuak noiz nola bederari
Balaka goxoz eskuin aberatsari
Maltzurkeriaz langile herrestari
Ederkikara lotzen da frantsesari
Deituz kartsuki puxanten Ortziari
Su bota dezon fededun bastartari!
Zenatur jauna elizan lendakari
Ahantzi ez da noizbait zela kantari:
Aintzin-gibelka lasai ibiltzeari
Ez baitzaio zer ohitua denari
Ele xuri-beltz ahalaz xarmegarri
Askiko zaio gure populuari
Behin lotu-ta lausengutza lanari
Nola eskapa Frantses-Españolari!
Obispo jauna hil-harrien zaindari
Thema gogorrez eman zen mezulari:
Axola handi betiko indarrari
Aulki goratik mintzo da jendeari
Nigar intziri enterramendukari
Hantxetan hara doan lehengoari
Mehatxu frango ta hanbat azpikeri
Gure herritar burrukalarieri!

Bankierro jauna elizan eskelari
Laño-lañoki jartzen da otoitzari:
Eskuak bilduz luzean gorputzari
Begiak ñir-ñir goi bildutasunari
Estatu hortan hain baita hunkigarri
Ez da lotsati humiliatzeari
Bihotz barrutik eskatuz Jainkoari
Dezaion eman ongi eginen sari!
Jandarma jauna Elizan txixtulari
Bere gradoko lagunen ordezkari:
Sudurra luze krima senditzeari
Bidez-bidexka Ordrearen beilari
Nork egin duen zerbait tetelekeri
Ez da baratzen artaz notatzeari
Huxtu-lasterka hobendun ez denari
Milika-sino hauzoko sosdunari!
Makiñun jauna Elizan makilari
Uko egin du belaunikatzeari:
Urratsa zalu ibilki tratulari
Merkatu plazan nolako elekari
Izan daiteken gizon xuxenenari
Errainak hautsi ez zaio urdekeri
Haztamaztaka moltsa hanpatuari
Oheratzen da dei eginez loari!
Errepika 2
Baina libratuko gara
Ikusten duguna salatzeko:
Herri zapaldua
Herri apurtua
Herri urkatua...
Eta juntatuko gara
Sinesten duguna aitortzeko:
Herri xutitua
Herri elkartua
Herri askatua...
Notari jauna Elizan epailari
Jarraikia da igandetakoari:
Astegunetan segidako lanari
Neurrigabeko fortuna biltzeari
Gezur-ohointzaz hartzea duenari
Ez da gisala lege bihurrikeri...
Dohain ederrak ausarki eta jori
Agitzen dira holako batzueri!

Mediku jauna Elizan kontseilari
Ez da higatzen meza segitzeari:
Daki behatzen denekilakoari
Orok diote ez dela handikari
Solas goxoak eri den xaharrari
Ongi pagaraz kliantel kartsuari
Mia-miaka bular ingurueri
So baten sari neskatxa gordinari!
Nagusi jaunak Elizan predikari
Juntatzen dira fama onekoeri:
Gau-egunero beren zer egineri
Behar delarik belaunikatzeari
Izanagatik eginbidez ihaurri
Bihotz amultsu beharretan denari...
Tink hupatuak kapital bizkarrari
Ez dira lotsa etzidamukoari!
Zenbat holako Elizan saindulari
Eman dirade egiaren zedarri:
Jauntzi apainak usain on girgileri
Egunak oro lasai bizitzeari
Jende xumea aztaparka lurrari
Ezin eskapiz iheska hiltzeari...
Baina ondikotz jauneri kasta horri
Suerte on hau ez zaio lotsagarri!
Bertsu lerro hauk, kritika eta irri
Eskaintzen ditut hemengo Elizari:
Bota diotet ausarki biper gorri
Nahiz dakarten ahutra bat elorri
Izan laitezke askorentzat pizgarri
Gogo-bihotzez urratuz bide berri
Gerta gintezke lotuagoa elkarri!
Errepika 3
Eta libratuak gara
Ikusten duguna kantatzeko:
Herri xutitua
Herri elkartua
Herri askatua
Eta libratuak gara
Sinesten duguna ospatzeko:
Herri xutitua
Herri elkartua
Herri askatua!
Domintxainen 1977ko uztailan.

(33)

GURE INGURUMENA

Udaberriko ixiltasunak dakar berari lotua
Zuhaitz artetik lasterka doan erreka baten kantua:
Sinfoni luze xoragarria berez-bere negurtua
Harri kixkolen berdin harroken doinuetaz moldatua!
Bide bazterreko iratze ondoa
Zortzi aldaskaz osotua:
Sei osorik beren luzean ferde-ferde
Eta bi hautsiak, lurrari so tristeki
Amultsuki ferekatu nituen.
1977ko uztailaren 16an
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XAHAKOA ETA MAKILA

Xahakoa eta makila
Euskaldun ororen lagunak:
Bata dilindan besapean
Mama gorrirekin dantzetan
Bestea tinki ahurrean
Oinekin zoin gehiagokan!
Xahakoa eta makila
Bizi-pasaia gaixtoetan
Delako... memento haietan...
Adiskiderik lehialenak!
[1978-1979]
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Frantziako azken gerla (1939-45) ondoan, Ipar Euskadiko
laborantza hasi zen mekanizatzen: lehenik trakturra; gero,
honekilako arnesak. Urtetik urtera gaur arte, modernizagotuz joan
da lan molde hau motorrezko tresneria azkarragoarekin...
Baserria, etxekoz-etxekotik merkaturateko mozkinak egitera eta
artatzera behartua izan ere da: lurrarekilako eta hauzoekilako
harremanak bestelakatu dira, herriko azturak eta ohidurak ere...
Mekanikak sartu dira eta sartzen dira ugari etxaldeetan. Jendeak,
batez ere gazteak, joan dira eta joaten dira sort-herritik kanpo
lanketa ahal duten lekura. Mendi arteetan, Ibarretan zelaietan...
ahuldu da haurren zalaparta. Ez da hautemaiten, gauean, gazten
urratsik, bide eta xenderetan. Eta, xaharrak, etxe inguruan,
itzulika dabiltza ihes doakioten biziaren ondotik. Bakarrik, oraino,
hil zeinuak irauten du, danga-danga, heriotzea markatzen...
mekanika sartu da eta sartzen da jendeak ohilduz eta bere
marrumak inarrosten ditu mendi arroilak eta tontorrak. Galdu da
mendiz-mendi zabilen irrintzina: giza abotsa! Bakarrik, oraino, hil
zeinuak irauten du markatuz, tristeki, mekanikapean gertatu
heriotzeak...
Din...
Dan...
Hil zeinuak
Din...
Dan...
Arrastirian
Dabila berria
Berri latza
Ahoz-aho
Lagun batetik bestera
Etxe batetik bestera
Hedatzen da berri latza
Itzulikatzen
Batetik bestera
Herri guzian
Eta herria baino urrunago
Heltzen da
Etxexuriko Piarraño
Igande arrastirian
Ez zela etxean sartu
Bere aita xaharrak
Alorrean
Harrapatu zuela
Basa ahiaren pean
Bizkar hezurra hautsia
Aita xaharrak
Piarraño, bere semea

Berrogeita bederatzi urte
Etxera ekarri zuela
Hila
Nolazpeit
Besoetan
Din...
Dan...
Hil zeinuak
Din...
Dan...
Arrastiri barrua
Din...
Dan...
Urratu zuen
Din...
Dan...
Tristeki...
Dan... Dan... Dan...
Hil zeinuak...

Domintxinen, 1979ko udaberrian
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MANAGUAKO BIDEAK...
1979.ko uztailaren 20-ko
iraultzaren oroitgarri

Airea: Hara non diran... (Iparraguirre)
. Indar gaitzeko kanoi horiek mendietatik jautsiak
Soropiletan lerrokatuak utzirik bide luzeak:
Azken batean ixiltzen dira tiro ta bonba zarratak
Jin ditezela gure deskantsu gau zohardien ametsak.
. MANAGUA hiri etsaien pean presondegi bat iduri
Atzo goizean oraino ere karrikak oro intziri:
Oldar indarka irekitzen da askatasunez igeri
Goazen plazara elkarren soinu buru-bihotzak dantzari.
. NIKARAGUAko ontasun-jale herresta triste zitalak
Ameriketan lasai dabiltza behin-betikotz zainduak:
Galdu anaien odol errekan busti ditugun eskuak
Hemen dirade iraultza lan hau bukatu arte batuak.
. Gauean barna irrintzin luze harri kozkorren azpitik
Azkar dabila denen pizgarri mendi-zelaien artetik:
Neska mutilak arin-arina atzartzen dira pausutik
Uzta berriak laster biltzeko atzo uzkali lurretik.
. Aizkorri eder xoragarria gau-erraietan sortua
Etorri zaiku laño-lañoki ihintza gozoz bustia:
Burruka baten izerdi lodiz indarberritu Herria
Bere buruaz jabetuko da gogor finkatuz gaurkoa.
. Ipar haizeak ohiltzen ditu azken lanoak zeruan
Aro ederrak iraunen duke eguzkiaren betean:
Bake poxi bat espero dugu gure jendalde hauetan
Jakin dezagun gizona nor den gerlagabeko bizitzan.
. Zuhaitz handien itzalpeetan gauaz bildu freskura
Zainak suspertuz dohakigula gorputz guzian behera:
Bizi berri bat hel dakigula amesten dugun mundura
Haurren jostetak irri-kantuak bihotz alaien pilpira.
. Herri hontako langileria bihurtu baitzen gudari
Beharko diren ekaiak lantzen ez da izango urduri:
Itxaropena gorri ta beltza gazte gordinen ageri
Hiri-plazako baztergietan loretuko da nabari.
. Aitatxi lerden Amatxi erne elkar lagunduz umilki
Etxaintzineko aulki xumean ttottotzen dira polliki:

Beregan duten histori peza itzulikatuz ximenki
Arbasoenak eta gureak konda ditzazten xeheki.
. Izengabeko menperatuak ez izateko geroan
Gure lurretik etsaiak oro atxik ditzagun kanpoan:
Askatasuna lortu dugunok gostarik gosta burrukan
Herri-poema zizelatua urra dezagun harrian.

1979ko uztailaren 20a
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ZUREAK GAITUZU JAUNA
1980ko Martxoaren 26, asteazkena:
Donapaule-Domitxaineko Frantsiskano anaidia doha
Belokera, Beneditano Fraileekin egun bat iragaitera, elkar
ezagutzeko, elkar estimatzeko, euskal lurretan Euskal
jendearentzat Jainkoaren Berri onaren lekuko argiak izateko,
gaur eta gero...
Hinki-Hanka -ren poema liburua eskeini nioten, poema hitz
hauekin, egun honen oroitzapenean...

Ala beneditano
Ala Frantsiskano
Biziaren Jaun Goikoa
Zureak gaituzu
Eta zurekin zuretzat
Bizi nahi dugu
Zure berri ona
Gugan obratzeraino
Eta aitortzeraino
Gugan bizi den
Euskaldun Jendearen
Erroekin eta erraietan.

Domintxainen, 1980ko martxoaren 26an.

(38) INGURUETAN edo AJACCIO-KO KARRIKETAN
(B aldakia: )
Cours Napoléon eta
Avenue du Premier Consul
Kurutzean
L'Ajaccio kafea
Izkin batean piramide bat bezala eraikia.
Goizeko hamarrak inguruan:
Bi gizon
Elkarren lagun
Bata adinetakoa, mustatxekin
Bestea zahartxago, mehar
Bedera xakurrekin
Mustatxadunak xakur gotorra,
Meharrak xakur ikilta bat.
Biak joaki dira hondartza aldera...
Gizon eta neska bat
Elkarren lagun
Ia
Gizona bizar luze zurpailarekin
Neska handiegi eta potzoloa
Itxura guzien arabera
Elkarren lagunak
Aurrean iragaten dira
Ia...
(A aldakia:)
Ene eskuin aldean
Beheraxago
Hirur gizon
Langile
Elkarrekin
Sable meta bat
Palatraka barneatzen
Ari ziren
Ziloka bat tapatzen.
Su gorrian Avenidan
Bi emazteki
Paratzen dira
Pasagian
Batek urtzain bat
Bota du erditsutan.

Ene aurrean
Eta inguruan
Barmana
Pantalun beltz atorra xuritan
Freskoki iresia
zigareta ahoan
Mustatxa mehe bat
Sudur azpian
Mahaiak antolatzen
Eta kadirak lerrokatzen ari da
Xerbitxu artetik.
Ez da euririk
Baina
Emazteño bat
Bringo-bringoa
Pasatzen da
Avenida bestaldean
Paisola baten azpian
Aroa ilun da haatik
Beharba eurituko du.
Autoak eta autoak eta kamionak
Motoak eta oinetakoak
Alde hontatik bestaldera
Bestaldetik alde hontara
Pasatzen dira eta kurutzatzen
Kurukatzen eta joaten
Avenida barruetatik.
Parrez-par
Bistan dut
Souvenirs jouets magasin bat
Bat edo beste
Gizon ala emazte.
Artetan baratzen horgaindi
Oroitzapen eta jo(i)eriei begira
So eta so
Sudurra luzatuz
So eta so
Kristaila barruko
Oroitzapen eta jo(i)eriei.
Palmondoak
Batzu labur
Bertzeak gora
Avenidaren bi sahetsetan
Itsas alderaino
Maltso-maltsoa
Adarrak lurrari begira
Maltso-maltsoa

Avenidako mugimenduari begira.

Corsica Ajaccion, 1980ko ekainaren 10ean

(39)
BATETIK
HIRURA
ZAZPIAK
BAT
EUSKADI
HARRIETAN
HITZETAN
HATOR
EUSKARA
MUNDURA

HARRIZKO
HITZEKIN
HATOR
EUSKARA
MUNDURA

Harrizko
euskAra
ezpaineTan
gOgor
munduRa

dantzaLdi
Iraultza
Bihotz
irRi
Euskadi
atZo
gaUr
askaTasuna
Iraultza
EUSKADI

HARRIZKO
HITZETAN
HATOR
EUSKARA
DANTZARA

Harrietatik
euskAra
ezpaineTara
gOgor
dantzaRa

dantzaLdi
Iraultza
Bihotz
irRi
Euskara

lagunGoari
Elkargoari
batasunaRi
itxarOpenan
askAtasunan

1981eko martxoaren 19a

(40)
Kartak mahai gainean pausatuko dituzu
Eta saiatuko zara zeure geroa zilatzen
Irri eginen duzu kartak itzulikatzean
Zeure erhi punttetan kartak erabiltzean
Eta oraino ainitzetan, halako arralleria moduan
Bainan askitto serios
Lagunen eskuko lineak ikuska
Bizitzaren ildoak ateratzen saiatuko zara
Artoski eta serios arralleria izkinean
Bizitzaren itzuli-inguruak segitzen
Ibiliko zara
Eta ongi dakizu
Deus ez duzula jakinen
Zeure eta besten bizitzako ildoetan
Deus ez duzula ateraturen
Badakizu joko bat dela xoilki
Karten harat-honakatzea
Eskuko ahurrean lineak irakurtzea
Joko liluragarri bat dela
Badakizu!
Eta uste duzu halere
Halako batez egia bihurturen zaitzula
Kartak eta lineak
Zeure bizitzaren erraietan kokatuko direla
Eta egia bihurtuko zaizkitzula;
Kartak pausatzen eta itzulikatzen
Segitzen duzu
Eskuko lineak irakurtzen
Saiatzen zara
Halako arralleria moduan!
Irri egin genuen...
Jakinen zenuen
Sinesgaitz nintzela.
[1981]

(41)

EUSKADI...

Aita Saindua Euskadiko lurretan pasaiant ibili den egun hauetan, Itziaren
semeok espero genuen Ebangelioa, Berri ona, ez dugu jakin...
Gaitzeko muntadura baten medioz, Parisek eta Madrilek, elkarren arteko
bereizgoak gorderik, elkar aditu dute, bidaia hau estakuru, mundu osoari gure
Herria bolbora-herri bezala itxuratzeko eta presentatzeko. Frantziako eta
Espainiako telebista-irratiek eta kasetek, gezurrez eta laidoz muntadura hau
ederki eta gora ordezkatu dute bertako eta kanpoko jende xehea eta langilea
engainatu nahiz...
Gure herri hau presondegi bat iduri egin eta utzi digute. Geure Fedean barna
kolpatuak izan gara.
Bainan, gizonaren Semearen Esperantza ez da hil Itziaren semeen erraietan...
Besarkatu nahi zaitugu
Euskadi, geure lurra...
Alde orotatik
Iparraldetik eta Hegoaldetik
Atarratzetik Bilboraino
Gazteizetik
Iruñan gaindi
Baionaraino
Tinkatu nahi zaitugu
Geure hatzaren espazioa...
Eta muin ematen dizugu
Lehenengo eta gaurko
Itziaren semeek
Urratu eta ireki
Askatasunaren
Bide gunetan...
Muin ematen dizugu
Zure aurpegi osoan
Beldurrik gabe
Erraietaraino...
Zu altxatzeko eta askatzeko
Bizia eman dutenekin
Preso direnekin
Borroka daramatenekin
Justizia eta maitasunaren
langile zintzoekin...
Munduaren agerian
Eta mundua lekuko
Muin ematen dizugu
Geure Esperantzaren lurra...
Domintxainen, 1982ko Azaroaren 11n.

(42)

ZEURE LARRUAREN MINBERAN

Gorputza sendo eta gurdo
Dena zara keinu, jauzi
Ezin egona
Sogitean
Idaztean
Mintzatzean
Dena zara sukar eta kalda
Ezin antzakatua
Sentika
Hunkika
Jastaka
Gerri batetik bestera
Gorputza itzulika
Zeiharka
Borobilka
Beso batetik pasa
Ta beste batetara
Ezin errexitua
Bazabiltza
Gauetik eguneraino
Zeure larruaren minberan
Dena zain eta odol
Zeure gorputzaren
Eremuak
Ikertzen...
Madrilen, 1983ko apirilaren 12an

(43)

ATZO GAUEAN

Atzo gauean
Negar malkoak
Ixuri dituzu
atzo gauean
Zeure izerdiarekin
Nahasteka
Burrustan
Hipaka
Nigar egin zenuen...
Uste baitzenuen
Jarraikiko zitzaizula
Elearen engainioan
Hitzeman bezala...
Plaza izkin batean
Utzi zintuen
Holaxet
Besterik
Gabe!
Gauaren arroilan
Eskapi zitzaizun
Elearen engainioan...
Eta
Zeure gorputzeko
Errabiaren minaz
Negar egin zenuen
Negar
Lurra
Zanpatzeraino...
Madrilen, 1983ko apirilaren 14an

(44)

HARITZA

Hirur peza
Eta bospasei zerra
azkenean
Puskatu haute
Tzarra-tzarra
Tronzenezarekin
Ebaki haute
Izerdi xortarik gabe
Eta ilimine istant
Hirur peza
Eta bospasei zerra
Sakabanatu haute
Erroak galduak
Adarrak airean
Tzarra-tzarra
Tronzenezarekin
Damurik gabe
Ebaki haute...
Lan pollita
Lan garbia
Marrumarik gabe!
Bide baztergi pelatuan
Tristerik banoak...
Gainekaldean
Lanoak kexu dituk
Haizea bera
Dabilak nahasian
Bere buhakoak
Alde guzietara
Basati...
Donapaleun ,1983ko apirilaren 24an

(45) INTZIRIEN ARTETIK
Ustegabeko
Gertakaria
Handiegia
Zaigularik...
Dakarkigun drama
Utz diozagun lehenik
Geure gorputzean
Jabaltzera...
Bizia
Berriz
Abia
Dakigun...

Donapaleun, 1983ko apirilaren 24an

(46) TREIN HONEN DRANGALAN

Euskadi-Paris bidaia, 1983

Dan-ga-da Dan-ga-da
Dan-ga-da Dan-ga-da
Treina berotuko da
Treina abiatuko da
Dan-ga-da Dan-ga-da
Zelaietan, mendien urraduran
Dan-ga-da Dan-ga-da
Hiriak eta herriak
Treinak trebeskatuko ditu
Dan-ga-da Dan-ga-da
Istantean...
I
Bidaiaz joan behar dut
Hori bai
Eta joateko asmorik ez
Hori ere bai...
Nagikiro itzulikatzen naiz ohean:
Txoriak alai kantatzen
Entzuten ditut
Argi xirrintean
Eta tristeki behatzen ditut
Abiatzeko tenorea hurbiltzean...
Azkenean jeikitzen naiz
Ikuzten, bizarra egiten dut,
Ikuzten naiz ximenki:
Hortzak, beharri ziloak
Gorputza bere zabalean
Bere luzean, bere tontor
Eta ziloka guzietan...
Ximenki eta artaz
Bidaiaz johan behar dut-eta...
Agur txoriak
Bestaldi arte
Eman nere goraintziak
Zuhaitzeri, mendieri, itsasoeri
Zorionak orori

Lurrari eta zeruari...
Bestaldi arte!
II
Autobusak, taxiak, auto partikularrak
Joan-jinka ibiltzetik
Ez dira atertzen
Garako samatsean.
Jende ostea:
Haur, adinetako, gazte
Zekarten...
Batzuk maleta edo museta eskutik dilindan
Besteek bizkarreko zaku edo balisa hanpatuak
Batzu presan eta trostan
Besteak maltsoago sudurra airean
Denak kurutzatzen dira, itzulikatzen
Garako ezkaratz nasaian...
Zangoetan labur edo luze
Potzolo edo mehar
Irriz edo arrenkuratuak
Harat-honat itzulika
Ulu beltzen antzo
Garako ezkaratz zabalean
Agur eta goraintzi
Besarka edo esku emanka
Amorosen artetik eta ingurutik
Garako ezkaratzaren alde orotatik
Jendea zihoan bilduz eta deseginez
Treinak etorri edo muntatu arau...
Autobusak, taxiak, auto partikularrak
Joan-jinka gara baztergietan
Nondik sar-atera ezin antzakatuak
Ari ziren tutaka eta indarka
Bipil-bipila!
III
Garako erloi handiak 10-ak eta hogoi markatzen du
Orratz handia taka-taka jauzika aurrera inguratzen da
Taka-taka kolpeka aintzintzen zaio orratz ttipiari eta
Bata besteari elkar lagunduz mekanikoki hain xuxen
Ari dira denbora negurtua zaintzen eta oroitarazten...
Haiduru gauden burdin-bide bazter-egongian
Bakoitza doha bere hartan ez jakin nondik horra den:
Bertakoak ala nonbaiteko emigranteak garenetz
Aberatsak ala pobreak
Lanarekin ala gabe
Ikasiak ala ez
Lagunez eta adiskidez inguratuak garenetz

Ala bakarrik utziak
Bihotza zoriontsu ala zaurtua dugunetz...
Bakoitza doha bere bizitzaren hari mehean
Herabe edo oihes edo nazkatua
Eta ezin jakin nondik-nora daraman
Amets izpi baten buhakoak...
Garako erloi handiak 10-ak eta erdi markatzen du
Orratz handia taka-taka jauzika aurrera inguratzen da
Bata besteari elkar lagunduz mekanikoki hain xuxen
Ari dira denbora negurtua zaintzen eta oroitarazten...
Treinak han-harat xuxenean eramanen gaitu
Geure aferetara, geure bilkuretara, geure lanetara
Edo xoilki geure lagunetara, geure deskantsuetara
Treinak han hemen utziko gaitu tanko tenorean
Eta bakoitza joanen da bere usaiako moduan
Oinez edo autoan edo autobusean
Edo taxian
Edo norbait bila etorriko zaio
Bakoitza deseginen da
Eguneroko moldean
Bere aferetan, bere bilkuretan, bere lanetan
Edo xoilki bere lagunekin, bere deskantsuekin...
Bakoitza doha bere bizitzaren hari mehean
Zalu edo maltso edo ezindua
Eta ezin asma nork zer duen menturatzen
Bidaia honen puntan...
Garako erloi handiak 11-ak laurden guti markatzen du
Orratz handia taka-taka kolpeka aintzintzen zaio orratz ttipiari eta
Bata besteari elkar lagunduz mekanikoki hain xuxen
Ari dira denbora negurtua zaintzen eta oroitarazten...
IV
Bedera aulkitan ahalaz
Jendea oro plantatu zenean
Balisa, zakoxa eta beste puskileria
Plegaturik pausa-lekuetan
Nork liburu bat, nork kaseta bat
Irekitzen eta irakurtzen hasi zuenean
Edo xoilki argi horail haren giroan
Bere gogoa nagikiro lasaitzera zihoanean...
Besteak beste, zu ere sartu zinen wagonean
Aurreratu, gora eta eder, aulkien arte-bidean
Zure beztimenda beltzean gorputza noble
Begi inguru beltzaunen zolatik soa oraino trebe,
Zure beso-eskuek eta zangoek bazuten grazia
Batez ere zeure aulki xokoan jarri zinelarik
Eta, polliki-pollikiño, mugimendu arinez,

Zeure gorputzaren luzea bildu zinuelarik pentsati...
Soin -buruetan ilea harro, soa urdinean zohardi
Oski aztal xorrotxek luzatzen zioten gorputza
Zurea baino esku bat goraxago loretsu;
Haizeak derabilan zuhamu guri baten mugimenduz
Jarraikitzen zitzaizun hurbil, presentzia osoan:
Bekoz-beko, zuen eleak ez zuen zurru-murrua gainditzen
Bainan zirudien, memento minetan, ahaideen artean
Ixilean hauteman daitekeen hatsaldi beratza...
Tenorea zetorrela, berexi behar-eta
Bere gorputz gordinaren eremu freskoa
Agertu zitzaizun eta laxoan eskaini:
So bilakor baten leize samurrean
Elkar besarkatu zineten maitekiro...
Berextea zetorren eta deslotu zitzaizunean
Abiatu zen aulki-artebidean dena irripar
Eta urrundu zitzaizun neska desiragarria...
.............................................................
Ikusmenaren hazta-ikuska erneak
Holaxet sortzen bide du
Edo berdin, noiz-nola, eraberritzen
Aztal-beharrietatik bururaino
Zango-sagarretan gaindi
Izta-zainetan gora
Bihotzeraino
Hainbat gutizia gogorren ziztada
Eta amets zoroen kalda etsigarria...
Trein honen argi horailaren giroan
Eta zure jauntzi beltz horren tirantzan!
Dan-ga-da
Dan-ga-da
Treina abiatzen da
Dan-ga-da
Dan-ga-da
Treina berotzen da
Dan-ga-da
Dan-ga-da
Zelaietan, mendien urraduran
Dan-ga-da
Dan-ga-da
Hiriak eta herriak
Treinak trebeskatuko ditu
Dan-ga-da
Dan-ga-da
Uxistean [sic]...

V
Treina abiatu bezain laster
Kutzu-kutzu pasatzen da edari saltzailea...
Kafetxo bat manatzen duzu
Polliki-polliki hozteko ufatuz
Emekiño eta goxatuz
Hurrupatzen duzu...
Zure larru zurpailak badu bere pollita
Argi horailaren azpian...
Gero, betaurrekoak zakoxatik ateratzen dituzu,
Finkatzen lorioski zeure sudur xuxen laburrean
Hasten zara hasten irakurtzen
Kaseta ezkerreko eskuan
Kokotza eskuineko ahurrean...
Zure jestu bakarrek badute grazia:
Nongo Dama ote zinatekeen?
VI
...parrez-par, zu nere aurrean, ni zure aurrean ez ezagunak
tokatu ginen buruz-buru aulkietan...belaunak hurbil, elkarri
hurbil zure zango meharrak bata besteari koropilatuak, nere
zango torropiloak laxoan utziak... parrez-par zure gorputz
zainarta aulkiaren luzaran, nere gorputz trinkoa aulkiaren
zabaleran... parrez-par zure aurpegi gordina herabetua, nere
aurpegi mardula xoratua... parrez-par begiak erne bata
bestearen bila eta bata besteari iheska... eskuak urduri
hantxe-hementxe haztamuka hutsean... hutsean... ahurrak
irekiak soari laguntzez... parrez-par... kurutzegunerik gabean
kurutzefikatuak bakoitza gure munduan... elkarrekin
solastatu nahian eta ezinean bidaia honen parentesis
borobilduan...
parentesis...
abiapengabeko
eta
helburugabeko ibiltze hontan... zure errebista handiaren
ostoetan biribilkatua, nere kaier txarraren lerroetan
kokatua...
gure
munduak...
itsasoaren
higiduran
murgilduak...hegi-juntarik gabe... distanziaren itsasoan...
ausartziarik gabe... zu eta ni parrez-par juntagune baten
menturarik gabe... distantzien bertutez elkar ezin
aurkituak...konplizitate izpi bat, xoilki, distantzien
mugetan...
VII
Zigarreta bilduak beren paper lodian
Eleganteak dira erhi punta tinkietan
Utzixeak bezala ditut
Baina gauerako gohaintzen naute...
Noiz-nola, konpainian, solasen erorian
Horietarik ere erretzen dut
Baina gauerako gohaintzen naute...

Tabako beltzarana zait gustatzen
Goizeko bi orduetan eta gero
Ez dakit zendako:
Beharba, haurrean, arto bizarrarekin hasi nintzelako?
Edo, aitaren palto sakolan ebatsi tabako xuhurra
Gustatu zitzaidalako
Eta neure oedipa bihurria oso polliki gainditzen
Lagundu nauelako?
Ez huke pipatu behar, erraten didate
Maite nautenek
Halako so melankoliko batekin, baina...
Halako euforia bat ematen dit erretzeak!
Duda-muda batean sartu
nintzelarik neure gorputzarekin
Pipatzea kaltegarri litzaidakela arrenkuratu nintzen
Eta erretze kopurua ttipitzea saiatzen naiz
Haur umil baten gisa... beldurrez?
edo, denek diotenaz, bizitza luzatzea gatik?
Nork daki?
Beharba emazteek lukete erantzuna:
Beren intuizio finarekin
Badakikete zer den on, zer kaltegarri
Nere inguruan hainbeste hasi dirade erretzen
Bela(r) mota guzietarik murtxatuz beren ezpain trebeetan
...eta orduan?
Tabako beltzarana poxika ximikatzen dut ahurreraino
Eta neure bi behatzen artean neurriratua
Tinki-tinkia paperrean biribilkatzen dut...
Nere bularretatik ke arin bat ateratzen da
Errondaka itzulikatzen da eta airean desegiten...
VIII
Bestorduz bezala zoladura hutsean jarria zinen: zangoak kurutze, eskuak
pausuan, gorputza malgu, aurpegia murritz. Gaur goxoan hasi zinen zeure
marrazkia solaseratzen: paper osto handian erronda espirala, puntu beltza
abiaduran, aintxinaxago bi puntu ttipiagoak eta berdeak; espirala aldiz errondaka
itzulikatua, hasieran kolore berdez eta hirugarren itzulian perdez... Hatsaren
ritmoan hitzak moldatzean ezpain hezeetan, so egiten zenidan samurki... Katy...
samurki...
...hau nere bizitzaren espirala da... denboran eta espazioan edo goiti
edo behera nabilan espirala... puntu beltz hau... ni naiz... denboraren
eta espazioaren buztinean marruskatua, moldatua...puntu beltz bat
naiz espiralean noiz goiti noiz beheiti ibilki... gaur goiti noa
espiralean bi puntu berdeen dirdiran... bi puntu... bi presuna berde
gaur nere bizitzan konda direnak... dira bi presuna maitagarriak eta
maite dituztanak... espiralean goiti banoa espiraleko gune

beltzeetatik gune argitsuetara... espirala ez da itzulika normalki
goieraino igaten... ez da ibiltze normalik: batzutan goiti batzutan
beheiti... ez da ibiltze anormalik... baina bi puntu berde gaur nere
bihotzeko soinu miresgarri direnak... musika xoragarria bizitzaren
goiti-beheitian... eta ezin ditut deskribitu, ezin ditut solaseratu... dira
xoilki, buluziak, bi izar dirdiratsu... eta uste dut askatuko naizela,
nere gorputz-barneko beltza lasaituko zaitala... askatasunera
heltzean espiralaren gune irekian... eta puntu berde bat bilakatuko
naizela... eta itzulikatuko naizela... bizitzaren espiralean... presuna
berde bat...
IX
Zeure luzetasunean xutitzen zara
Duda izpirik gabe zeure aulkitik jalgitzen zara
Aulki xokoan zeure zakoxa handia utzirik
Beste ttipiago bat besapean tinki-tinkia
Zeure nobletasunean komunetara zohaz...
Berriz zeure aulkira itzultzean
Aurreratzen zara handi-handia zeure gorputzean
Beztimenda beltz murritza, plegurarik gabea
Zeure mugimendu orori jarraikia
Krabata urdina papotik gerriraino
Handikiro urratsean eta soan
Aulkien arte-bidean aintzinatzen zara
Kontuz, mundu segretu bat zeurekin
Daramazu...
Bere antzerkia idazten
Gau berantean segitu zuen
Garcia Lorcak!
X
Zer hizlaria...
Itxura guzien arabera
Hitzak zerabiltzan segurrenetik
Bata bestearen ondotik heldu zitzaizkion
Xorrotx, legun, gogor, xarmagarri,
Egoki, xuxen, ateratzen zitzaizkion
Hitz arruntak, hitz aberatsak, hitz sainduak,
Hitz gordinak, soinu orotakoak
Hauta zuen hitzaldia
Lirikoa, murritza, ironikoa
Dramatik arralleriara, tragikoa
Beratzetik bortitzera
Hitzak zerabiltzan menderatuak
Mendietakoak, oihanetakoak, itsasoetakoak
Harpeetan eta itsarretan(?)

Zizelatu hitzak zerabiltzan
Aspaldikoak eta gaurkoak
Bata bestearen harian
Xaramelatuz melodia hunkigarrienean
Entzuleak oro heiatuz, hitzartuz, konbentzituz
Bere soaren itsasoan pulunpatuz, itzulikaraziz
Bizitzaren muga xenderetan gaindi
Zakienean, berdin ez zakienean
Burtxoratuak zeramatzan entzuleak oro...
Badakiela mintzatzen!
XI
Telefonaz deitu ninduzun eguerdi batez
Eta, elkarrekin hitzartu bezala,
Erran tenoreko etorri zinen astelehen goizean...
Gure sukaldean
Mahain inguruan
Hitz guttiz
Elkar topatu genuen...
Gure soak mintzatuz
Bata bestearen berri
Istantean jakin genuen...
Gutartean ginela
Posible zitakeena
Eskatu zenidan
Eta hitzeman nizun
Ahal nuena egitea...
Erranak erran
Atera zinen eta joan:
Xoilki uzten zenidan
Etxetik urruntzean
Zeure irripar hori...
Irripar hori
Zure aurpegian...
Gaurko pasaia hontan
Besterik ezinean
Eskaini zenidan
Nere bihotzean zaintzeko
Eta ahal nukeeno
Zutaz oroitzeko...
Besterik ezinean
Burruka urte hauetan...

XII
Goaz... goaz.. aurrera...
Batzu jautsi dira, beste batzu igan
Nere aintzineko aulkian bi mutiko gazte
Klaska-kaldan ari dira beren soldadokaz hitzegiten
Bakazioak noiz tokatuko zaizkien kondatzen...
Besteak, zer?
Batzu lo, zenbait irakurtzen edo ametsetan
Edo nik dakita zer?
Beste zigarreta bat?
Manobrak otsailan egitea hobe dela
Elurrik ez delakotz
Dio nere aintzineko mutikoak besteari...
Argi horailak wagon guzia orain argitzen du
Mementoan bada mugimendu:
Txakur ttipi bat bere aintzinean
Adinetako emazte maingu bat doha komunetara
Bizpahirur kontrolier ere, kasketa kopetan behera
Trebeska dabiltza billetak kontrolatzen
Emazteño horrek zer du ba falta, beha
Eta miaka pausa-lekuan?
Nolako firrindan pasa den beste trein hori
Debrien bitezian badoha gure treina ere
Motorra bere beroan ezin atxikia balu bezala
Goaz... goaz... enoatuak bidaia luze honen puntara
Sarri terminusera heltzean
Bakoitza erne-zalukara jendartean galduko da
Jadanik gogo-aztaletan duen tokiraino joateko
Nonbaitik nonbaiterako bidaia anonimo honen puntan
Argi horailak wagon guzia orain argitzen du...
XIII
Nere sahetseko berina
Gauak miraila bihurtu dit...
Gorputza treinaren drangalak
Aldean beste inarrosten dit...
Batez ere neure aurpegiari
Behatzen diot amultsuki:
Erdi-argidurak dakarkit
Nere biloen bir-bira zurpaila
Buru kaskoan frango argalduak eta
Garko inguruko horiek haatik
Frango tinki eta lorios
Irauten didate bizitasunean
Eta edertasunean
Kopeta behereko larru marra horiek
Halako xarma berezia dakarkidatela
Ezin uka...

Treina gelditu da...
Estazio hontako
Argi oparoek
Mementoko
Moztu didate
Neure filmaren trama...
Treina berriz abiatzen da.
Aho-sudur inguruko eremu horiek
Beren gizen itxuran
Badute, egia erran,
Gormandiza kotsu zerbait
Begiak ilunpean
Ezin harrapatuak zaizkit...
Begiak...
Ezin harrapatuak zaizkit!
Euskadi-Paris bidaia, 1983

(47) IZAN... EZ IZAN...
Badaki
Bazakien gauza zernahi
Orotarik eta ororentzat
Hutsa eta bertan eroria
Izaten ahal zela
Ez zuen oraindik ikasi...

Hitzaren hutsa eta
bertan amildua
izaten ahal zela
Ez zuen oraindik ikasia...

Bazakien
Jatorri ona, jatekoa
edatekoa eta oparotasuna
Bazakien
Papoa harro-harroa
larderia eta manamendua
Bortxarik gabe jakitatea ere apur bat
Behar den doi hura
Orotan eta orotatik gainditzeko
Asko gauzaren azala
Dirdira bazakien
Hutsaren
amilduran
[1983]

(48) EMAZTE BAT LANBROAN
Metro sartzean
Eskalierraren zolan
Murru paretari finkatua
Ezkerreko eskua luzatuz
Zinauden
Herabeki...
Lanbro izpi bat soan
Doi-doia murmurika zinezakeen
Zeure ezpain flakoetan
Eske baten melodia berdina
Gauaren nahasian ordukotz
Moteldua...
Avez-vous un franc s.v.p.?
Denek bagenuen
Gehixago edo
Gutxiago
Bainan ez
Liberako bat...
Ororen karkulan
Kondua xuxenegi
Zitakeen-eta
Iragaten ginen
Zuri hurbil
Urrunetik...
Parisen, 1983ko maiatzaren 16an

(49) PARISEKO METROAN
Beltza
Larrutik biloetaraino
Afrikako
Eguzkiaren kaldan
Beltza
Europako jauntzietan...
Beste hainbeste gara
Eguzkiaren koloreetan
Metroan
Joaki...
Mutil gordina
Zara
Zeure gorputz trinkoan
Afrikako
Zuhaitzen izerdian
Hazia
Beltza
Europako xenderetan
Trebatua...
Bere gorputza
Tinki-tinkia
Zango-besoetan
Juntaturik dago
Neskatxa
Zure sahetsean
Ixil-ixilik
Begi-ezpainak
Pausuan...
Zeure begi-larriak
Itzulika
Darabilkitzu
Ikerka
Xoilki...
Hainbeste gara
Metroan
Elkarri
Keinuka...
Zer derabilazu
Zeure begien itzulietan?

Geure begi larriak
Itzulika
Derabilzkigu
Neskatxa baten
Soin arteetan
Ikerka
Xoilki...Parisen

1983ko maiatzaren 16an

(50)
Mundua itzulikatu da
Mundua itzulikatzen da
Mundua itzulikatuko da
Ni gabe...
Ni
Hedoien arteko
Lano ttipi bat naiz
Herabea bainan ergela
Zeru-lurrak
Elkarri juntatu
Nahi nukeena...
Bizkitartean...
[1983]

(51) ZURE BEGIAK
Betaspalak (paupières)
Hets-irekika
Begiak ditu
marron clair kolore
Ñir ñir
Bizitasunaren
Memento laburrean
Berdin alai berdin goibel
Deituz edo iheska
Amodiotan berdin herratsu
Desafio
Hainbeste mundu eta
memento kakarkitzu
eta kasik oro
debalde...
[1983]

(52)
Mundua datorkit
Bere eremu
Luze-zabaletan
Eta itzulikatuz
Dohakit
Ezazolki
Ni gabe...
Ni
Hedoien arteko
Lano ttipi bat naiz
Herabea bainan ergela
Zeru lurrak
Elkarri juntatu
Nahi nukeena
Kartsuki...
Bizkitartean...
1983ko maiatzaren 16an

(53) PASATZEAN
Maitatuko zaitut
Neure bihotzean
Memento baten
Izpian
Erranen dizut
Ele minbera bat
Bizitzari
Ohar zaiten
Dena dela
Izar xume bat
Zeruak eskaintzen diguna
Eta bere urrunean
Atxikitzen!
Utziko dizut
Neure soan
Ateka ttipi bat
Botako dizut
Azpi keinu bat
Bizitzari
Ohar zaiten
Dena dela
Eguzki flako bat
Itsasoak balakatzen duena
Eta bere erraietan
Irensten duena
Gauerako
Parise-Euskadi treinean,
1983ko maiatzaren 21ean

(54) BERE JAKITATEAN...
Mintzo zen
Gora eta azkar:
Hitzak heldu zitzaizkion
Iturriko ura bezala
Ezpainetan
Pirripatzen zitzaizkion
Xehe, arin, zalu
Gizarteaz mintzo zen
Gizarte berriaz
(Aladere...)
Eraikitzen zituen
Zimenduak eta aldamiak
Murruak, pitraiak
Altxatzen zituen
Laster, xuxen, finki
Magikoki
Orenak eta orenak
Mintzo zen
Gizarte berriaz
Hitzak itzulikatuz,
Murtxatuz, klaxkatuz
Ahoan
Ateratzen zitzaizkion
Eta alde guzietara
Eskapatzen zitzaizkion
Gizarte berri baten
Plangintza ziloketan
Kokatzen zitzaizkion...
Alkoola
Gainditu zitzaionean
Hitzak
Zintzurrean
Ito zitzaizkion!
Parise-Euskadi treinean,
1983ko maiatzaren 21ean.

(55) GURE ETSAIAK
Urrunekoak eta hurbilekoak
Ondotik eta zeiharka
Mugimendu ixiletan
Harat-honat dabiltza
Errabia kaldan
Zu begistatzen eta
Zu goaitatzen
Herra-minak jabetuak
Zure ondotik dabiltza
Lurrera noiz
Bota ahalko zaituzten
Noiz
Errainak hautsi ahalko dizkitzuten...
Beren txakurrekin
Beren salatariekin
Zu lore bati xoratua zagoelarik
Itsasoko aire gazitua milikatuz
Bizitzari oihuka zohalarik
Herioa golkoan
Ondartza bustian
Zure ondotik dabiltza
Zuk uste ez duzunean
Zuk deus ez dakizunean
Askatasunaren guzizia baizik...
Harat-honat dabiltza
Noiz beren armaren tiroan
Erailiko zaituzten...
Ibilki dira
Beren txakurrekin
Beren salatariekin
Zuk uste ez duzunean
Zuk deus ez dakizunean
Maitasunaren gustua baizik...
Etxeko mahai aintzinean leherrina
Ttottotzen zarelarik...ouf!
Eta larunbat-igandetan eta merkatu egunetan
Eta beste egunetan
Zeure lagunekin pinterdiño bat
Alaiki edaten ari zarelarik
Hor gaindi dabiltza
Mugimendu ixiletan
Beren barrandariekin
Zure aurpegia miatzen

Urrunetik eta hurbiletik
Zure gorputz-enborra istudiatzen
Gauaz nola egunaz
Beren esku-mutilekin
Herioa golkoan
Zure itzulietatik dabiltza
Zure irri karkailak eta zure kantuak
Eta zure otoitzak
Eskarniatzen...
Izan dadin gaua
Izan dadin eguna
Zuk uste ez duzunean
Lur hotzean hedailo
Botako zaituzte...
Zuk
Bizia baizik ez dakizularik!
Donapaleun, 1984ko apirilaren 15ean

8.1.1.2. Olerki datarik gabeak
(1)
-1San Frantsesen ondotik, beldurrez ikharan
Noizbeit abiatu naiz Jainkozko bidean
Beharrez ihardetsi Dei-goikotiarrari
Ene barne-barnean intzun nuenari.
-2Abiatu bai bidean haurtcho bat iduri
Arrangurarik gabe: nigar eta irri,
Eskuin, ezker haztatuz: jo bethi aintzina
Ahal bazen kunplitu kaskoan nuena.
-3Arrangurarik gabe: bena noiz artino?
Josteta zauku lehen haur ttipi gireno:
Auzoko lagunekin goatzi besarka
Belhar pherde gainean artzeko borroka.

(2)

"Jainkoaren ospea: gizonki bizia"544
Munduan izan bedi: Jainkozko argia
Ilhunpe beltzetan doatzinendako
Leizean erortzetik khasu egiteko.
Zendako othe, Jauna NI ninduzun deithu?
Herri chume batean zer gisaz hautatu?
Laborari seme'ta bertzeak bezala
Burutik zangoraino lur-lohiz daiola.

544.- Autorearen oharra: "dion bezala San Hilariok".

(3)

ANDREDENA MARIAREN BEDERATZIURRUNEKO
OTHOITZA

O Birjina guziz garbia, arima eta gorphutz zeru gorenetan
zira, bainan so egizu mundu trichte huni! Geldiaraz zazu
Jainkoaren kontra gudukan eta gure galtzerat ari direnen
oldarra!
Urruntzkitzu beren peko dauzkaten eremuetarik eta
sekulan ez gaitzatzula utz huyen azpiko erortzerat!
Etchetik kasatuak itzularazkitzu etcherat, gaizki ibiliak
edo persekutatuak direnak librazkitzu!
Laster emozu bitoria Eliza Sainduari.
Gure haur guzieri emozute erlisionearen erakaspena!
Zinez finka zazu Jainkoaren erresuma gure familian, gure
herrian, gure erresuman, mundu guzian! Eta Jainkoaren ganat
juaiteko biderik laburrena zu baitzira, egizu maitha zaitzagun
bethi gehiago, zerbitza zaitzagun bethi hobeki eta zure alderat
ukan dezagun haur ttipi batek ama maithagarrienaren alderat
duen konfiantcha bera!
Gure dudetan argi gaitzatzu, gure ahulezietan azkar
gaitzatzu, gure nahigabetan solei gaitzatzu. Egun oroz begira
gaitzatzu gu eta guri bihotzez daudenak; lagunt gaitzatzu gure
hiltzeko orenean eta har gaitzatzu zeruan zure aldean eternitate
guzikotzat.
Halabiz.

(4)

AGUR, ESKUARA
Agur Eskuara, Eskual-endaren hizkuntza garbi maitea!
Ñiñi nintzelarik ohako gainerat kunkurturik,
bere hatsaz ninduela berotzen, Amak zerautan erakutsi
gizonaren lehen hitza: Ama.
Gizon eskualdunaren lehen hitza, hoin bero, hoin bethe, hoin legun ezpainen
puntan:
Ama.
Geroztik: Ama eta bertze
Ene gogoa zabaldu-arau
Ene adimendua phiztu-arau
Ene izaitea izan-arau, gizaki direnen artean... eskuara- mintzoa jelgi zaut ahotik;
jelgi kristaila bezain distirant; ithurri zilotik ur garbia bezain fresko,
eskuara jelgi zaut ahotik... nunbeitik sorthua... jelgi ahotik eta ezpainetan
murmurikan ichuri... norbaitentzat.
Agur Eskuara, Eskual-gizakiaren hizkuntza
Zer gisaz othe eskuara ene ahotik egun batez murmurikan aditua izan zen
Zer gisaz othe eskuara ene beharrietan egun batez firristan sarthu izan zen?
Ba othe Eskuara? Zendako ez beste hizkuntza zerbait,
Eta zer gisaz othe, Eskuara?
Emazte batek hartu ninduen besoetan eta erran nion "Ama". Ohartu nintzen
emaztearen arpegian irri bat eta bere ezpainak ene ezpainetan musu egin
zautan. Zer gisaz? Musu eni? "Ama" niolakotz erran?
Eta Emazte berak, ene "Amak", erran zautalarik "ene haur maite maitea" irri
egin nion, ene beso ttipiak "Amaren" lepoan inguratu nintuan; ene esku ttipiek
"Amaren" lepoa
pherekatu zuten eta ene espainez amaren ezpain beroak onsa (? ) .
Zendako Amak eni "Ene haur maite maitea"?
Zendako nik Amari "Ene Ama maite maitea?
Ni beinintzan Amaren haragitik zerbait
Ama baitzen ene gorphutzaren sor-gunea...
Eta Eskuara baiginduen elgarren alderako amodioaren agerbidea.
Ni beinintzan amaren gorphutzaren osotasuna
Nik beinuen amaren baithan ezagutu biziaren hastapena
Eta Eskuara baiginduen elgarren alderako zorraren lokharria
Ni beinintzan Amaren sabeleko fruitua
Ama baitzen ene giza-semetasunaren ondoa
Eta Eskuara beiginduen elgarren arteko lokharria.
Agur Eskuara, eskual-giza-semeen hizkuntza.
Agur, agur Eskuara, ene hizkuntza maitea.

(5)
Barda uono euriak zerutik burrustan
Alhor eta pentzeak beitziren uretan
Kanpoan chakur tchar bat ezpeitzen ageri
atherbe bero baten zitezken bilhari.
Goiz huntan zer atheri ederra zeruan
Iruzkia arraiez goraki dirdiran
Goiz huntan zer bakea daukatan ugari
Bihotzean gaindika eskainiz deneri.
Zoin den urdin garbian goiz huntan zerua.
Zonbat alegeraki lurra aphaindua.
Nik ere dut bihotza alegeratua
Biziaren pozari nago zabaldua.
Bidean noa, egun, makila eskuan
Chuchen chuchena doan, ene aintzinean
Bide luze zalhuan, boneta buruan
Denbora ederraren mentura onean
Bidean noalarik, makila eskuan
Pentsaketa eginez...

(6) "OI EGUBERRI GAUA..."
Gaur ethorri zauku Jainkoa
Gaur Jainkoa gizon egin da
Bethleemeko bas-herrian harpe zilo bat, hotz eta zabal
Bethleemeko ostatuak denak betheak, Jainkoarentzat ez tokirik.
Bihotzak hetsiago; Jainkoaren beharrik ez dugu!
Untsa gira egun guziko bizi ez-deusean
Untsa jan eta edanean.
Gau hotza, bihotzen idorra.
Alta gau ederra Gizonentzat eguberri gaua
Eguberri gaua Jainkoa gizondu den gaua
Jainkoa haragitu den gaua
Bethleemeko kharbian
Ichil ichila Mariak eman dako eguna
Ichil ichila izan da gerthakari bat, nehork ezagutu ez duena.
Ichil ichila Eguberri gauean, kharbe barnean
Ilhunaren erdian sorthu da
Gizonen eroslea
Zeruko Aitaren ospatzaile
Sorthu da; munduan sorthu da; gizonen artian gizon egin da.
Jainkoa.
.................
Bethleemeko egoiliarrak ohean ziren, beroki.
Argirik ez zen, bazter guziak ilhun
Zelhai zolan artzainak lo, arthaldea sahetsean
Denek lo, gochoki, Eguberri gauean.
Aingeruek adierazi dute bere mintzoa:
"Ospe Jainkoari zeru gorenetan"
Ospe eta kantu egin gaituen Jainkoari
Ez deusetik atheratu gaituenari
Bere hatsaz egin gaituenari
Amodioz bere iduriko
"Ospe jainkoari zeru gorenetan"
Gero Gizona bihurtu Jainkoari
Izan da lehen bekatua
Gizona Jainkoaren ganik behechi
Irustasuna galdu
Amodiozko lokharria hautsi.
Gizonaren hutsa, huts izigarria, ezin izartua
Gizonak ezin antolatuzko, zeren Jainkoari egin kolpe.
Gizona urguluz Jainkoari bihurtu
Jainko izan nahiz, Debruaren maltzurkeriari behaturik.
Ordutik Gizonak bere izerdiaz du bizia irabazten
Bere izerdiaz lurra lantzen, zerbait sorarazten,bere hazkurritzat.
Bere izerdiaz bizian bakharrik, irustasuna bilduko.
"Ospe Jainkoari zeru gorenetan"

Bainan Jainkoa beita Gizonaz urrikitu
Abraham hautatu du, emandako familia bat zabala
Haur alde bat zeruan izar den bezanbat
Itsas bazterrean sable den bezanbat
Ezin khundatuak
(...)

(7) LORE GOR(R)IEN BALADA
Zelai ertzeko lore gorriak
neguak zapuztu ditu
neskatxaren ezpain eriak
zeinek laztanduko ditu.
Gure herriko baratzak dira
Lorerik gabe gelditu.
Udaberriko lili garbia
gure lurrean heldua
gaueko amets bat bezala
egunsentian galdua,
gizon dirudun baten etxean
hain gazterik usteldua.
Loreak zenek jarri zituen
Elizako aldaretan
nagusiak ekarritako
zilarrezko ontzietan
Orain larrosik ez dut ikusten
Euskalerriko kaletan.
Diruak mintzo egiten badu
neskatxaren bihotzean
birjinak autsiko dituzte
ezkontzako arratsean;
gizonak zeinek maiteko ditu
kartzelatik irtentzean.
Aizeak negar egiten badu
emendikan pasatzean,
erantzuna emango dizut
arrazoia galdetzean
zenbat pekatu ikusten ditun
euskaldunaren etxean.

(8) ECHOGRAFIA...
So eta so
Harritua
Beha zinen
Ekran mehean
Harritua
Medikua mintzatzean
Behatzen zinizkion
Formak eta mugimenduak
Segitzen zinizkion
Zeure bihotza pilpiran
Formak eta mugimenduak
Bilatzen zinizkion
Zeure sabelean...
Senditzen eta perekatzen zinizkion
Ekran meheari begira
Formak eta mugimenduak
Zeure sabelean
Sortzen zinizkion...
Zuri tinki-tinkia
Tinkatua
Bihotza pilpiran
Eskuak dilindan
Nahi eta ezin
Eskuak debalde
Zuri tinki-tinkia
Nigarrez ari zen
Gizona...
Zuk bakarrik zinakien
Hiru ilabeteko haur horren
Formak eta mugimenduak
Zer nolakoak ziren
Zeure haragian
Zeure haragi bizian
Gorputz guzian
Eta guziaz
Zinakien...

(9) BAKARTASUNA
Airea: "Mutil koxkor bat"
Bakartasunak inguratu nau mendi gune hertsi huntan
Beti bezala inganagarri bere soaldi eztian;
Nahi nau hezi eta nolazpeit berekin adixkidetu
Bainan enetzat ez du begirik soa argi dezakenik
Ez-eta ere nere bihotza jabal dezaken elherik.
Maltzurkeriaz egun bildu nau nun nahi daukan sarean
Ihes doana baitu segitzen edozoin gorde tokitan
Irri karkailaz trufan bezala tinkatu nau hiltzeraino
Bainan enetzat ez du eskurik aski indar dezakenik
Ene burua inganatzeko ez du izanen ahalik.
Halarik ere lotsarik gabe bihotzeraino sartu zaut
Ez niolarik ideki nahi errabian beretu daut
Zauri zahar bat berritu baitaut bakerik ez izaiteko
Ixtant berean ezin egonak ezarri nau airaturik
Odola kexu gogoa ilun nabil burua galdurik.
Begiak zaizkit dolorez hetsi argiaren dirdirari
Eta zabaldu ezinbertzean inguruko itzalari
Mendi gorenak ilundu dira iruzkia gordetzean
Bidea galdu eta ez jakin zangoak nun zeri finka
Gorputz guzia hasi zitzautan hotz-ikarretan jauzika.
Bizi-nahiak bultatzen gaitu barneko indar oldean
Berritzen ere jotzen gaituzten gertakari gaixtoetan
Zerbait laguntza eskatu nahiz memento lazgarri huntan
Oihu handi bat eman-ahala bota nuen asperetan
Oihartzun botzak zautan bakarrik ihardetsi debaldetan!

(10) POETA BAT NERE ERRAIETAN...
Zangoak eta besoak
Falta ditut
Ebaki dizkidate
Ari ziren ari ziren
Indarka eta izerditan
Ogi jotzeko mekanikaren erritmoan
Errauts eta burrunba
Ari ziren ari ziren
Anaiak eta hauzoetako gizonak
Mekanika bazkatzen, lastoak altxatzen,
Bihi zakuak karreatzen
Ahotza baztertzen.
Batusaren erritmoan
Bipil, zalu, erne
Bata bestearen ondotik
Bata bestea lagunduz
Orenak eta orenak
Batetik bestera
Bazen solas, arralleria, kantu eta zinka
gure etxondoko bazterretan...
Haur ttipi bat
Bazabilen batetik bestera
Ogi jotzeko mekanikaren burrunbak
Batetik bestera, irri eta josteta,
Haur ttipi bat bazabilen trostan
Batusaren erritmoak xoratua
Anaien eta hauzoetako gizonen
Zangoetan batetik bestera itzulipurdika
Irri eta josteta, kantu eta zinka
Gure etxondoko inguruetan...

(11)
Bideetan zehar hainbeste ibili ondoren
Hazta, hunki, jasta
Hainbeste eguzki eta zerugain
Lanoen haraindian hurbildu ondoren
Hitzak murmurikatuz
Bata bestearen ondotik
Hitzak ahozkatuz eta deus
Bideetan errautsa
Eta zerugain haietan oihartzun mutua
Eta deus hitzaren ondotik
Madarikazio eta blasfemio baizik
Trufa, ele gaixto
Flakezia
Eroriko handi bat
Behin eta noiz arte
Nongo leihor bustian
Entzungo nuen intziri haren ondotik
Abiatuko nintzenean
Nintzeneko
Denak ixilduak
Gauean
Denak eroriak
Ni han iragatean
...........
Min baten ziztada
Bihotzean
Intzirika hoa
Ezpainak zukatuak
Lur legorrean
Begiak lanbrotuak
Gau hestuan
Hoa bihotza nongo kolpeaz
Minberatua
Etsitua
Hasperen eta nigar
Itsas marrumaren haraindietan
Gauean
Noradino hoa?
Itsasoko uretan zifli-zafla
Aurreratzen haizenean
Gorputza hoztua
Itsasoko uhainetan neure gorputz hoztua
Dabila lazo-lazoa

Etsitura eta nigar ororen artetik
Doa eta dabila banoki
Uhainek eramana
Izarrekin dantzan
Neure aurpegi gazitua milikatuz
Berotasun izpi bat senditzen dut
Errainetan barna uhainen pereka gozoa
Kilika burtxoratua
Itsasoaren marruma minberan
Leihorretik urruntzean
Bizi apur baten bila
Joaten naizeno leihorra ahanztean
Eta bertako solas faltsuak
Uhainen mugimendu lazoan
Orotatik trenkatua, eta laxatua
Askatasun betearen haizeak
Bultatzen naueno urrunaren eremu izkinetaraino
Hedatuko naueno zabalaren juntadura gaitzetaraino.
Hire aurpegi tristea
Itsas gazian garbitua
Hire begien dirdira
Izarretan kokatua
Leihorrean harat
Uhainak eramanak
Norat hoa
Nere bihotzeko sentimenduaren
Sentimentu hautsia
Nere pentsamenduaren
Pentsamendu flakoa
Uhainak daramalarik
Noradino hoa?
Azkenean zer pasatu zitzaukan
Burutik eta bihotzetik
Zer gertatu zitzaukan
Hire bizitza han harat eramateko
Itsasoaren hedaduran lasaitu ustez
Gutarteko eremuak utzirik?
Gure haragitik berexirik...
Atzo, gaur eta bihar
Dena zen gau-egun luze sukartsu bat
Borroka batetik bestera
Neure buruaren bila
Batzu bestek engainatua
Neure irudi ororen artetik beti haizatua
Nor nintzen
Azkenean ezin jakin

Nor norentzat banintz
Batzu eta bestek ongi irri egiten zuketen funtsean
Lanegiten nuelarik
Harriak bata bestearen ondotik
Pikatzen, neurri onera eramaten, eta zizelatzen nintuelarik
Eta bata bestearen gainean begi kolpe batez
Finkatzen nintuelarik
Eta etxe bat edo artegi bat edo banuki bat
Ateratzen nuelarik lurretik
Neure eskuetan sortzen nuelarik
Murru pareta eder bat harri pikatuz asentatua
Nor nintzen norentzat ez nakielarik
Jakin gabe neure izerdi lodia
Nork xurgatu zuen
Gaua etorri zenean
Oro gertatzen zukan
Nihora heltzen ez den bide batean bezala
Hainbeste ibiltari
Batzu ondotik jarraikitzen zitzaizkan
Eta han nonbait itzaltzen
Beste batzu
Ez jakin zer gisaz
Itzal mehe bat bezala
Irudimenean geratzen zitzaizkala
Bihotza urratzeraino, azkenean
Konturatu arte fantoma batzu zirela...

(12)
Alegera dira
Alegera
Igande bezpera
Delakotz
"Baso bat arno edaten baginu?"
Ostatuan sartzen dira
Sartzen dira eta jartzen
Arnoaren gozoa
Eta gozoaren beroa
Arnoa edaten dute hurrupaka
Eta hurruparen xirrinta
Begietan pindarra
Bihotzean pilpira
Sortzeraino
Gauerditan
Alegera dira
Alegera
Igande bezpera
Delakotz
"Maite zaitut o zoin maite!"
Tinkatu dira tinki-tinkia
Karrikan behera jautsi
Eskuak eskuetan, koropilatuak
Gaua-gauari buruz
Zuhaitzen ilhuneraino
Emeki, emeki
Hitzak murtxatuz
Amodiozko
Elheraino
Gauerditan
Alegera dira
Alegera
Igande bezpera
Delakotz
Amak lisatu zaiak Mirentxu'k
Ohe gainean pausatu ditu
Ellande'k oinetako berriak
Mirentxu'ri erakutsi eta goititu
Etzan dira biak
Besarka, eta
Besarka lokartu

Ametsak kundatuz
Lillurean
galtzeraino
Gauerditan
Ikatz gorriak bildu ditu
Amak hauts pean
Eta gorde
Eta gorde
Bihotzean
Ikatz gorriak
Eta sua
Ixiltasunean
Igan da
Bere gorputz
Nekatua
Etzan du
Gauerdi
Irian

(13)
Herrian, askok bazakiten noiz sortua zen. Nik ez nuen sekula jakin.
Baina, pundu honek ez du garrantziarik. Besteak bezala bizi zen, nik uste.
Bazukeen bere etxea, bere emaztea, bere haurrak, bere artaldea. Besteak
bezala lo egiten zuen, erran nahi dut noizbait, gauean, lo kuluska zerbait
egiten zuela.Ez zen baitezpada loaren umea. Pundu honek izan lezake
bere garrantzia. Besteak ez bezala, bere etxondotik hurrunago zarabilan.
Mendian zehar zarabilan. Gaztainadiak eta haritz ondoak gustatzen
zaizkion. Mendia berarekin zekarren. Ikasiak zituen txorien kantuak,
hegaldak, mugimendu guziak. Bazakien txoriekin kantatzen. Txorien
melodiak berarekin zekarzkien. Oren luzeak egoten zen ere Artetx
errekako iturri sahetsean. Entzuten zuen uraren musika errekan behera
galtzen. Ikasiak zituen uraren melodiak, goizetakoak, egunazkoak, eta
gauazkoak. Uraren melodia arinak eta alaiak zekarzkien berarekin
menditik jaustean eta murmurikatzen zituen. Besteak ez bezala berarekin
zekarzkien txorien hegaldak eta erreka batetako ur xirripa baten
melodiak. Herrian zehar zarabilan. Ainitzek leihotik behatzen zuten noiz
etorriko zen, noiz iraganen zen. Mendiak maite zuen. Herriak ere ez zuen
hastio. "Zato barneraino. Sar zaite ixtant bat". Ate inguruko harri pikatuak
perekatzen zituen, ezkaratzean sartzean.
Harriok geure mendien bihotza
Harriok geure herriaren izerdia
Ez dizkitzuet hautsiko
Ez dizkitzuet salduko
Geure mendien pilpira
Geure herriaren intziria
Harriok iraun dezaten
Harriok mintza ditezen
Nahi ditut besarkatu...
"Zato, Xantxot, barneraino..."
Bere tokia egina zuen mahai buruan. Arnoa ez zuen hastio Xantxotek.
Arnoak ere, Xantxot bere gizona zuen: bustitzen zizkion ezpainak, mihia
zalutzen, zintzurra berotzen, barnea amultsuki sostengatzen. Berri asko
zakien. Denek dazkiten berriak. Berri arruntak. Besterik ere bazakien.
Nihork ez zazkien berriak. Gaztainadietan eta haritzen itzalean jakiten
diren berriak. Edo Artetx errekako iturriak kondatzen dituen berriak.
Kantua galdu digute
Kantua galtzen digute
Artetx errekan gorde digute
Ttin-ttin... Hik bederen
Zuek bederen... ttin-ttin...
(Hustuz segitzen zuen txorien melodia alaia)
Lehen Karlos Handia
Orreagako errekan

Lehen Karlos Inperadorea
Orreagako harrian
Zabal zabala hautsi zen...
Ttin-ttin... Hik betiko
Zuek betiko... ttin-ttin...
(Hustuz segitzen zuen txorien melodia alaia)
Orain ere Euskaldunak
Madrileko karrikan
Pariseko karrikan
Orain ere Euskaldunak
Handi handi ibiltzen dira...
Zer uste dute ala tontoak garan?
Irri egiten zuen, halakoetan eta askotan, Xantxotek. Denek irri egiten
zuten. Denek irri egiten ginuen.

(14)
Zoaz
Noa
Goaz
Harat-Honat
Hartuak
Eramanak
Burtxoratuak
Goaz
Karrikan
Metroan
Otobusean
Metatuak
Tinkatuak
Estofatuak
Goaz...
Nola
Deitzen zaren:
Ez dakit
Nola
Deitzen naizen:
Ahantzi dut
Karrikan
Metroan
Otobusean
Nondik
Zetorren
Ez dakit
Nondik
Natorren:
Ahantzi dut
Hemen...
Eta goaz.
Goian
Zeru urdina
Beherean aldiz
Koloreen nahasketa
Beltzak
Beltzaunak
Xuri
Zurpailak eta
Horrailak

Beherean
Koloreak dantzan
Harat-honat
Itzulikatuz
Karrikaz-karrika
Karriketan...
Hitzak
Hitzen soinuak
Hizkuntzetan
Kastañetak
Atabalak
Txirribitak
Hitzen soinuetan
Hizkuntzen
Sinfonia luzean...

(15)
Alesia estazionetik ateratzean
Lurpeko korridorean
Murru paratari finkatua
Emazte bat
Adinetako emazte bat...
Atzo ere ikusi zindutan
Bainan ez nintzaizun
Ohartu
Gaur bezala...
Tabako untzi bat eskuan
Eta hutsa
Atzoko jauntzi ber berarekin
Jauntzi zurpaila
Bainan atzo ez nintzaizun
Ohartu
Eta besteak bezala pasatu nintzen
Zure aintzinean... eta joan...
Gaur behako bat egin dizut
Eta pentsatu dut
Ene ama izaiten ahal zinela
Murru parata bati finkatua
Espaziorik gabe
Adiskiderik gabe
Jendartean galdua
Ene ama izaiten ahal zinela
Pilda hits horietan gaizki beztitua
Tabako ontzi bat ahurrean
Murru parata bati finkatua
Begiak lurreko malur guziez beteak
Ene ama izaiten ahal zinela
Eta nigar egin dut
Zure itxura neramala
Amari pentsatuz...

(16)
Ibarla bas-herriko umea naiz.
Haren erraietan sortua
Harizpe baten itzalean haunditua.
Hor egin ditut ene erroak
Eta xurgatu izan dut eskual odola,
Ene zainetan doala bihotzeraino
Nizan guzia haziz eskual libertateaz.
Eskual libertateaz?
Ene Ait'Amen ahotik bildu izan dut
Eskuararen jakia.
Eskuara bihotzaren mintzoa, bihotzaren elea.
Eskuara mahain inguruan partekatu ogiaren axal gorria.
Eskuara supazter xokoko otseen gaueko kantua.
Ene etxeko murruek betidanik
Entzun izan duten mintzaira.
Hezurrak ere eskuarak dauzkit moldatu.
Zortzi haurride gira, zortzi mutiko, zortzi gizon.
Lurreko umeak, eta lurreko izerdiaz daukagu gorputz guzia hazia,
hezurretaraino
Lurra daiola: aztaletik kaskoraino bihotzean barna
Lurra gu baitan arimaraino, gu lurra baitan mamiraino lurraren izerdia gu
baitan, gure hatsa lurra baitan, lurraren erraietan.
Gure lurrak egin gaitu eskualdun, gure lurra dugu begiratu gei eskualdun.
Gure lurra dugu nahi gure libertatearen zimendutzat.

(17) LIBERTATEAREN SEINALEA
Eskualdunek Gernikan landatu
eta sortzen ikusi haritzak
Zazpi adar baditu:
Xuberoa, Baxe-Nafarroa eta Lapurdi
Gipuzkoa, Bizkaia, Alaba eta Nafarroa.
Enborra xut eta adarrak zabal
Dago eskual lurrean barna
Lur guziko Eskual-umeen
Libertatearen seinalea.
Zure itzalean ikusi dugu eguna
eta gurea den lur zatian
xurgatu izan dugu eskual odola
gure zainetan doala bihotzeraino
giren guzia haziz hezur muineraino.
Zure itzalean haunditu gira
bainan urrundu gaituzte, elgarretarik behexi nahiz
gurea den lurra nahiz ebatsi.

(18)
Aspaldi hontan haize hegoak zoratu zidan burua
Zenbait bertsotan behar nuela trebatu neure gogoa:
Hasi bainintzen eroturikan laxo-laxorik papoa
Segur ez nuen halere galdu usaiako lo gozoa!
Asko gaiekin kezkatu nintzen ezin jakin zein hautatu
Azken finean hauzi gogor hau honela nuen trenkatu:
Iparraldeko bertsolariak elkarrekilan juntatu
Bina bertsotan nahi nituzke alegeraki aipatu!
Ezin ahantzi dezakeguna Xalbador Urepeleko
Hainbeste bertso bota baitzuen Euskal Herri guzirako:
Bizitzeak jo bihotz zaurtuak amultsuki soleitzeko
Artaz lotu zen ele lan hontan jeinurekin jokatzeko!
Lagunartean nola etxean bakean nihoiz egonki
Goizetik arrats bihotz kezkati zerabilakan tristeki:
Mezu berri bat nahiz moldatu ahal balitzan alaiki
Ezinbestean ele zorrotza sortzen zitzaion saminki!
Larrazkeneko heriotzeak ebaki zion bihotza
Euskal Herria soan bildurik erori baitzen hil hotza:
Pena handitan oihartzun baten xutik ematen gabiltza
Behin betikotz ez dadin suntsi odolean sortu hitza!
Neurri oneko gizon pollit bat atera zaigu Ahetzen
Aurpegi gorri begi erneak mintzoa finki botatzen:
Izpiritua zalu ta laster orotara du bihurtzen
Nolaz ez ditu zangoak ere arabera erabiltzen!
Ostatuetan berdin plazetan forma gaitzean ibilki
Hemen gaindiko gertakari bat ez baitzaioke eskapi:
Izan liteken lazgarriena berpentsaturik artoski
Arralleriaz alde onera itzulikatzen badaki!
Urteak joan fama handitan doa Mattinen izena
Batzarre honek dakarkiola egoki zaion omena:
Herri batekin eginikako loturarik estuena
Ez baita segur honen obretan izan daiteken txarrena!
Urruña herrin erroak sano eginak ditu Txanpunek
Gutartekotzat deraukagula hemen diote ainitzek:
Aberastasun holako baten ekarle diren horiek
Goraipatuak izan ditezen merezi dute guziek!
Zelai neurriko gorputz nasaia ibilera doi pizua

Nongo plazolan ez da miretsi itxura honen betea:
Nola ditxoka berdin bertsotan derabilan talendua
Ez da oraindik (oraingoz) behar gabeko solas batzutan galdua!

(19)
Noizbait ur xirripak zilatu zuen lur axala nunbaitik ere haritz baten azpian,
eta ixuri zen deskantsuan. Ahurrean edan nuen turrustatik: ur ona gertatu
zen! Bihotzean sortzen da olerkia. Gizaki bihotz guziak dira olerki sorgiak.
Ene ustez segurik! Bainan nolako bihotza halako poesia. Bere sentsuen bidez
bihotzak ditu hartzen munduko gertakarien, eta bakotxaren bizitzean
agitzen diren zer guzien joera. Ixtripu baten ondorioez hil zitzautan anaia
bat: zazpietarik bat, berrogoita bi urtetan! Gazte zen eta bizi nahiaren
indarrak zeraman. Leku haundi bat bazuen ene bihotzean; kolpe batez leku
hori hustu da! Zaukan leku hortan, zauri bat agertu zaut: ene arima gune
minbera bat baratuko da, betikotz! Gune hortan sortu da olerki hau. Bada
bide bihotzetik gogoraino! Bada bide gogotik luma ixurgiraino! Ur xirriparen
gisa, noizbait olerki hau hasi da lumatik behera ixurtzen. eta paper baten
zelaian, bere gisako hitz zonbaiten lerrokatzen! Ixuri arau biltzerat entsegatu,
deusik galtzerat utzi gabe. Agortu denez? Ez dakit! Olerki ona gertatu izan
denez? Zuk erranen, olerki zalea!

Gogoak eskuari:
Mogi hadi hortik, esku nagia!
Hea zalukara ibil hire erhi bareak
Ez baitezaket gehiago ohatu
bihotzak ixuri olerki burrusta.
Harrezak luma hori perestuki
Eta idatz nik erranak
Urrezko letretan...
Denborak ez ditzan utz galtzerat...

Eskuak gogoari:
Untsa gaur haiz erne!
Ala uste duk eguna ez dela aski luze izan hire manupean!
Gogo moldagaitza!
"Harrezak luma..."
Beti ber errepika: luma eta beti luma...
Sekulan ez pilota partidaño bat!
Sekulan ez tresna bat lurgintzako!
Sekulan ez maiteen perekatzeko!
Sekulan! Sekulan!
...
Halere bere tema gaixtoa utzirik eskuak hartu zuen luma.

(20)
Hemen, herri hontan
Denak langileak gara
Harri pikatzaleak

Herri hau
Euskadi deitzen da
Fama handirik ez du
Europako plazan
Espainia
France
Deutsland
Ingland
Famatuak dira eta adituak
Europako plazan
Geure herriak
Burrukaren kolpeak
Daramazki bizkarrean
Eta historiaren
Fama gaiztoa
Atera diote
Europako plazan

(21)
Ez nuen nigarrik
Begietan
Ez eta erlasturiarik
Zintzurrean
Baina
Goibeldura
Barruan
Ez dakit zergatik
Ez dakit norgatik
Baina
Goibeldura pizu bat
Gogo-bihotzetan
Eta gorputz guzian
Ene buruaren aurrean
Bekoz-beko
Bakartasun xoilean
Ene barruko goibeldura
Bekoz-beko
Berean bildua eta koropilatua

(22) KAIOLETAN
Kaiolan
Asarrezko negarrean
Otso beltzen giltzapean
Bere herri ta anaien
Zori-txarra ikustean
Deadar egin dualako.
Eta bitartean... bere anaia
Kaiolan
Ixilezko negarrean
Beldurraren giltzapean
Bere herri ta anaien
Zori-txarra ikustean
Deadar egin ez dualako.
Eta bitartean... beste anaia
Kaiolan
Ezerizko negarrean
Aberatsen giltzapean
Izardizko bizitzean
Anka biak illobian
Deadar egin ezin dualako.
Eta bitartean... denak.. kaioletan.

Tolosa'n Abendua'ren II'ean

(23) KANTA ZAK XORIA
Bakarrik nuk asteri huntan
Eta ganberako leihotik, beha nagok,
Nor kausituren dutan ene soleitzeko.
Nor hautemanen bihotzeko goibelaren ohiltzeko.
Mututua, lo, dagok bixta aintzinean dutan
Mendi bizkar luzea:
Ez dik gaur enetzat mintzorik,
Ez bainau senditzen bere erraietan ibilki.
Zeruari begira nagok: hauts bir-biraz estalia?
Biak trixte-kide gisara? Nola kontsola
Ene barneko trixtura?
Haugi to xoria, irriz aro berriari
Alegera zak ene barneko mundua
Urrun-zkidak gogoratzen zaizkitan
Aments gaixtoak...

(24) AMA BEGIRA ZAZU... (1)
-1Zazpi probintziek bat egiten duten Eskual-Herriari!
Bere mendi, zelai, pentze, oihan eta alor eta etsasoari
Aspaldinoko denboretan hor gaindi beitirade
kokatu eta finkatu nunbeitik jin gure
Eskualdun arrazako Arbasoak...
Eskual-Herria
Gure Lurra...
Bere mendi aberats
Bere alhor lantu eta pentze berdeekin...
Arbasoek beren kaskoaz eta besoez eraiki herrialde xuriekin
Eliza baten itzalean...
Eskual-semeen Egoitzari
Ene sor-Herriari
Ama begira zazu...
-2Gogoz eta bihotzez bat egin nahi duten Eskual- semeeri!
Beti beitaude beren odol garbi eta azkarraren jabe
Tinko beren azturetan
Eta heraberik gabe so geroari
Beren mintzairan tente.
Bizi beitirade beren sor-herrian
Beren izerdiaren gostuz aberastuz
beren eskuez oratuz.
Ez dira ez lanari uko egitekotan
Ez eta ere ihes abiaturik
Baitakite lurrak haziko dituela
Indar emaiten balin badiote.
Beren mendietan gaindi, alde guzietarik
Aditu izan dute
munduko giza-seme guzien deiaren oihartzuna...
"gose gaituk, aneia, Jainkoaz gose...
eta gosearekin herrestan, esperentxarik gabe,
joatzi han nunbeit munduko bideetan...
Otoi adi zazue gure deia
Ezagut zazue zuen haurriden mintzoa...
Eskatzen dautzuetegu ogia... Jainkozko ogia
guk ere gogo'bihotzak Jainkoaz aserik
maita dezagun eta amodioz kanta
Gure Aita zeruetan dagona!!

AMA BEGIRA ZAZU... (2)
-1Zazpi Probintziek bat egiten duten Eskual-Herriari!
Bere mendi , zelai, pentze, oihan, alor eta itsasoari
Aspaldinoko denboretan gaindi beitirade
Kokatu eta finkatu nunbeitik jin gure
Eskualdun arrazako Arbasoak...
Gure Arbasoek beren kasko eta besoez
Eliza baten itzalean
Eraiki herrialde xuriekin...
Bere mendi, zelai eta oihan aberatsekin...
Bere pentze, alor berdeekin...
Eskual semeen egoitzari
Ait'Amek eskaintzen daukuten
Gure sort-Herriari...
Gure Lurrari:
Ama begira zazu!

(25)
Gaur ilhun duk zeruan
Lanho beltz batzuek gorde daukuie ilhargia
Gaur ilhun duk munduan.
Gerla solasek ikaretan
Ezarri gitie
Herra solasek tinkatu daukuie
bihotza.
Aneia,
Gaur ilhun duk ene bihotzean
Zeren,
Mundu guzia
Entzun baitut
Ez nian nahi...
Zer eztut egin ez intzuteko?
Ez nian nahi
Nitaraino heldu zen mintzoa:
Mundu guzia eni deika
Nahi dian hire izpiritua
Hobeki konprenituak izaiteko
Giren bezala, gure azturekin, gure
(beharordukin), gure arrengurekin.
Zabal ezak hire izpiritua...
O gorde nahi nuen
Lurpean sartu barru barruan...
Eta ezin!
Finkiago mundu guzia
Eni deika
Hire bihotza nahi diagu
Maitatuak izaiteko
Gure manerekin, gure koloreekin
Giren bezala...
Dei hori sartu zait
Bihotzeraino
Eta min dut
Gaur, ilhun duk ene bihotzean...
Gaur ilhun duk zeruan
Zer izanen da biharko goiza?
Gaur ilhun duk ene bihotzean
Zer izanen da ene geroa?
Anaia!

Gaur ilhun egiten dik zeruan: 545
Lanho beltz batzuek gorde diaukuie ilhargia.
Gaur ilhun egiten dik munduan:
Gerla mehatxuek ezarri gitie ikaretan
Herra solasek min egin diaukuie bihotzean.
Gaur ilhuna jeutsi zauk bihotzeraino:
Zeruko lanho guziak bildu zizkiak
Trumilka bildu jo pizu batean.
Gaur min berri bat jin ziak bihotzaren erdian:
Mundu guziko garrasiak alde guzietarik
Sartu zizkiak eta...
Min diat bihotzean.
Oihu egiten deat
Aneia.

545.- Bigarren zati hau beste orri batean ematen du, eta lehenengo ahapaldiak aurrekoaren
bertsio landuagoa dirudi.

(26) METROAN
Misereor super turbam...
Urrikari dut jendatze hori...
San Mark 8,2
Bihotzaren ilunbeetan.
Hauxe da kurrida metroko pasaia luzeetan!
Jendeak doatzi zainetan, lasterka, hatsantuak
Hortxet gizon trixte bat:
Soinean doi-doia pilda tzar batzu
Bizar luze zikin batekin
Murru paretari kontra etzana
Hedailo, edana.
Nehork eztu denborarik
Besoetan hartzeko
Nehor ez hire ondoan
Hire bizi ilunean
Nigarren xukatzeko
Bihotz xokoan
Bizi berri baten
Amodio xortaren
Ixurtzeko.
Ahal banu ixtant bat...
Doi bat hire sahetsean jarri
Ahal banu doi bat
Hire bihotz xokoan
Ixuri amodio xorta beroa!
Ahal banu!
Bainan ni ere munduaren kurridan
Noa, hartua, ebatsia.
***
"Concorde" stazioneko kantun batean
Itsu soinulari bat:
Soa han nunbeit ilunpeetan galdua
Noiz agertuko zaion argi inhar gozoa.
Bihotza han nunbeit bere erresuma gordean galdua
Aire trixte baten leloan
Sahetsean untzi ttipi bat diruz hustua!
Itsu soinulari
Ene aneia gizakumea
Debalde, bakarrik, mundu hotz batean!

Ahal banu ixtant bat...
Hire soan ene doi sartu
Eta argi dirdiraz
Hire soan ene doi sartu
Eta argi dirdiraz
Hire erresuma iluna bete
Eta bihotzean barna ixuri
Amodioaren xorta gozoa!
Ahal banu!
Bainan ni ere munduaren argian
Noa, menstua, lilluratua.
***
...Ber denboran, metroa, lurpez
Parisen gaindi doala, burrunban.
Behar du kurritu, hortako beita egina!
Metroa: jende mota guzien bil-tokia
Bakotxa bere aferetalat beitoa.
Goizetan untsa beztitua, garbiki apaindua.
Harpegia arrai, biloak brillantinastatuak, dir-dir...
Goizetan jendea alegera doa lanerat.
Bulegolari, langilari, ixtudiant...
Denak alegera, goiza beita bihotzetan.
Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu
Zuen soan ene soaren ezartzeko
Zuen bihotzetan amodio xorta gozoa!
Eta ezpainetan ene kantu alegera!
***
...Metroa arraza guzietako jendeen bil tokia:
Araba, Afrikano, Xinatiar, Frantses, Espainol, Italiano, Eskualdun...
Denak elgarren ondoan
Hizkuntza guzietan errepikatuz
Giza semeen bizi nahia.
Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu
Zuen soan ene soaren ezartzeko
Zuekin solasalditan sartzeko
Deneri erraiteko, denak anaiak girela,
Eta zuekin gogoz eta bihotzez
Gizakente osoaren batasunaren kantatzeko.
***

...Metroa denen bil tokia
Amorosena bezala bakarrik doanarena.
Batzu irakurtzen ari:
Tenore eta sasoin guzietako kaseta mota
Eleberri beltz, gorri, horrail, xuri
"Digest" liburu ezin jasanezko
Mutiko airos: soa argi, nexkatxa bat
Besoetan tinki, segretuzko ele ixiletan...
Nexkatxa amoros: soa ihes edo haiduru,
Galtza gorri, berde, beltx
Zaia arin.
Biloak tinki buruan edo zaldi buztan sorbaldetan laxoan...
Bihotza gazte eta amodioz gaindi:
Amodioz?
Ala itxuraz?
Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu
Zuen soan ene soaren ezartzeko
Ixiltasunean zuen amodio kantu bat emaiteko
Eta Amodioz egin gaituen Jan-Goikoaren goraipatzeko.
***
Langile gotor, burua azantzez hantua.
Irakurtzeko enbeia guti: doi-doia kasetaño bat.
Zigareta ezpain puntan.
Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu
Zuen soan ene soaren ezartzeko
Eta zuekin jasan lanaren dorpea
Eta eskaini Jainko langileari
gizakentearen egun guzitako lana.
***
Berrogoita hamar urteko emazteki bat
Ene sahetseko alkian jarria
Manto beltzaun baten barnean, beroki, zeta fularra lepoan... ederki emana.
Untsa ttottotu ondoan, bere xakutik
ateratu beitzituen bere lunetak
Mitra inguruak eta addarak urre (Kolore!)
Bi behatz ukaldiz garbitu beitzituen
(soa haundi batez inguratu zituela konpartimanteko jendeak)
Eta zoin polliki sudur kaxkoan plomatu eri punttetan hartuak
Xut-xuta, ipurdia alki erditsutan
Gorpitza hesol bat bezain xuxen
"France soir" zabaldu beitzuen eta irakurtu.
Emaztekia ahal banu ixtant bat zure soa ezagutu
Zure soan ene soaren ezartzeko

Eta zurekin munduko kaseta haundia zabaldu
Zurekin irakurtzeko Jaun-Goikoak
Gizakente osoarentzat egin Obra miresgarriak.

(27)
Neuilly, Passy, Auteuil
Palazio eder, aberatsen egon toki
Bagnolet, Montreuil, Bobigny,
Lantegi eta ke... ilun zeru gaina!
Miseriaren erresuma: Lazaro... herri
Pariseko ateetan...
Hetsirik daude, bietan giltzaturik...
Palazio ederren ateak.
Goizetan sehiak erraztatzen ditu
Gauean jautsi zikinak
Eskale, pobre... zoazte bidean aintzina...
zikinarentzat ezta pausurik...
Eratz ukaldia
Mustuka pasaldia
...zoaz karriketan erautsa bezala...

(28)
Bakotxa bere tokirat joatzi treinean. Baserriko treinean, (bapurea)
dariola. Ekaldeko gara: udan jendez mukurru, harat-hunat eta
bakotxa bere bidean, bat bestiaren (punpa). Jendea: treinean batzu
elheka: egungo berrien kurritzen, sustut emaztekiak, kalakan;
gizonak serios beren xokoan kasetaren irakurtzen; anitzak zerbaiten
irakurtzen neskatxa gazte zonbeit bihotza airatzen duen irakurgai
hetarik: "Primadera bethi berriz etortzen" dela irakurtzen dut ene
sahatsekoaren errebixtan.
Asteria dela eta ilhunpea hiri gainerat; eta ilunpea (?). Herri gainerat
xamindu kaskoak topatzen direla, bakarrik bapurazko maxina onfaonfa, denak zikinduz.
Trein horrek derama gizonkia. Trein hori gizonen xerbitxuko eta
gizona dena arrangura, akitua gaur etxerat doa. Zer egingo du?
Jauna zuretzat? Zu, gure jainkoa, gaur goikoa? Ba othe daki zirela?
Nexkatxa multxo bat athearen ondoan, geroari so, elheka arra gauza
handirik gabe, bakarrik beren buruaren (asanpatzea), edertzeko ala
(itsusteko)? beren ideiaz segurik edertzeko. Bainan Jainkoa zure
aintzinean?
Urrunean ikusten ditut eletrika argiak pizten; urrunean bideen
argitzeko jendeek ikus ahal izan bezaten... bidean. Nungo bidean:
lurreko bideetan!
Jaunak, nork zuk baizik argitzen gaitu egiazko bidean? Zeruko
bidean? Ene arrrangura: zu zara Jauna ene Argia!

8.1.1.3. Zenbait olerkiren aldakiak
(1) ETZEN KANTU BAT
Hinki-hanka-ko "Iraun baleza" (1965-04, HH, 44-45 orr.) olerkiaren A eta B aldakiak.
A aldakia:
Gaur entzun dutana
Etzen kantu bat
Bakarrik arima trixte baten hayerena...
Ene athean etzana...
Arima trixte baten hayerena
Zabal nakion athea
Bihotzeko athea
Amodio-gabez hotz baitzen haizea kanpoan
Eta kanpoan nihun giza-aterberik.
Lo zurrunpan, gizona untsa, aments gaixtorik gabe.
Zerk nu ni bada jatzar arazi...
Haizea zen eta... zuhaitz adarrak harrabots
Haizea zen eta... ganberean saguak dantzan...
Zerk nu ni bada jatzararazi...
Eta ezin lokart...
Intziri bat, haizeak karreatzen, ganberako athe xilotik
Intziri bat, xakurra sabaian belhar metan kukutua...
Intziri bat... nigarrez bustia
Intziri mehe bat bihotzak bakarrik adi zezakena...
Estalgiak tiratu nuntuen,
Ohean barnago sartu, gorputza borobilduz...
Oi... zoin gora zen ohean... ohearen beroan...
Kanpoan haizea kantuz orroaz zuhaitz kaskoetan
huxtuz sasipetik... saguak dantzan hegatzpean.
Loa... loa... ah ene lo gozoa!
Mihise artetik intziria hauteman nuen
Norbait ba othe zitaken kanpoan?
Norbait tenore huntan, lo gozoaren tenorean?
Norbait gaizkitu zenik bere bidean?
Ohetik jeiki nintzan, eta zango puntetan leihoraino hurrandu...
Azantzik gabe... zango puntetan...
Krixketa idoki... leihoa punsatu...
Eta nihor ez ikusi athe aintzinean...
Aments bat zela-ta... irri eginen nuen...
Irri zoro... amentsetako intziri baten gatik...
Zanga-zanga, oheratu nintzan, bihotza laxo...
Zanga-zanga eta irriz...
Intziri guziak aments balire bezala...

Deskantsuan eta... zoin goxo supazter xokoan!
Deskantsuan eta... zoin argi su-lamaren irria!
Luzaz iraun baleza gau hunen bakeak
Goi ameslari ibil nadien ixtant bat bederen
Neure mundu gordearen eremuak barnatuz
Bihar, indarrak berriturik, azkarrago izanen gaituk!
B aldakia:
Haizea zen-eta... zuhaitz adarrak harrabots
Haizea zen-eta... ganherean saguak dantzan...
Gotorra da gotorra ene etchea bere zimenduetan
Berrehun urtez badu zonbeit zapaldi senditurik
Bere gorputz zabalean, galerna kexuetan:
Ene etxeak, gogor, gaur ere ihardokiren du!
***
Gaua zen-eta... zoin goxo supazter xokoan
Gaua zen-eta... zoin argi su-lamaren irria...
Bero da bero ene etxe barneko eremuetan
Arbasoen itzala hor gaindi dabila, erne,
Bizi direnen artean, sekulako oroitzapenean.
Ene etxean, zurrungan, gaur ere lo eginen dugu!
***
Lo eginen-eta... aments gaixtoak haizeak eremanen
Lo eginen-eta... bihar goizean jatzarriko iruzkia bihotzean...
Arhin da arhin ene gogoa bere pausuan
Mendiko xenderetan han-harat neramala
Artaldearen urratsean, erreketan gora:
Bazka gizenetan, deskantsuan, oraino alhatuko gaituk!546

546.- Hirugarren atal hau bikoizturik eta zirrimarraturik agertzen da.

***
Gaua
Haizea
Ziren-eta
Ene gogoa
Pausuan!
Ganherean saguak dantzan
Sua lokartzen hauts-pean
Sabaian xakurra ezin antzakatuz...
Nunbaitik ere, kukusoak, kontrebandan, partida!
***
"Au! Tenorea duk, engoitik, oheratzeko,
Xuti hadi, ene gorputz idorra,
Aski egonak gaituk supazter xokoan
Aski entzuna diagu gauaren ixiltasuna!
Haatik arno-kolpe bat zintzurraren xafaratzeko..."
Gaua
Haizea
Dituk
Kanpoan
Ene gogoa
Egon hadi
Pausuan...
Gaur joanen duk...
Gordeko argiaren ahurrean...
Bihar... bihar
Iruzkia jaikiko duk
Bihotzean...
Oi biharko iruzkia...
Eta iganen gaizuk
Mendiko xenderetan
Joanen gaituk ihaztorretan barna
Hoin untsa ezagutzen gaituzten
Gaztain ondoari agurtuz, mintzatuz
Jarriko gaituk betiko iturriaren
Izkinean
Kantatuko betiko errepika
Ene gogoa
Bihar... bihar
Iruzkia jeikiko duk
Bihotzean.

Ene gogoa
Egon-hadi
Pausuan...

(2) GITARRA JOILEA
Herri Honen Erraietan olerkiaren aldakia (1974, BP, 74-90 orr.).
Hartu zioten Etxaintzineko pentzea
Eta pentzearen zolan
Haritz handiaren sahetsean
Haur denborako iturria
........................................................................
Ttortta ttortta ala tturrustan?
Nundik hatoz ur garbi xirripa?
Hiri beha, beha eta beha
Ezin aspertuz niagok oren luzeak
Oren luzeak irriz eta kantuz...
Ttortta, ttortta ala tturrustan
Noiz abiatu hintzan ur garbi xirripa?
Haritz handi honen pean eta itzalean
Ezin ixilduz niagok orenak eta orenak
Oren luzeak irriz eta kantuz...
Ttortta ttortta ala tturustan
Ekartzen dizkidak neure herriaren
Lanak, izerdiak, gorabeherak, nigarrak
Hiri beha, beha eta beha
Ezin aspertuz niagok oren luzeak
Neure herriko gorabeherak ikasten...
Nun gaindi ibilki haiz lurpez lurpe
Haritz honen sahetsean jalgitzeraino
Eta neure lagun bilakatzeraino?
Ttortta ttortta ala tturrustan
Biltzen dizkidak neure etxekoen
Oihuak, aita-amen bihotzkadak
Anaien zalapartak...
Hiri beha, ezin aspertuz, hiri beha
Hasten nauk hasten kantu bat sortzen...

Neure herriko lanak, izerdiak, nigarrak
Aita-amen bihotzkadak, xotinak
Anaien karkailak eta zalapartak erreka bazterrean
Hasten gaituk kantatzen, kantatzen xoriekin
Ezin aspertuz, ezti eta azkar,
Polliki eta finkin, polliki eta gora
Ibiltzen gaituk orenak eta orenak, lurpez lurpe
Herritarren intzirien bila...
Ttortta ttortta ala tturrustan
Nun gaindi habila ur garbi xirripa?
Hiri beha eta hire lagun, lurpez lurpe
Ezin aspertuz nabilak, xoratua, oren luzeak
Oren luzeak, irriz eta kantuz
Hiri beha eta hire lagun, lurpez lurpe
Herriaren ele itoaren bila...
Mututu nahiko zitean gure Herria
Mututu eta ixilarazi
Lurperatu...
Hiri beha eta hire lagun
Lurpez-lurpe eta oren luzeak
Oren latzak, oren goibelak
Baina halare
Ibiliko nauk
Herrestan behar bada, aspertu gabe
Irriz eta kantuz eta, beharba, nigarrez
Hiri beha eta hire lagun
gure herri zapaldu honi
Bere mintzoa bihurtu arte...
Ttortta ala burrustan
Ez ote duk aditzen
Euskal Herri honen mintzoa?
Jendeak ez dira
irri gose
zenbaitetan
MERKATUAN
edo...
eman dezagun MUSEAN
irriz ari dira irriz
karkailaz usteltzekotan
MERKATUAN

makiñunak izorratu...
ez
makiñuna izorratu dutalarik...
ez
makiñunak
AUZOA
izorratu duelarik
edo...
eman dezagun MUSEAN
pare dobleak lagunak atera dituelarik
eskutik
hogoita hameka
keinurik gabe...
MERKATURAT
zoan Maritxu
Baionarat
"La Côte d'Argent" fabrika hetsi zen-eta
ez zuen hogoita hameka
eskutik
galdu zuen irabazpidea
eta ereman izerdiaren bustia
Jende guziak ez dira
irri gose
zenbaitetan
FABRIKA BAT EDO BESTE
hesten delarik
edo...
eman dezagun MARITXU
bihotza goibel kurutzatzen delarik
nigarretan...
irriz ari dira irriz
haurrak
eta iparraldetik jautsi
udatiar pantza handiak
Euskal Herriko itsad hegian (ondartzan)
iruzkiak erretzen dituelarik
laborariak
beren alorretan, ogi epeitean
eta Baionako merkatutik
Maritxu lanik gabe
murritz
gauez-gau doalarik
bere senargeiaren biderat...

Gitarra joilea
hor gaindi iragan zen
eta bere gitarran bildu zituen
Maritxuren intziriak
Baina
gitarra ez zuen jo...

(3) ZURE AURPEGIAREN HARAINDIAN
Bizitza Pilpirak-eko "Zure begitartearen honaindian" olerkiaren A aldakia. (1977,
BP.33-37 orr.)
Juntatu gintuzun
Elkarri hitzeman bezala
Ahûzki mendian...
Eskuz-esku joan gintuzun
Gorago eta bazterrago
Phagoak oparo diren aldera...
[Haizearen arina zenuen gorputzean
Eguzkiaren dirdira begietan
Iratzeen usaina larruan
Eskuz-esku gindoala
Mendiaren erritmoan]
[Gutizia xinple bat
Desira bero bat
Bizia
Bizitzea...]
Mendiaren erraietan
Phagoaren enborra harietan
Bilatuz goatzin
Bizitza tinkoa...
[Lehengo eta gaurko gure mendiak:
Euskal jendearen
Hats eta izerdi
Urrats eta deskantsu
Kantu eta irrintzi
Solas eta elhe...
Euskal kondairaren
Mendi historikoak:
Gutizia eta lilura
Amets eta eredu
Nahigabe eta zorion

Borroka eta iraultza...
Gure libertateen
Ohantza hezgaitzak
Gaurko eta biharko gure mendiak
Gure libertate hezgaitzaren
Espazio askatuak...
So egiten zenidan...]
[Etorri nitzaizu
Abere kolpatu bat irudi...
Neure bizitzaren bide hautsiak
Daramazkit bihotzean
Gorputz nekatu honen
Hezur inguruetan koropilatuak...
Flakezia handi bat sentitzen dut
Ez jakin zergatik
Akidura (pizu) astun bat...
So egiten nizun...]
[Haizeak, lanoak, trumoiak.
Euriak, elurrak, denak...
Ditu mendiak jasaiten, iresten.
Mendiak ez du galtzen
Bere zabaleraren oparotasuna...
Mendiaren zabaleran
Ez da enoatzen eguzkia
Ez da etsitzen ilargia...
Erraten zenidan...
Eta oroitzen nintzen...]
[Etxeratzen ginenean
Ukaiak hantuak
Etxeratzen ginenean
Belaunak zaurituak
Gauak eta egunak
Gure ukhain hantuetan
Ilargia eta eguzkia
Gure belaun zaurituetan...
Amak garbitzen zizkigun
Errekako ur garbian
Amak soleitzen zizkigun
Urritz hostoz gantzutzen zizkigun
Ukaiak, belaunak eta oro... ]
Amak, erreka bazterrean,
Gau eta egun luzeetan
Kondatzen zizkigun

Ilargiaren eta eguzkiaren arteko
Ezkontza liluragarriak
Mendietan...
Gure gorputzen pizuen
Iratzeek kraskatze intziri mehe bat bota zuten...
Behiak, zaldiak eta ardiak
Eguzkia epeldu zeneko
Beren itzalpeetatik atera ziren;
Multxoka alhagian behera
Jautsi ere ziren edangietaraino:
Joare eta xintxila konzerto bat
Fortissimo moduan emanik
Berriz mendirutz abiatu ziren...
Joare eta xintxila konzertoa barreiatu zen
Piano, pianissimo
Mendiz-mendi
Gaueraino...
Dendarinean biltzen ziren igandero gazteak
Herriko ostatu bakarrean...
Baserritarrak ziren gure etxekoak, gure herritarrak
Lan egiten zuten gogorki aste guzian
Behi, idi, zaldiekin
Orduko tresna moldeekin
Berdin bakarrik berdin etxekoz-etxeko
Berdin hauzokoekin berdin ofizialeekin
Noiz-nolako lanetan eta beharorduetan
Mendian, pentzeetan, alorretan, oihanetan
Lan zailak, dorpeak, akigarriak
Gorputz osoaren indarraz eta jeinuaz garaituak...
Besta zen igande arrasteri eta gau berantean
Dendarineko ostatuak uhaitz hegian
Herriko gazteak eta adinetakoak juntatzean:
Jan eta edan
Istorio eta ditxo
Mus eta kantu
Besta zen gazten bihotzean
Gazten ezpainetan, gazten gorputzean
Besta zen jokoan, kantuak, irrintzinetan
Herria buruan-buru trebeskatzen duen uhaitz baztergietan...
Gaztea zen Ixabel
Eta Ixabel eritu zen
Eta Ixabel hil zen
Berrogoita zenbait urtetan...

Dendarineko ostatua ilundu zen
Ixabel hil-eta gero
Gaztean ere xuhurtu ziren herrian
Eta bestak segitu zuen xoilki aipamen bezala...

(4) HIL ZORIAN OTE GIRA?
HH-ko "Hil zorian ote gara?" olerkian agertzen ez den zati berria.
III
Pobreak gaituk
Pobreak eta laborari
Mariñel eta artzein
Komerzant eta langile...
pobreak gaituk
Bainan
Bilbao'tik
Eskiula'raino
Euzkadi
Gure lurra duk!
Mugatuak gaituk
Alde orotarik eta
Erdiz-erdi
Kartzelak jakatuak
Hantxe-hementxe
Torturatuak
Bainan
Gazteize'tik
Baionara'ino
Euzkadi
Gure lurra duk!
[Barreratuak gaituk...........
Munduko Lehiorretan]
Pobreak gaituk
Eta gudurako [altxatuak] heziak
Eta
Euzkadi
Gure lurra duk!

8.1.1.4. Beste zenbait olerki
(1) IRUZKIAREN KANTUA EDO KREATUREN GORAIPALDIAK
Paue, 1954-1956."San Frantses Asisakoa" izeneko kaierean.
Guziz Soberano, botheretsu eta ona ziren Jauna
zuri goraipaldi, ospe, ohore eta goreste.
Zuretzat bakharrik dirade aski on
eta zure aipatzeko gizonik ez ditake izan
aski garbi.
Goretsia izan zaite, ene Jauna, kreatura guziekin
bereziki musde iruzki gure haurridearekin, eguna
emaiten dauku eta argitzen gitu.
Eder da eta distiraz dirdiran
Jaun Goikoa, zure itchura baitezpadakoa.
Goretsia izan zaite, ene Jauna, gure haurride
argizeite eta izarrentzat; zeruan ezarri dituzu dirdir
balios eta eder.
Goretsia izan zaite, ene Jauna, gure haurride haizearentzat
eta airearentzat eta hedoiarentzat, zeru urdinarentzat, sasoin guzientzat;
heieri esker kreatura guzieri emaiten duzu bizia.
Goretsia izan zaite, ene Jauna, gure haurride urarentzat
garbi, balios eta laño egin beituzu.
Goretsia izan zaite , ene Jauna, gure haurride suarentzat;
ilhunbeak urruntzen ditu.
Eder da, bethi arrai, gothor eta azkar.
Goretsia izan zaite gure Ama Lurrarentzat; jasaiten beigitu eta hazten.
Fruitu mota guzietarik eskaintzen dauku bai ere ekhartzen
lore nabar eta belhar.
Goretsia ere izan zaite, ene Jauna, zure amodioarengatik
elgar barkhatzen dutenendako,
Nahigabe eta hestura alegeraki jasainez
Dohatsu izan daitela baketiarak
oi Guziz Soberanoa ziren Jauna,
ezen zuk goretsiak izanen beitira.
Goretsia izan zaite, ene Jauna,
gure haurride gorputzeko heriotzearentzat,

bizi direnetan nehor ez beititake hari eskapa.
Zorigaitz bekatu mortalean hilen direnentzat!
Dohatsu zure nahi sainduan aurkituko direnak,
zeren eta bigarren hiltzeak ez beitiote kalterik eginen.
Gorets eta goraipa zazue ene Jauna,
eskerrak bihur eta cherbitcha apaltasun haundirekin.

(2) ILARGIAREN UME (1973)
Ilargi umea (Gauaren atzekaldean eleberriaren E aldakia) idatziari amaiera ematen dion
olerkia:
(...) Mirentxurekin, buruz-buru ginela, kafea edan ginuen eta Migelen poema hau
irakurri.
Nahi nikek kantu bat moldatu
Murmurikatu neure ezpain xukatuekin
Eta ez dioiat!
Suak erre zizkiakan ezpainak
Ttipian
Eta ba niakikan suari mintzatzen
suarekin kantatzen
suarekin dantzan!
Zonbat denbora du sua ez dutala ikusi
Zonbat denbora ez naizela suko aldean ibili?
Suak ba dituk nun nahi
Bainan su handi hura euskal etxeetan
euskal herrietan?
Nahi nikek kantu bat sortu bihotz txokoan
Ez baitut nahi su handi hura hil dadin
betikotz
Euskal etxeetan, euskal herrietan
Ba dakik su handi hura
Oherat joan aintzin gure arrangurak
Ohiltzen zituen su handi hura!
Bainan
Ez ote dut ahantzia, betikotz,
Su handiaren aurpegi goxo hura
Su handiaren errea ezpainetan?
Hautsak ito dik ikatz gorria
Eta haizeak ereman dizkiak lehengo kantuen hitzak
Eta bilakatu nauk
ILARGIAREN UME."
Domintxinen 1973-ko Maiatzeko azken astean

8.2. KAZETARITZA LANAK

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

8.2.1. ALDIZKARIETAKO ARTIKULUAK

(1) GRETCHIOKO EGUBERRI GAUA
Herria , 1955eko abenduaren 22a
Sainduak dire presuna batzu izigarriak. Batez ere saindu alchatuak izan direlakotz; bainan bai
direlakotz osoki gizon gizonen artian, bi zangoak lurrean (barna finkatuak eta baitezpada beren izaite
guzian Jainkoaz suntsituak. Artetan laket) zauku haien bizitzeari begi kolpe bat botatzea eta bricht
gerthakari bat baztertzea bere chehetasunetarik biphiltzeko, derauzkan huts eta ongietan zerbait
erakaspen hatzeman nahiz edo bederen gogoaren gozagarri.
Hiru urthe hil aintzin, Frantses Asisakoak nahi ukhan zuen Jesusen sortzea haundizki ohoratu.
Hamabortz bat egun lehenago Gretchio herriko Jaun bere adichkide Joannes Zamaldunari aiphatu zuen
bere chedea eta galdegin joan zadin oraidanik Gretchiorat eta Eguberri Gaueko gauza guziak prest
presta ezar: nahi zuela Jesus Haurra, Bethleem bezala khorbe batean belhar puchka baten gainean etzana,
lo ukhusi idi eta asto baten erdian. Berehala adichkide hori abiatu zen Frantsesek manatu guzien egiterat.
Eguberri Gaua ethorri zelarik Frantsesek deithu zituen bertze fraide lagunak; jende ainhitzekin
Gretchiorat joan ziren. Mendi bichkar batean denak prest ezarriak ziren: khorbea eta haren bi sahetsetarik
idia eta astoa. Arbolen artetik argizaria ezagun zen zeruan dirdiran; Fraideen kantuaren oiharzuna
bazoan harrokaz harroka zelhaieraino. Frantses Poberelloa zauden irustasunez gainditua, intziri eta
othoitz.
Gauerdian meza hasi zen. Frantsesek diakre egin zuen eta ebanjelioko mementoa jin zelarik botza
adiarazi zuen fin eta garbi "Berri Onaren" mundu guziaren salhatzeko; gero predikua egin zuen hitzak
ithurritik ura bezala ahotik jelditzen zazkola. Aiphatu zuen hain amultsuki, gochatuz bezala, Jesusen
Sortzea halaz nun Bethleem hitza erraiten iduri beitzuen achuriño bat marrakaz ari.
Gau hori izan zen guziz miresgarria, bozkarioz bethea. Frantsesek bere bihotzean senditu zuen
Jesu-Krichtok bere sortzean onhartu aphaltasuna, halaber gizonen alderako amodio bizia. Sekulan bezain
finki khorbean irriz zauden Jainko-Gizonduari bere izaite guzia eskaini zuen Bethleemeko Aingeruekin
errepikatzen zuela:
"Ospe Jainkoari zeru gorenetan eta Bake nahikunde oneko gizoneri".
F.A.
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(2) PRETRE DU SEIGNEUR
Basque Eclair, 1956ko urtarrila
Il faisait un temps splendide ce matin du 11 décembre, le ciel était d'un bleu pur et le soleil finit par
dissiper les épaisses couches de brouillard réfugiées au creux des vallons. Saint-Palais, cette petite cité
située à l'orée du Pays Basque a eu la joie de pouvoir participer à une cérémonie exceptionnelle que s'est
déroulée à la Chapelle des Pères Franciscains. Le Frère Michel Garicoïts Courros, originaire de la
Madeleine près de Saint-Jean-Le-Vieux, a été ordonné prêtre par Son Exc. Mgr. Larrart, archevêque de
Kweiyang, missionnaire expulsé de Chine. Les assistants, venus très nombreux, purent suivre avec intérêt
les rites de l'ordination, grâce au commentaire fait par un frère franciscain. Ainsi, tout s'est effectué dans
une grande atmosphère de recueillement et de prières. A midi, cette joie s'exprima plus librement au
cours d'un repas très simple, à la manière franciscaine qui rassembla autour du nouveau prêtre ses
parents, amis et ses confrères franciscains. Ensemble ils passèrent, d'agréables heures à l'ombre de ce
cloître rustique, loin des soucis et des tracas de la vie journalière. Le lendemain 12, à 8 heures, le nouveau
prêtre célèbra sa première messe en présence de ses parents et de quelques donaphaleutars.
Puisse une telle cérémonie se renouveler sur notre terre basque, afin que des fils du Poverrello
d'Assise, originaires de chez nous, puissent nous communiquer un peu de cet esprit évangélique qui
animait François, le Héraut du Grand Roi! Qu'une nouvelle équipe de jeunes franciscains basques
surgisse à la suite de ceux qui autrefois ont travaillé à christianiser notre peuple, tel un Père Urrutibéhéty,
ou bien un Père Quihillalt d'Ordiap, mort à l'âge de 29 ans, alors qu'il prêchait une mission à Lacarry. Elle
devra travailler à renouveler notre foi bien vacillante. Nous avons besoin d'esprits lucides et
entreprenants qui, tout en respectant notre personnalité basque, sauront la dépouiller de tout ce qui
alourdit son effort de recherche et d'épanouissement, sachant bien que tout cela ne se réalise que par un
approfondissement sérieux de son christianisme et des exigences qu'il comporte. Il nous faut des esprits
ouverts qui sauront écouter attentivement toutes les aspirations des jeunes de chez nous, repenser le
christianisme en fonction de nos besoins actuels et au-delà des barricades étroites, s'unir, pour aider notre
"Euskal-Herri" dans sa transformation économique, sociale et religieuse. Izan ditela ainhitz!
F.A.E.E.
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(3) EUSKAL-KULTURA BATEN BEHAR GORRIA 558
Herria, 1956ko apirilaren 5a
Duela zonbeit aste azken "Gure Herria" ukhaiten ginduela. Boztu gira ikhusiz urhatsa zalhutu
zaiola. Ez da dudarik gogoak bilhatzen duela hazkurri; badabilala garai gorenetan, eta irakurgaietan,
mintzaldietan, solasaldietan duela aurkitzen bere bazkarik gizenena, gozoena, aberatsena. Gizaki
bakotchak badu bere kultura, gogoaren alhapidetzat nola ere agerbidetzat, zoinek erakusterat emaiten
beitu gizaki horren gogo-biziaren heina, neurria. Kultura ahula, arrunta deraukan gizakia, gizaki arrunta,
gogoz hutsa, biziaz mendrea.
BEHAKO BAT
Eskual-Herriari behatzen diogula, laster ohartzen gira eskualdunak gogozko ekeietan guti ari
direla, halako aiherkunde zoro batek gogorturik derauzkala. Alta arzondetze (civilisation) berriari nahi
balin badugu eskualdunki ihardoki, nahi balin badugu eskual-gizona salbatu, Eskual-Herrian behar dugu
kultura azkar bat aphailatu zoinek beharko beitu eskualduna moldatu, jitez dakharzkan dohain
aberatsenak ezagutarazi, nasaiarazi, zohiarazi. Eskual-kultura baten eskasaz ohartzeko, aski da zonbeit
egun gure hirichketan iragaitea (Baionan, Miarritzen, Donibane Lohitzunen, Hendaian, Saran, Khanbon,
Donibane-Garazin, Donaphaleun, Atharratzen...). Hirichka horietan aurkitzen dira familia eskualdun
gothorrak; bainan laster ohartzen gira azken gizameneko gazte ainhitzak barnez huts direla, barreiatuak,
irabaziari eta plazerrari emanak. Gauza guzietan aisetasuna bilhatzen dute; gogo-lanetako astirik ez
dezakete.
Eskualdunik? deusik ez dute. Udatiarrek karreatu usai eta moda itsusienak beretzen dituzte. Ez
direlakotz jakitatez argituak; adimendua ez dutelakotz sekulan moldatua ukhan; hitz batez,
haurtasuneko mailean kizkorturik baratu direlakotz, ez dire kapable arzondetze berriak dakharzkan ongi
eta gaitzen ikhusteko, bat bertzetik berechteko. Maleruski gure herri eta hirichketan ibilki diren
udatiarren arzondetze berriaren itzalak, ahuleziak, alderdi makhurrenak baizik ez dauzkute
ezagutarazten. Eta nork ezagutarazten dauzkigute arzondetze berriak dakharzkan ongiak? Hortan
dauke, Eskual-gizona bere barneraino kordekatzen duen min garratza, zoinek ari beitu Eskual-gizona
bere arimaz husten. Ez balin bagira ohartzen; ez balin bagira bermatzen, hirieketan alha den gaitza gure
kanpagnetako herrietan barna sarthuko da, familia osoak suntsituz.
ESKASA
Gertakari guziz lazgarria. Ez da aski hautemaitea eta nor berak bere burua gerizatzea. Giza hortako
izamena berekoien arteko izamen higuingarria, guk ezin onhartuzkoa. Gerthakari horrek erakusterat
emaiten dauku eskual-kultura batten behar-ordu gorria. Eta ez dauku "Gure Herria" agerkariak bere
artikulu mehekin gauza haundirik ekhartzen. Nahi ginduke egungo eskualduna salbatu eta ez meria
zokhoetan hatzeman erhautsak jan paper zonbeit. Eskual-gizonaz gira grignan, eta nahi ginduke, bere
norbaitasun bereziaren arabera, bere jite ederrari leialki atchikia izanez, arzondetze berrian sararazi.
Hortakotz, gogozko lanetaz gure agerkariak behar dire aberatsu, ezen Eskualdunek ere beitute hazkurri
mamitsu baten beharra, nahi lukete alhapide bat gozoa, nasaia, zointan beren gogoa haz, bertzelan arrotz
alhagietarat joanen dire eta gogoa osoki erdalduko zaiote. Badire Eskualdunak Eskual Herritik kanpo
zoinek nahi beilukete zerbait egin Eskual-kulturarentzat.
Bainan ohartuz Eskual-Herrian zerbait egiten ahal luketenak hoin ahul, gogoz hertsi, kalapio
ttipikoak, etsitzen dire eta bihotzean dakharketen eskualdungoaren alderako azken pindarra hiltzen
zaiote. Eskual-gazterian beitauke Eskual-Herriaren geroa, berma gaiten Eskual-Gazteria azkar baten
moldatzeari. Eta orhoit gaiten Bordelen, Parisen, Tolosan edo Frantziako bertze ikhastegietan diren
Eskualdun ichtudianteetaz; Eskual-Gazteriaren zathi gothor bat direla, eta beraz badituztela EskualHerriaren alde eginbide zorrotzak. Eskual-kulturaren eraikitzeko, balukete zer egin. Eskualdun izaiteko,
558.- Erdozaintziren artikuluen atal honen amaieran artikulu honi erantzunez P. Lafittek
idatzitakoa ematen dugu.
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ez da aski egitea bilkhura bat heben, bazkari bat hor, frantsesez eginikako mintzaldi zonbeit artetan. Ez
da aski dantza, pilota, eta ohidura zonbeiten begiratzea. Eskualdun izaiteko behar da eskuara mintzatu,
gure baithan dakharzkagun dohainak hoziarazi, haundiarazi, zohiarazi; gure izamen guziak behar du
eskualdun izan. Bainan izamen bat moldatzen da; dohainak hoziarazten dire, kultura baten barnean.
NORK OLDARRA
Eskual-Herrian buruzagi direnen eginbidea; Eskual-Herriko aphez, jakintsun, langile guzien,
eginbidea lehen bait lehen eskual-kultura bat soraraztea. Ala eskuara gure haurreri erakutsiz (eskola
libroetan deneri behar liteke erakutsia izan); ala agerkariak aberastuz, mamituz, Eskuarazko liburuak
argitara ditzagula, heda, eros-araz, irakurtaraz eskualdun guzieri.
Ez uste ukhan indargno bat, entsegu bat eskuin edo ezker egiten delakoan, hortan aski dela; denek
oldar berean behar dugu mugitu, denak patzuer, elgarri josirik, sail berriari lothu, eskual-kulturaren
eraikitzeari.
Uste dugu Belokeko Aita Beneditanoen etcheak behar lukela obra horren aintzin-zain izan,
sustatzaile, kudeatzale. Badire Aita eskualdun andana bat, denak bat zoin bertzea baino jakintsun
jakintzaren eremu gorenetan adituki dabiltzanak. Zerbait nahi balute egin, ez othe lezakete? EskualHerriko seme direnaz geroz, ez othe dirade zorretan?
EKHEI ZONBAIT
Preseskiago Erlijioneko sailean, gure herrietako aphezek doazkoten erakaspen zuhurrak aipha,
argitara beilezazkete "Liturgia" eta "Aphezgoako" ralat itzul? 559
- Biblo osoa (Testamen Zahar eta Berria); oraiko Teologo jakintsunen azken ezagutzak aiphatuz eta
chehatuz; haien erraneri jarraikiz.
- Elizako Aiteen erakaspen hoberenak, premiatsuenak bildumatuz.
-Aita Sainduen guthunak; berezikiago oraiko denboreri doazkon erakaspen zuhurrak
- Behar lukete ere "agerkari" bat asentatu zointan aipha, argitara beilazkete "Liturgia" eta
"Apezgoako" gauzetan orai egiten diren ikhertze, asmatze miragarriak. Zendako ez "La Maison Dieu"
(cahiers de Pastorale liturgique) derizan agerkaria eskuaralat itzul?
Dei hau botatzen balin badiotegu, konfiantcharekin egiten diotegu, ezen beitakigu Eskualdungoaz
gu bezain achola direla; zerbait nahiko dutela egin; zerbait eginen dutela. Dei hau adituko duenak bere
lagun eta adichkideeri ezagutaraz dezala, bertzelan eskualdungoaren herioaz izanen da hobendun, eta
hanbat gachto harentzat.
OREN LATZAK
Munduaren edestiak (histoire) are gehiago Eskual-Herriarenak oren latzak bizi ditu, kinka
gachtoan aurkitzen beita. Kinka horri nola nausituko gitzaizkon; gure indarreri zer ikhurra emanen
diotegun hortan dauke geroaren auzia. Munduko eskualdun guziek, eskuz esku bat egin dezagula.
Orduan eskual-kultura bat sorthuko da eta zohituko. Gogoa lant dezagula, bortcha, usa asmu, iritzi
gorenetan, dorpheenetan. Gogoa erna, chorrotch, treba dezagula jakitatearen adar suerte guzietan, bide
ala chendra gordeenetan. Munduko eskualdun guzieri hel egiten dugu, aspaldinoko loeria hobendun
higuingarri huntarik jatzar ditezen eta beren indar eta ahalak eskaint Eskual-Herriaren salbatzeko.
"...Ezkaitezilla, beraz, gu ere gerokoan fida. Zeren, geroko hartan, bentura bat ahal badateke ere, ez ordea
segurantzarik; eta erhokeria handia da, segur behar duen gauzaren benturan, ibentzea, biharamuneko esperantzan
eta perilean uztea." (Axular)
Zorigaitz gure artikulu hau irakurtueta gure deiari bihotza hetsiko duteneri...

559 .- Autorearen zuzenketa: " ... gure herrietako aphezek eta heien ondoko laiko girichtinoek
behar dituzten tresnak eskutan ukhaiteko behar litake lehen bailehen eskuralat itzuli.
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Zorigaitz gure artikulu hau irakurtu eta gure deiari560 bihotzez ez balin badute sail berri huntan
eskua sartzen...
Zorigaitz beren sor-herria arnegatu eta hartaz etsitu direneri...
m. OSTOGIA

(4) DENAK ESKUZ ESKU, SAIL BEREAN
Herria , 1956ko maiatzaren 10a
P.L. Jauna, milesker erraiten dautzut igorri dautazun ihardespenarentzat; ez zaut batere gaitzitu,
bainan bai atsegin haundirekin irakurtu eta arra-irakurtu, gogoeta eginez. Ezen zuk eman argitasunak
chuchen aurkitu beititut eta uste beitut elgar mintzatuz, elgarri gogoa zabalduz dukegula zerbait eginen
eskualdungoaren alde.
Ainhitzetan ez dugu aije onhartzen bertzetarik zerbait oharpen ukhaitea; urguluak gaduzka
itsuturik. Eta uste dut gazteak behar duela zaharragokoeri behatuz bere gogoa chorrochtu, osotu, finkatu;
bai ere zaharragokoek behar dutela gaztek eman oldarra onhartu, kudeatu, aladere elgarren alderako
eginbideak baditugu.
Horrela denak eskuz esku lothurik, zerbait eginen dugu, guhauren ber, muthurturik, zokho batean
baratzeko orde. Egiaren legea da gizonek gizonen artean behar dutela bethi egiazki mintzatu eta obra bat
eraiki egiaren eta zuzentasunaren zimenduetan.
DENAK OHART GAITEZEN...
Ez dugu auhenka artzerik, bainan nahi ginduke eskualdun guziak ohart ditezen beren Herriaren
alderako eginbideeri, ezen gure Sor-Herriarekin zorretan beigaude, eta denak deliberatzen bagine gure
bizi tokian bereziki Eskual-Herriko hirietan (Baionan, Miarritzen, Donibane Lohitzunen, Hendaian,
Senperen, Saran, Khanbon, Hazparnen, Donibane-Garazin, Donapaleun, Maulen, Atharratzen...)
zerbaiten egiterat: eskuararen erakusterat familietan; eskual-kantu eta dantzen deneri erakusterat; eskualteatro, mintzaldi eta deskantsuen herri guzietan moldatzerat,... Eskual-Herriak har lezake oldar berri bat,
azkartasun bat, bere biziarentzat bil beilezake segurantza.
Uste beitugu badirela indar ainhitz Eskual-Herrian gaindi gorderik dagotzinak; beitakigu badirela
osoki eskualdun direnak, bihotzez, izaitez, behar ditugu lagundu agertzen, beren Sor-Herriaren eskutan
hartzen eta gora eraikitzen.
TRESNA BERRIAK ESKUARAREN ALDE...
Laborantzako zeretan ageri dire, gizon argitu eta jakintsunek, Eskual-Herriko laborantchako
ikhastegiek abiatu sailaren ondorio onak. Laborariak hartzen du gustu laborantchan; lurrak ikher-arazten
ditu eta azi berrien entseguak egiten; hartzen du konfiantcha eta nahi du bere etchondoa azkartu, edertu
bere egoitza maitea izan dadien bere haurren haurren... egoitza choragarria. Ainhitz herritan eletrika ere
ari dute ezartzen eta fitechko tresna suerte guziak eletrika indarrarekin ararazten ahalko dituzte. Sarri
radioa erosiko dute, bainan nahi lukete, adituko dituzten aireak, entzunen dituzten mintzaldiak,
eskuarazkoak izan ditezen; ezen, beren etchondoa azkartuz geroz, finkatuz geroz, nahi beilukete beren
eskual-norbaitasuna begiratu. osotu, edertu; bahi beilukete beren etchondoan bethi izan Etcheko-Jaun eta
Etcheko-Andere. Eletrika jinez, negu eta igande aratsetan aije izanen beita irakurtzea, nahi luzkete
eskuarazko irakurgaiak berentzat, bai eta ere beren haurrentzat; ezen aijetasunean ere nahi beilukete
eskualdun izan.
560 .- Autorearen zuzenketa: "Zorigaitz gure herrietako burjeseri bihotzez..."
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Hortakotz, herrietan behar litake nechkatto edo muthiko gazte bat deskantsuetaz okupatzeko
izendatu, irakurgaiak Baionatik ekhararaz, gero igandetan herrian barrea eta sal litzazkena. (Erlijionearen
kontrakoek badakite segur ahalgerik gabe beren paper eta kaseten hedatzen eta ez zaiote iduritzen
denborarik galtzen dutela!)
ESKOLA-SOLAS
Berezikiago Eskual-Herriko Eskola libro guzietan eskuara behar litake erakutsia izan; hortakotz, ez
da gobernamenduaren permichionerik behar; aski da Jaun Aphezpikuaren eta eskola hoietako
buruzagien baimena.
Bainan hori ere eskualdunek berek behar dute nahi ukhan. Eta eskualdun aphez, erreint eta
erreintsa erakuslek behar dute fermuki dretcho hori galdegin eta ardietsi artino, ez barkhatu. Behar da
nahikunde, amodio, zintzotasun. Frogatua da ere eskuara erakutsiz, frantsesa hobekiago haurrek ihasten
dutela. Horrela eskuara erakutsiz eskualdun haur guziek obligatuki, gustu hartuko dute eskuararen
irakurtzen, mintzatzen; barnago sarthuko zaiote eskuaraz eman erakaspen girichtinoa eta geroan izanen
dire Eskualdun-Fededun.
NOREN GAIN?
Nork behar duen eskua eman sail hortan? Denek, izan ditezen laborari, langile, ala jakintsun.
Denek, berezikiago ikhastegi nausietan beren ikhasteen egiteko eta bururatzeko chantza ukhan duten
eskualdun guziek, beren eginbide-hertsitzat behar dute hartu eta begiratu: eskuararen erakustea; eskualdohain berezien eraikitzea, hogoigarren mendean izan gaitezen lehengoetan bezain eskualdun-fededun
eta guri behatuz, gure herri auzoetako gizaldeek ikhas dezaten Jainkoaren eta gizonaren errespetua;
Jainkoaren eta gizonaren amodioa.
Denak eskuz-esku sail berari eman gaiten. Eskual-Herria aberats daukagu, balia gaitezen.
Eskualdun girelakotz eta nahi dugulakotz bizi orai eta bethi, ez gaiten etsi.
M.O
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(5) Un Problème actuel: L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE BASQUE
Gure Herria 4, 1956ko Maiatza-Ekaina, 239.or.
Elgar , 1957ko urtarrila / maiatza
(Elgar-eko argitalpenean idatziriko sarrera)
Ces simples réflexions n'ont pas la prétention d'être absolues dans leur affirmation; elles sont le fruit
d'une recherche personnelle à partir d'un article. Puissent-elles ne blesser aucun de nos éminents bascologues
ou eskualtzale; puissent-elles par contre inciter de nombreux jeunes, et je pense surtout aux étudiants basques
des Universités ou Ecoles Normales, à réfléchir et à étudier les différents problèmes qui existent dans notre
Pays Basque des Sept Provinces, afin de pouvoir, au delà des problèmes particuliers à notre Pays, embrasser
les grands problèmes mondiaux et rechercher des solutions humaines. Notre monde a besoin d'esprits lucides,
entreprenants, décidés et nous n'avons pas le droit de demeurer dans une bienheureuse léthargie.
Si, non?...
F.A.E.E.

Qui n'a pas lu l'article intitulé: "Un Essai", publié tout dernièrement par Mademoiselle M. de
JAUREGUIBERRY dans la plupart des journaux du Sud-Ouest? Aprés avoir dit comment "Un essai
d'introduction de la langue basque pendant l'heure d'activités dirigées a été autorisé dans une école
primaire de la Haute Soule" Mlle M. de JAUREGUIBERRY précise le but d'un tel essai: "Il n'est nullement
question d'enseigner la langue basque à l'école primaire. Ce sont les parents, dans leurs foyers, qui en
sont les vrais professeurs. L'ussage du basque, en famille n'est pas une cause de retard dans les études
françaises des enfants, comme on l'a cru à tort pendant ces cinquante dernières années. La langue basque
est l'un des meilleurs auxiliaires des maîtres d'écoles de nos campagnes et de nos petites villes pour
défendre la correction et la pureté de la langue française contre l'argot envahissant. Il est reconnu en effet
que si le français correct appris à l'école se dégrade rapidement au contact du mauvais français parlé dans
beaucoup de foyers, la même dégradation ne se produit pas au contact du basque".
CARENCE DE L'ELITE BASQUE
ET UN ANTAGONISME A ELUCIDER
Je n'ai nullement l'intention d'expliquer la pensée de Mlle de JAUREGUIBERRY, encore moins de
lui adresser des félicitations (cela me serait si facile et m'engagerait si peu!). En effet trop souvent l'on se
contente de clamer son admiration pour l'effort réalisé par telle ou telle personne... et puis, après cela, on
croit avoir accompli son devoir et à nouveau on laisse les autres se débrouiller seuls... Eh bien, une telle
attitude est inadmissible et je crois qu'il importe de réagir énergiquement. Car il n'est pas normal que la
grande majorité de l'élite basque se soucie si peu du maintien et du développement de la langue basque,
expression vivante et originale de la pensée du peuple basque. Et je m'étonne de ce qu'il n'y ait pas eu
dans le passé des personnalités basques assez marquantes, suffisamment désintéressées pour se grouper
et pour mettre sur pied un Comité d'Enseignement de la lanque basque. Quelles peuvent donc être les
causes d'une telle carence?
Je voudrais pouvoir en signaler deux, afin d'alerter les esprits désireux de construire du solide.
D'une part les intellectuels qui ont fait leurs études dans les Universités de France, soit d'Espagne ou
d'autres pays n'ont pas su conserver l'intégrité de leur personnalité basque, qu'ils devaient enrichir mais
non vider des valeurs qu'elle portait en elle. Dès lors il leur était dificile de prendre conscience de l'être
basque absolument original dans son phychique. Le contact avec le peuple basque, avec tous ces
travailleurs de la terre et des usines dont ils sont les fils et les petits-fils est devenu en pur conformisme et
toute cette tradition orale imprégnée d'humanisme chrétien, héritée de nos ancêtres, leur devient
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incompréhensible. Leur vision du monde, leur façon de concevoir le sens de la vie humaine est celle reçue
dans les Universités mais non celle léguée par nos ancêtres. Dès lors que leur pensée a adopté et s'est
développée dans une structure différente de celle des basques (sic) demeurés au pays, la langue basque
devient inutile, puisque elle ne peut plus être l'instrument capable de traduire leur pensée. Il s'agit là bien
plutôt d'un phénomène psychologique que d'un refus explicite de ne pas penser en basque et de ne pas
parler le basque.
D'autre part un fossé tend à s'établir de plus en plus entre la petite bourgeoisie de nos villes et les
gens vivant à la campagne. Deux mentalités tendent à s'opposer:
A) Une mentalité paysanne: celle des travailleurs de la terre, qui triment toute leur vie pour gagner
péniblement de quoi vivre, pour maintenir debout cet "Etchondo" qu'ils aiment et qu'ils ne voudraient,
pour aucun prix, abandonner à des étrangers car ils savent que cet "Etchondo" avec tout ce qu'il renferme
de valeurs matérielles, culturelles et spirituelles constitue la cellule vitale de la communauté basque.
"Cette maison-souche symbolise la famille, représente la "gens" qui vit dans ses murs et autour d'eux, elle
porte un nom qui affirme sa personnalité". (Marcel Nussy Saint Saëns: "Le Païs de Soule" p.71).Il faut
dénoncer chez nos jeunes (surtout chez les jeunes filles) qui vont en ville, un certain complexe
d''infériorité, qui leur cause les plus graves dommages au point de vue humain. Sous prétexte de vouloir
accéder à un échelon supérieur (!) de la condition humaine ils ont tendance à se dépersonnaliser, à
abandonner des valeurs reçues et acquises dans leur foyer pour adopter, sans aucun discernement, des
sous-produits de la civilisation moderne. Sous prétexte de se mettre à la mode il ne s'agirait pas de mettre
au premier plan la satisfaction de besoins secondaires. Partout et toujours l'homme devra se conduire en
homme et faire passer avant tout la primauté du spirituel; l'homme devra se procurer une situation
humaine dans laquelle il puisse se développer pleinement et s'épanouir selon les données de la
Révélation chrétienne.
B) Une mentalité bourgeoise: celle des patrons, des commerçants, des fonctionnaires, de ceux qui
exercent une profession libérale. Ils ont facilement tendance à s'installer à étendre leur culture pour le
seul profit personnel; sans souci de la partager avec les travailleurs, de se préoccuper des besoins
matériels ou spirituels de tous ceux qui, comme eux, portent marqués sur leur visage les traits
caractéristiques de notre race, d'apporter remède aux malaises sociaux dont la solution exige la
collaboration de tous. Il y a aussi chez eux une grande négligence dans la question de l'enseignement de
la langue basque. En effet on remarque que la presque totalité de la jeune génération de ceux qui sont nés
après 1940 ne sait pas parler basque, alors que leurs grand-parents connaissent le basque. "Au cours d'une
seule génération, deux tout au plus, nous voyons autour de nous disparaître à tout jamais, dans beaucoup
de foyers de nos petites villes le précieux héritage du passé gardé oralement jusqu'à nos jours, et qui ne
peut se transmettre qu'oralement dans sa pureté et son intégrité. Nous ne possédons pas assez de signes
alphabétiques paur traduire tous les sons de la prononciation basque" (Mlle M. de JAUREGUIBERRY, in
art. cit...). Les parents sont donc responsables de la disparition progressive de la culture basque dans nos
petites villes, qu'ils n'ont pas su d'ailleurs remplacer par quelque chose d'aussi valable. De là est issu chez
les citadins un certain esprit de supériorité et de dédain vis-à-vis des gens de la campagne qui parlent
parfaitement le basque et un français de plus en plus correct. Ainsi l'atteste Mlle M. de JAUREGUIBERRY
dans son article cité plus haut: "On a maintes fois remarqué lors de examens du certificat d'études à
Tardets que ce sont souvent les enfants de la campagne, que ne parlent que le basque chez eux, qui font
les meilleurs, les plus jolis devoirs de français: ce qui es assez logique. Ils ne connaissent que le français
grammatical appris à lécole qu'ils enrichissent de tout le savoir et des nuances que renferme leur langue
maternelle".
UNE ELITE NOUVELLE
Ils sont de plus en plus nombreux les étudiants basques d'Universités, issus soit de la campagne,
soit de la ville, qui ont pris conscience de l'existence d'une personnalité basque, qui veulent approfondir
la culture basque et travailler dans une étroite collaboration à l'enrichir et à la développer. Mais cet effort
ne doit pas se contenter d'une étude superficielle de l'histoire ou des diverses formes d'expression de
l'âme basque. Il faut à tout prix assimiler toute notre culture; apprendre à penser en basque et à s'exprimer
en lanque basque. Il n'y a pas de doute que cela demandera l'effort gigantesque de toute une vie, de toute
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une génération de jeunes basques (sic) décidés à dépasser par le fait même à supprimer, cet antagonisme
existant (de deux mentalités qui s'opposent) qui se situe à l'encontre de tout effort positif et qu'il faut, à
tout prix, dénoncer au risque sinon de compromettre l'avenir du peuple basque. Ensemble ils doivent
travailler au renouvellement d'une culture commune qui doit être enrichie de toutes les valeurs
redécouvertes par la pensée contemporaine et qui doit nous rendre capables de nous insérer dans la
civilisation technique, sans pour autant nous dépersonnaliser. C'est la seule condition qui actuellement se
présente comme capable de pouvoir sauver l'homme basque et d`assurer l'existence à cette culture
authentique qui demeure vivante dans nos foyers des Sept Provinces et qui est "une vie de l'esprit centrée
sur une doctrine fondamentale du monde, de l'homme et de la vie; une vie de l'esprit dont toutes les
manifestations puisent leur inspiration dans cette Vérité Centrale (Culture métaphysique dont le centre
est le Dieu qui s'est inséré dans l'histoire et qui re-situe dans son sens véritable tout le monde du créé),
s'efforcent de l'exprimer et de la traduire, chacune dans son domaine et avec sa langue propre" (Henri
Davenson "Défense de la culture et liberté de l'esprit" dans la revue "ESPRIT" 1 Nov.1936, p.243).
Pour entreprendre une telle tâche et la mener à bien il faut des esprits assez libres, c'est-à-dire
suffisamment dégagés de tout a priori ou préjugé, afin d'exercer pleinement les facultés de connaissance
et de jugement, sans se situer à la remorque de certains dictateurs de la pensée qui, se croyant être les
maîtres incontestables, voudraient imposer telle ligne de pensée générale. Il faut des esprits
entreprenants, capables de poursuivre le travail commencé par des générations précédentes; de s'atteler
tous les jours à un long travail ingrat et de futile apparence. Il faut des esprits qui croient à leur mission
de diriger un peuple; qui assument toutes leurs responsabilités, s'engagent à mener la lutte et aient la
volonté d'être quelqu'un, d'aboutir à quelque chose. Il faut des esprits lucides qui sachent que pour mener
une action efficacement, l'effort doctrinal de pensée est indispensable. Passer de la théorie à la pratique
est un art difficile, mais faire de la pratique sans aucune base doctrinale c'est construire sur du sable, c'est
tout simplement perdre son temps. Il faut des esprits ouverts, capables de dialoguer avec les différents
raprésentants des diverses cultures, capables de comprendre les aspirations légitimes de jeunes nations
qui aujourd'hui voudraient disposer d'eux-mêmes et faire l'experience de leurs propres virtualités. Il ne
faut pas se révolter en face de la réalité, qui n'est pas triste mais qui est vie; et cette réalité d'aujourd'hui
c'est que "L'univers de nos pères s'efface. L'Europe, hier encore reine de la planète, n'est plus qu'un
problème douloureux, une femme mûre inquiète entre deux jeunes géants. Elle a gaspillé ses ressources
et son domaine se restreint. Aprés l'Amérique, l'Asie répudie le colonialisme. L'Islam s'exalte, l'Afrique
noire, lentement s'éveille. Un monde nouveau prend naissance dans une inquiétude, faustienne, traversé
de douleurs aigües" (Hubert Deschamps; "La fin des empires coloniaux", p.5). Nous ne refusons pas ce
monde nouveau; nous croyons que nous y avons notre place, notre rôle à jouer, celui de lui donner un
sens chrétien. Pour une telle besogne, il faut se préparer, former des hommes.
Dans les limites de notre pays, constitué de sept provinces, nous devons déceler les forces vives
existantes, les regrouper et ainsi susciter tout un mouvement culturel et spirituel spécifiquement basque,
qui s'insère dans l'effort général d'une prise de conscience nationale pour créer un "monde uni dans une
coopération fraternelle (et libre) de toutes les races, de tous les continents" (Hubert Deschamps, op.cit...,
p.127). Il s'agit, chez le peuple basque, de la prise de conscience de tout un peuple ethniquement
différencié, original, ayant une même civilisation, ayant une même façon de penser, possédant la même
culture. Pour éveiller la conscience commune de tous les Basques, il faut agir, et pour agir efficacement il
faut s'organiser.
CREATION D'UN COMITE D'ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE BASQUE
Pour que cet "ESSAI", réalisé par Mlle de JAUREGUIBERRY durant cette année scolaire dans une
école primaire de la Haute-Soule, s'étende à toutes les écoles primaires du Pays Basque (sic); pour que
l'enseignement du basque devienne obligatoire et se fasse d'une façon régulière dans toutes les écoles
libres de filles et de garçons du Pays Basque (sic), je suggère la création d'un Comité d'Enseignement de la
Langue Basque qui soit:
1º.- Juridiquement établi et reconnu, afin qu'il puisse agir librement, efficacement et
méthodiquement selon un programme rationnel, adapté aux divers degrés de l'enseignement.
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2º.- Dynamique: c'est-à-dire qui ne se contente pas d'inscrire sur du papier des projets jamais
réalisés; qui sache à partir de la théorie aboutir à la réalisation d'un plan de travail défini, au contrôle des
résultats obtenus, à la révision des méthodes employés.
3º.- Ouvert: pas d'exclusivisme ou d'idée préconçue, mais capable de recevoir des remarques;
d'accepter des critiques; de tenir compte des suggestions; de repenser, selon les époques, les milieux et les
lieux, les principes d'action en fonction des besoins du moment. Comme tout organisme vivant qu'il soit
capable de se transformer, de toujours mieux s'adapter et adopter des méthodes plus pédagogiques et
plus perfectionnées.
Ce comité devra:
1º.- Susciter chez les jeunes basques (sic) un grand attachement à leur pays, à leur peuple, à leur
"etchondo", à des valeurs innées que l'on porte en nous (Sagesse, Justice, Foi, Sens de l'humain et du
divin), à tout l'héritage culturel et spirituel légué par nos ancêtres que nous ne voulons et ne devons, pour
aucun prix, laisser disparaître au risque sinon de vider de sa vie toute la Personnalité basque.
2º.- En organisant durant l'année des conférences faites en langue basque par des personnalités
compétentes (comme cela se fait à Paris), entreprendre un effort culturel qui permettra aux basques (sic)
vivant soit en ville soit à la campagne, de prendre conscience de leur être basque, de leurs richesses
propres; qui leur permettra aussi d'élargir leur vision du monde qui doit dépasser les frontières
territoriales, en prenant connaissance des idées et des mouvements qui mènent les peuples de la terre,
s'intéressant au réveil de jeunes nations qui veulent atteindre leur majorité, saisissant les indices qui
permettent de déceler la formation d'une civilisation nouvelle, celle du travail. Toute cette éducation des
esprits, tout cet enrichissement de l'âme basque ne peut que favoriser le développement d'une culture,
laissée trop longtemps à l'état de friche. De cette façon le peuple basque n'éprouvera aucune difficulté à
s'insérer dans cette nouvelle civilisation, tout en conservant sa Personnalité originale et exerçant une
heureuse influence.
3º.- Promouvoir et favoriser l'enseignement de la langue basque qui est le véhicule des valeurs
d'une nation, d'un peuple, d'une race. Le basque est pour nous l'expression vivante de notre pensée.
D'une langue de Musée, uniquement étudiée par des esprits scientifiques, nous n'en voulons pas. Nous
voulons que le basque demeure la langue vivante du peuple basque; il ne doit pas disparaître. Dès lors un
enseignement méthodique; scientifique, assuré par l'école, s'impose parallèlement à celui assuré dans la
famille par les parents. Il faut que l'élite intellectuelle basque qui s'accroît sans cesse forme une masse
unie et agissante en faveur de l'enseignement de la langue basque qui doit demeurer, pour nous basques
(sic), la langue de culture: penser en basque et s'exprimer en langue basque. A cette fin il est nécessaire, d'une
part, d'utiliser tous les moyens que nous offre la techique moderne. D'autrepart, il faut arriver à monter
dans chaque village une bibliothèque de livres et de revues basques. Il n'y a pas de doute que chez nous
la diffusion de presse reste déficiente, et Dieu sait quelle influence peuvent exercer la lecture et le cinéma
sur la formation des enfants, des adolescents et des jeunes!
Un premier travail d'essai de l'enseignement de la langue basque et un effort pour rendre l'opinion
publique favorable à un tel problème ont été réalisés grâce à des initiatives privées. Il reste à présent à
organiser de tels efforts.
C'est pour nous un devoir de conscience d'alerter les esprits, plus particulièrement ceux qui sont
aujourd'hui et ceux qui, demain; deviendront les responsables de la destinée du peuple basque au sein de
la nouvelle civilisation. C'est un devoir de stricte justice que de travailler à maintenir l'intégrité de la
Personnalité basque avec toutes les valeurs, les possibilités de vie qu'elle porte en elle, de l'enrichir et de
la développer.
De ce devoir, de cette responsabilité qui nous incombe, en avons-nous pleine conscience? Si, oui,
qu'attendons- nous pour agir? Si, non?...
NOTE
On me reprochera peut-être d'avoir composé cet article en français. J'en ai décidé ainsi à cause de
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tous ceux qui s'intéressent aux questions basques et qui n'ont pas le privilège de comprendre la langue
basque et qui, s'ils la connaissaient, seraient sans doute les premiers à la parler sans pour autant en
ressentir je ne sais quel mauvais complexe d'infériorité. Nous pensons que le problème de l'enseignement
de la langue basque et de son développement les intéresse et nous croyons que dans cette tâche ils ont
leur part à porter:
- soit en alertant les esprits et en éduquant l'opinion publique (par des écrits, par des conférences,
des rencontres...) en faveur des langues régionales et en créant un courant intellectuel favorisant leur
développement.
- soit en aidant financièrement la publication de manuels scolaires, d'illustrés pour enfants, de
livres pour les adultes; l'utilisation dans nos écoles des découvertes de la technique moderne, ce qui
premettrait de résoudre certaines difficultés.
Ce serait là l'une des mailleures façons de témoigner leur attachement et leur sympathie au peuple
basque, à sa culture, à sa langue. Nous comptons sur leur généreuse collaboration.
F.A.E.E.
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(6) UZKUR-MINA
Herria , 1956ko ekainaren 7a
Hori da gizamenaren min bat: jendartean bethi ttipi iduritzen zaion jendearena; egia bere baithan
gakhoturik atchikitzen duenarena. Badire presuna batzu, nor nahi bezain gisako argitu, jakintsun, besten
arterat gioz bethi iduritzen beitzaiote denak beno ttipiago direla ala jakitatez, ala gizontasunez eta
bazterrian beitaude, ihes eta mutu, ahoaren zabaltzerat ezin menturatuz. Beldur dire makhur mintzatuko
direla; erranen diuzten elheak alfer izanen direla edo heien aburuak ez duela aski kanorerik, Uzkur
daude, beren uzkurtasunean ithoak; indarrak galduak. Horra orduan "Egia" ostikatua eta gezurra
nausitua. Uzkurtasuna min bizia: gizontasunaren mina; gizontasuna bere zabalkundean baratzen duen,
osotasuntzeko bidean trabatzen. Ez da itchura bat, bainan baitezpadako min bat, gizamena zeiharkatuz,
gezurtuz deramana. Ohar gaiten gutarik bakotchak gure baithan dakharkagun gaitz horri; aztert
dezagula hobekiago ihardokitzeko.
OROTARAT HEDATZEN
Badire gizaki batzu nonbrez guti eta eremu hertsiren jabe direlakoan beste gizakiak baino ttipiago,
ez deusago direla iduritzen zaiotenak: hori ere uzkur-mina, presuna batetarik gizaki oso batetarat
hedatua. Eskualdunak ez gira beharba oraiko egunetan gizaki haundi bat, eta hortakotz uste dute
Eskualdunek, batzuek segurik (soberachkok), beste gizakiak beno ttipiago girela eta halako ahalge batek
bezala hartzen gaitu Eskual-Herritik kanpo bagoatzilarik. Burjes seme zonbeiten uzkur-mina gaizkon
duenena: ezen bas-herritarrak beno atrebituago direlakoan (ustelkeriaz), badakitelakoan frantsesa edo
espagnola mintzatzen, iduritzen zaiote gizonen arteko mail gorenenerat helduak; chamarraz bezala
eskuaraz buluzten dire eta beren sor-enda arnegatzen. Alderatze hori aise egiten dute, ezen ez baitute
sekulan ukhan beren Aita-Amen ganik eskual-gogoaren mamia; eskuara ez baitute ikhasi ukhan; eskolan
gogoa untzi atzean moldatu beitiote. Burjesek eskuara mintzatu balute, nahi ukhan balute begiratu,
egungo egunean Eskual-Herriko hirichka gehientsuenetan eskuara adituko zen mintzatua eta
ikhastegietan erakutsia. Bainan!... Beren larrua bezala, nahi ala ez, eskualdun deithura baderamate
salhatatzaile, beren buruaren akusatzaile ere!
Laborari eta langileen uzkur-mina langileen araberakoa: bertzen phetzerotasunaren phizuan luzaz
hertsatuak egonik, uste dute ez direla aski argitu, erne (aladere jakintzaren gaietan guti ibiliak), bertzen
artean agertzeko. Beha ere orai menturatu dira eta abiatu eskuin eta ezker jakitate, ezagutza gose.
Gehiagok behar dute ausartatu bertze eskualdetako jendekin kurutzatzerat, solastatzerat, bethi beren
izaitean eskualdun egonez; beren Herria maitatuz. Ameriketarat (duela zonbeit aste 30 bat gazte! Zer
kolpia Eskual-Herriarentzat! Zer atsegina sos biltzale jaunttoentzat! eta eskualdun semeak bethi
phetzero...) edo Frantziako hiri nausietarat, joaiteko orde beren sor-herri chumea nahiko dute lanthu,
aberastu, azkartu, eremuz zabaldu.
BAGILERA (sic) NORBEIT
Eskualduna! Izan zaiten burjes, laborari, langile, jakintsun ala ikhastegietako ichtudiant, behar
duzu jakin gizaki bat ez duela nonbreak egiten, are gutiago eremu zabalen jabegoak. Zerk beraz othe du
egiten gizaki baten izaitea? Zerk othe du hazten haren hedamenaren erroa? Zer phastaz egina othe da
haren Norbaitasunaren mamia?
Gizaki baten izaitea egiten du endak (arrazak); [h]izkuntzak; tokiak; arzondetzeak. Nundik eta
noiz Pirenen Mendebalerat ethorri den eskual-enda? Ez dezakegu erran. Bainan Eskual-Herriko kharbe
ziloak ikhertu diuzten jakintsunek (Arantzadi, Barandiaran, Laplace-Jauretche...) erraiten daukute
eskualde huntan gizona bizi zela Paleolitiko hastapenetakotz (duela 14.000 urthe) eta Barandiaran Jaunak
dio eskual-arzondetzeak ezagutu zuela bere sortzea denbora hoietan. Geroztik, enda suerte guzietaz
kurritua, baztertua, gudukatua, kotsatua izana gatik, oraiko denboretan, guk Eskualdunek moldatzen
dugu enda bat berezia ala gure gorphutzaren zer bereziez partikulazki odolaz); ala izkuntzaz, ala
arzondetzeaz. Aspaldikoak gira; orai ere bagira. Ez dezagun ahantz. Ez dugu uzkur izaiteko zerik.
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Eskualduna ez da eskualdun bakharrik Eskual-Herrian, eskualdun da nun nahi, munduko leihor
gordenean, urrunean kokatua izanikan ere. Eskualdun, odolez bezala, bere gogoaz; asmatzeko moldeaz;
bere antze eta dohainez. Eskualdun, gorphutzari olde emaiten duen arimaz; izamenari molde emaiten
dion sinhesteaz. Jainkoak amodioz egin gaitu gorphutz eta arima, gizakika elgarretaratu; nahi ukhan
gaitu eskualdun eta nahi gaitu bere erakaspen joriaz gure izaitean osotu, ez mundu huntan bethikotz
jartzea gatik, bainan geroko bizitzean Eskualdunak izan gaitezen, Jaun Goikoaren eskualdunki
goraiphatzaile, goresle. Izan gaiten gure buruaren jabe; gure norbaitasunaz hartuak; eskualdungoaz
bihotzeraino betheak. Gure izaiteak, eskualdunen izaiteak badu ikhur bat: leialki jarraik gitzaiola.
Uzkurtasunez, ezazolkeriaz, funts gabez ez utz endurtzerat eta ahultzerat gure baithan dakharzkagun
dohainak. Khasu uzkurreri: beren buruaren kontra ari dire; eskualdungoaren mamiaren kontra.
Ager gaiten giren bezala; eskualdun oso, ahalgerik gabe, arrotzen irri edo mehatchuri khasurik
egin gabe, geroari beldurrik gabe itzuliak. Bertzen trufa aireak tanpez ichilaraz ditzagun, nausi agertuz
gizontasunez, zintzotasunez, zuhurtasunez, zintzotasunez, zuhurtziaz, gure kulturaren hedamenaz, gure
jakitatearen barnatasunaz: horriek ederrenak. Jainkoak emanak, arthatu behar ditugunak eta zohiarazi.
Horrela dugu gure gizontasuna osatzen, eskual-enda indarrez gothortzen, haren zabalkundea ezin jauzi
arazizko zimenduetan finkatzen. Jainkoak gomendatzen dauku Eskualdungoaren geroa; guri,
eskualduneri, gure eginbidea arthoski bethatzea. Ahulak, beldurtiak. uzkurrak hobendun izanen dire.
Elhe sobera, egintza guti. Hobe ichiltasuna: gogoeta egiteko, gure eginbideaz ohartzeko eta haren
konplitzeko.
Behar da denbora. Ardurenik, zerbait egiteko ikhusten dugularik, presaka ernatzen gira egitera,
batere den mendren gogoetarik egin gabe, norbaiten aburua galdegin gabe. Presatuki egina, bethi
zilintzan dago. Behar da onhartu denbora. Zeren gauza guziek behar dute behar den astia aztertuak
izaiteko, itzulingunguruetan ikhertuak, batetaratuak, ondikotz egintzatuak.
Behar da ere aphailamendu. Eskualdungoaren alde badire ainhitz oldar eskuin eta ezker; bainan
buruak eskas direlakoan frangotan indarrak debaldetan enplegatzen dire. Denek, beren ber zerbait egin
nahi nork agerkari bat argitaratu, nork-josta-dantzari andana bat moldatu, nork hau eta hura... bainan
beharrena bazterrerat uzten: eskual-gogoaren haztea. Badakigu, segurki ainhitz traba denetan agitzen
dela. Bainan balitz aphailamendu bat azkarra, eskualdungoari errotik emana, egin ahal liteke ainhitz
gehiago eta bereziki ez litezke hoinbertze indar, entsegu balios eta aiphagarri debaldetan gal, hoinbertze
batasun, laguntza eskasez, etsituak eror. Balitz hedakunde bat ordreski antolatua eskuarazko irakurgaiek
ezagut lezakete arrakasta gehiago, segur gira jende chehearen artean ere. Eskual-kulturak ezagut lezake
oldar berri bat; ez liteke ahurtara jakintsun edo gizon argitu zonbeiten jabegoa bakharrik, edo sosdun
zonbeiten liburutegien edergailu gisa... Kultura bizi bat liteke eskualdun guzien meneko (chehe ala
hau[n]dien) gogoaren asegarri, gozagarri, argigarri; eskual-izamenaren ithurburu. Hori eskualdun guziek
nahi ukhan behar dugu eta nun nahi izanikan ere bakotchak behar dugu izan eskualdungoaren
hedatzaile, irakurgaiak barreatu, abonamenduak eginaraziz, eskual-biltzar eta mintzaldieri jarraikiz,
eskualdungoari doakon zerbait batasunetan pharte hartuz, izanez sustatzaile, onhartuz aphailamendu
bat. Gure gogoetak ez ditela egon aments; gure elheak ez ditela izan huts; gure idaztiak ez ditela gorderik
egon.
Izan gaitela, Eskualdunak oro phindar eta indar. Jauzaraz ditzagun gure berekoitasunezko
zedarriak, aurthik gutarteko mugak. Gogoak ez du mugarik. Nahikundeak ez du trabarik ezezta ez
dezakenik. Nahikunde handizko gizonak izan gaitela. Zabal gogoa!
Ager burua! Adi-arraz bazter guzietan Eskual-deia. Eskual-aneiak, izan gaitela bethi gure
eskuadungoaren jabe. Eskual-phindarra sar dadiela bihotz guzietan, soraraz dezala Eskual-su bat gaitza,
erra ditzan uzkurtasunaren pare gizonaren eta gizakien suntsitzeko sorthu diren eta sortzen diren bertze
ainhitz gaitz eta traba.
Ghezo, Abomey'ko erregeak zion bezala:
"Eskuak elgarretarat bildurik, Erresumako seme guziak ethortzen balire
zilokatua den pegarraren tapatzerat, Herria salbatua liteke."
M. OSTOGIA
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(7) POUR UNE ACTION EFFICACE: Prendre conscience et s'unir
Elgar , 1956ko ekaina
Voici le premier article d'une série que veut bien nous promettre une personnalité du Pays
Basque, et qui seront rédigés tantôt en français, tantôt en eskuara.
Nour remercions très vivement F.A.E.E. de sa collaboration éminente et nous sommes certains
que nos lecteurs y prendront le plus grand plaisir. - N.D.L.R.
---------------------Nous autres, Basques, où que nous soyons, nous ne devons jamais oublier que nous sommes liés à
tous ceux qui, de par le monde, portent marqués sur leur visage les traits caractéristiques de notre race.
Aussi devons-nous prendre conscience de nos responsabilités; de celles qu'aucun autre, à notre place, ne
pourra assumer. Nous devons travailler à la libération et à l'épanouissement spirituel de notre peuple. Il
nous est impossible de demeurer étrangers au réveil de jeunes nations; bien plutôt devons-nous réclamer
pour elles cette liberté pour laquelle notre peuple a tant lutté et continue à lutter. Souvent parce que
l'homme "se fait" à une situation donnée, il risque à la longue d'être définitivement happé et anéanti par
cette condition de vie subie mais non acceptée. La passivité n'épanouit pas l'homme: elle étouffe les
possibilités de vie et d'action. C'est contre ce risque imminent qu'il nous faut crier alerte.
Déjà vingt ans que nos frères subissent le joug de l'humiliation et de l'oppression; comment
pourrions-nous demeurer inactifs tant que nos frères de sang n'auront pas reconquis leur terre, tant qu'ils
n'y seront pas redevenus les maîtres, véritables Etcheko-Jaun et Etcheko-Andere. Il ne s'agit nullement ici
de sentimentalisme désuet, moins encore de nationalisme aveugle; il s'agit en réalité de l'affirmation
d'une vérité bafouée de nos jours, celle d'un droit naturel que tout peuple possède de disposer de luimême. De ce droit naturel, commun à tous les peuples, tout Basque se doit d'en prendre conscience et de
travailler à son application.
Parvenus à une époque où le régime colonialiste s'effondre, il nous faut mener une action en faveur
des peuples qui aspirent à l'indépendance afin que l'homme, à quelque race qu'il appartienne, puisse faire
librement l'expérience de ses propres virtualités. Dans cette lutte pour une libération de l'homme, nous
autres Basques nous devons prendre part ou plus exactement poursuivre cette même lutte que nous
menons depuis de longs siècles. Aux efforts folkloriques et économiques doit se joindre un effort de
pensée: PENSER EN BASQUE ET S'EXPRIMER EN BASQUE. Cela ne doit pas demeurer l'apanage des
seuls intellectuels basques ou des lecteurs d'"Euzko-Gogoa" ou d'"Egan", etc... Il faut susciter et
encourager la formation de centres intellectuels basques afin de créer un courant de pensée nouveau.
Qu'il vive en Euzkadi, en France, en Amérique ou en d'autres pays, tout Basque, par fidélité à lui-même,
se doit de produire cet effort de pensée, à la fois individuel et collectif pour sauvegarder l'intégrité de la
personnalité Basque; cet effort exige certains sacrifices, certains renoncements. Tout d'abord qu'il faut
renoncer à son égoïsme centré sur la recherche d'une situation de vie paisible, tranquille, sans problème,
sans souci des autres. Que l'on prenne conscience de sa dignité d'homme: nous ne sommes pas des êtres
menés par le destin; par notre esprit nous dominons, nous maîtrisons toutes les situations et c'est à nous,
avec la grâce de Dieu, de transformer ces situations, de façon à ce que tout homme puisse découvrir Dieu,
L'aimer, Le servir et, dès ici-bas, participer au Royaume qu'Il a instauré en son Fils, Jésus-Christ. Que
nous devons utiliser les moyens humains découverts par la technique moderne et appartenir aux divers
organismes dont le but est de sauvegarder et de développer la Personnalité Basque. Que cette action ne
doit pas méconnaître ou ignorer l'action des autres peuples mais qu'il faut entretenir des relations étroites
et des contacts fréquents entre nous et les différents représentants des peuples d'Europe, d'Asie,
d'Afrique, d'Amérique... Cet échange des valeurs particulières que contiennent les diverses civilisations
ne peut nous être que profitable.
Il faut aussi construire, apporter sa part à l'élaboration d'une Personnalité Basque qui, en fait, existe
mais qui doit se développer, s'épanouir et exercer dans le monde sa puissance et son influence

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

bienfaisantes. Les jeunes générations doivent assurer la succession des vieilles générations; entre elles il
ne doit pas y avoir opposition mais continuité. Les générations plus anciennes se doivent de former celles
qui montent et qui doivent prendre la relève: choisir des cadres, les éduquer, les lancer dans la lutte, les
diriger et les encourager dans leurs premiers essais. Au point de vue pratique nous nous sommes
montrés toujours et partout très habiles, très adroits; mais dans la vie il n'y a pas que la seule pratique qui
compte, il y a aussi l'effort de pensée: la réflexion qui nous fait prendre conscience, au milieu des autres
peuples, de notre Personnalité Basque et qui fait naître à l'intérieur de nous-mêmes la volonté de
développer cette personnalité, de vouloir qu'elle résiste à l'usure du temps et qu'elle demeure toujours
vivante.
Notre pensée doit se nourrir de la culture héritée de nos ancêtres: connaître l'histoire de notre
peuple; les exploits réalisés par nos marins, nos corsaires, nos soldats, nos missionnaires. Etudier
l'influence qu'exercèrent nos penseurs sur la société de leur temps, surtout connaître la doctrine de
Francisco de Vitoria (1492-1546): il est le fondateur du droit international moderne, il "sut appliquer
merveilleusement le caractère de son pays natal aux grands problèmes de son époque, en cherchant l'idée
de justice en Dieu et la liberté des hommes sans distinction de nationalité, c'est-à -dire en son temps la
liberté des Indiens qu'il chercha à affranchir de l'esclavage". (J.DESCHEEMAEKER dans "Eusko-Jakintza"
VOL. VI 1952). De cette culture nous devons en être impregnés et travailler à l'enrichir, à l'embellir par
notre fidélité à demeurer Basque, à la transmettre à nos enfants.
Avec un esprit lucide au delà des barricades étroites; au delà des frontières factices, prenons
conscience et unissons nos efforts pour aider notre "Eskual-Herri" dans sa TRANSFORMATION
ECONOMIQUE, CULTURELLE, SOCIALE ET RELIGIEUSE.
"Anaiak gaituk Eskualdunak
Orai ere, ochala
Jartzen bagine "GUZIAK BAT"
Lehenago bezala!"
(Elissamburu)
F.A.E.E.
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(8) EDOUARD HERRIOT
Jakin 3, 1957, 97-106 orr.
Zonbeit urthe hontan jakintzak egin du urhats haundirik alde guzietarat; oldar gaitzean badoa
bethi barnago bere ikhertzetan, bethi hobekiago bere asmatzetan. Ez dakigu geroan zer izanen diren
jakintzaren ondorioak, on ala tzarrak. Bena orai dakiguna da erresumen arteko mugak gainditzen ari
dituela eta herri-aldeak elgarretarat hurantzen. Hortarakotz gire erresumen artean geroago eta gehiago
elgarrekin mintzatuko, elgarrekin kurutzatuko, elgarren berri jakiteko, elgarren arrangurak
ezagutarazteko, ez bakarrik kultura zeretan bena bereziki ekonomia eta gizarteko zeretan, baitezpada
politika zeretan. Horrek erran nahi du oraiko gizonek beharko dutela gogoa lehengoek baino zabalago;
kaskoa hobekiago egina; bichta bat frango urrun eta zabal ikusten ahalko duena; hitz batez gizonago
beharko dute agertu zuzentasunaz, zintzotasunez betheak; besten zeretaz hartuak.
Egun Edouard HERRIOT beitugu gure idaztiar ekheia, erran dezakegu zerbait gisaz gizon
horietarik bat izan dela, beharba Ameriketan, Russian eta Angletarian Frantzian baino gehichago
estimatua. Gogo haundiko gizona baitezpada, bena anitzetan bakarrik zoanan... eta oraiko egunean nehor
ezin ibili bakarrik, nehork ezin egin zerbait bakarrik; bena bere ber ibiltzea eta lanean artzea ez othe da
Frantsesen defaut bat, Euskaldunena bezala.
Edouard HERRIOT aipatzera goatzi. Ez alta nahi ginduken bezala, ezen gure ahalak ttipi baitire eta
gure jakitatea arras labur. Norbait, entzutez baizik, ez delarik ezagutzen biziki neke da hartaz zerbait
erraitea edo idaztea. Besteñez ere goizegi da Frantziako edestian holako tokia atchiki duen presuna
batetaz zerbait aipatzea. Bestalde ere, ez dugu nahi gintuen idazti eta chehetasunak bildu ahal izan.
Barkamendu galdegiten dugu gure irakurler heien izpiritua goserik baizik ez beitugu utziko. ez dugu
aipatuko HERRIOT radikal-alderdiaren buruzagi bezala, ez dugulakotz aski ezagutzen haren gogaia
bakarrik haren norbaitasunaz dirdiraño bat bederen...
***
Marchoaren 26-ko arratsaldeko lauak eta laurden ziren Edouard HERRIOT-k eman duelarik bere
azken hatsa. Jadanik duela lau ilabete bazuen eritasunak beretu zuela; ordu berean eremateko. Haren
azken hitzak izan dire "La Ruhr, la Ruhr" orhoitaraziz bere politiko biziko aspaldinoko gertakari bat.
GIRICHTINO IHORZKETAK
Uono ezagutza osoa zuelarik, astelehenean, bietan galdatu zuen, Andere HERRIOT bere
emaztearen aintzinean, GERLIER kardinaleari girichtino ihorzketak ukhaitea. Nahi bezala ukhan ditu
ostegun goizean, "Sainte-Eugénie" ospitaleko kaperan. Ba omen zen jende: GERLIER kardinaleak eman
du absolbea. Zeremonia hortan aurkitzen ziranetan ezagutzen ahal ziren Jules JULIEN jauna, minichtro
ohia, VOYANT eta BRUYAS jaunak Rhône-ko zenaturrak, CHARRET, deputatu ohia eta beste anitz jaun
ospetsu...
Edouard HERRIOT hil aintzin Eliza katolikoari buruz itzuli dela! Bere alderdi-kideko askok,
bereziki Edouard DALADIER jaunak, beltzuri batekin ikusi dute HERRIOT-en egitate hori eta ez
dezakete sinets zer gisaz itzuli ahal izan den Eliza Amaren eskuetarat; entsegatu dira Eliza zerbait gisaz
nahiz beltzatu eta HERRIOT-en egitate hori nahiz ukhatu. Maltzurkeriak bethi zerbait estakuru
pentsatzen du!
Eztabada hortan nehork ez dezan dudamudarik ukhan huna GERLIER kardinaleak "l'Echo-Liberté"
Lyon-eko kasetaren egileari egin dion aithormena:
"Artchapezpikutegiak ezagutarazi duelarik "Sainte-Eugénie" ospitalean izanen zen zeremonia
girichtinoa, anitz elhe kurritu da bazterretan; orduan nahi ukhan dugu jakin GERLIER kardinalearen
ahotik beretik berri horren segurtamena.
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Huna zer aithortu daukun, "Sainte-Eugénie" ospitalean egina izan den cherbitchuaren ondotik:
"Jakinik HERRIOT presidentaren osagarria nolakatua zen, laster ethorri naiz Cannes-tik, igande aratsean.
Bereala telefonatu dut "Sainte-Eugénie" ospitalerat; jakinarazi dautet eritasunak ari zuela osoki hartzen.
Astelehenean, goiz-alde ondoan, joan naiz HERRIOT presidentaren ohe-bururat, hogoi urthe hontan
elgarren adichkide gindelakoan. Hatzeman dut ezagutza osoan. HERRIOT Anderearen aintzinean egin
diotan galditza huni "onhartzen tuzia girichtino ihorzketak?" President jaunak garbiki ihardetsi du
"BAI".
Gure solasaldia jarraiku dugu aintzina beste ekhei batean. Gerochago, uste ukhan dut zuhurtzia
zitakela ene galderaren erreberritzea: "onhartze tuzia gitichtino ihorzketak?" Lehen aldian bezain
deplauki ihardetsi daut: "BAI"
Horra zer dion bere artikuluan "L'Echo-Liberté" Lyon-eko kasetan, Martchoko 29-ko zenbakian.
Diote bestalde, soñatu duen serorak, hil aintzin presentatu dion kurutzefikari pot eman diola anitz aldiz,
erraiten zuela Andere Serorari: "Andere Serora, lagunt nezazu huntsa hiltzen".
HERRI IHORZKETAK
Lyon-eko hirian eginak izan tzazko herri ihorzketak. Hiriko etchean emana izan da hilaren kutcha
eta Lyon-eko jendea gau eta egun luzaz ibili da haren aintzinean, bere auzaphez ohiari egiteko omenezko
agurra. Martchoaren 30-ean, iagitz atsaldean, herri ihorzketak egina izan dire, René COTY Errepublikako
Presidentaren aintzinean. Mintzaldi bat bakarrik: Guy MOLLET-ena, ziola: "osoki errepublikanoa zen eta,
politiko alderdi guzien gainetik, kontseilari errespetatu eta behatua, haren esperientzia aldi bat baino
gehiagotan izan baita baliosa".
***
Nahi ginduke orain zerbait erran Frantziak galdu duen gizon haundi horren biziaz. Aithortu behar
dugu berriz ere chehetasunak frango eskas ditugula, ezen, gure ezagutian bederen, ez baita oraino lan
mamitsuri eginik izan HERRIOT ekheiaren gainean. Beharko da zonbeit ilabete edo anhitz urthe
idurikatu zerbait agertu aintzin, ez baita dudarik Frantziako edestian HERRIOT jaunak zati eder bat
bethe izan duela eta norbait idazlek egun batez nahiko dakola eskaini zor zaion ospea.
LYON-EKO AUZAPEZ
Troyez hirian sorthua zen 1972-eko Uztailaren bostean. Ez izanagatik familia aberats batean sortua,
bere ikhasteak egin zituen eta jarraiki mail gorenetaraino. Hartze hona izan behar zuen, ezen erakutsi du
anhitz aldiz kultura zabal eta aberats baten jabe zagola. Ez balitz politikan sarthu, beharba Frantziako
idazle hobenetarik jelgiko zitaken. Hogoi ta bi urthetan lehen jelgi zen agregazioneko konkurean eta
hogoi ta amabi urthetan presentatu zuen letra-dotergoaren ekheia "Madame RECAMIER et ses Amis"
deritza idazti aipagarria eta bikaina. Liburu horrek erakusterat emaiten dauku berdin edeslari gothorra
jelgi ahalko zitakela edesti sailean. Deskantsatzeko bezala idatzi ditu beste zonbeit liburu, hala nola:
"LYON N'EST PLUS", "FORET NORMANDE", "JADIS". Musika sailean aldiz utzi dauku: "VIE DE
BEETHOVEN" 1929-ean argitarazia.
1904-eko urthean Ampère ikhastegian erakusle bezala aurkitzen dugu eta ber urthean Lyon-eko
zen nechkato batekin ezkondu zen. Ber urthean ere Lyon-eko kontseiluan izendatua izan zen eta ordutik
gioz sekula ez da kanporat igorria izan, auzaphez kargua jasan behar izan duela 1905-etik heriotzeraino.
Lehenik achuant gisa hautatu zuten eta gerochago 1950-ean, Victor AUGANEUR-en ereplazant ezarri
zuten Lyon-eko auzaphez.
Frantziako haundienetarik den hiri nagusi huntan HERRIOT jaunak ibili dituen lanak anitz dire:
ala bizitzalen osasunaren artatzearen alde; ala ikhaskuntzaren alde; ala hiri hortako induztria eta
komertzioaren estranjerean ezagutarazteko eta salbiden errechteko. Nola ez aipa orai mundu guzian
halako fama eta arrakasta duen Lyon-eko feria, 1916-ean moldatu zuena? HERRIOT-en obretarik
ederrena ere "GRANGE-BLANCHE" ospitalea; nahi ukhan zuen tresna hoberenetaz muntatua izan
zadien. Gisa berean asko obra balios eta Frantzia guziaren ongiarentzat.
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JAUN PRESIDENTA
1936-etik 1940-erat: Deputatuen Ganberaren President.
1946-etik 1954-erat: Nazioneko-Biltzarraren President.
Atseginekin ikhusten zuketen gizon haundi hori mintza-alkhirat iragaiten; atseginekin aditzen
haren botz ozena, sartzen bezala zela bihotzetan barna, gogoak berotuz, kheinu batez finkatzen zuela
bere gogaiaren garrantzia. Bazakien ederki mintzatzen, ez segurki jendea nahiz lilluratu, bena charmatuz
nahiz aijeago izpirituetan sararazi bere doktrina. 1946-ean Frantsesek deitzen balin bazuten NazionekoBiltzarraren president bazakiten ez zutela gizon gazte eta ez ezagutu bat deitzen (deja berrogoieko gudua
aintzin bost urthez ber kargua kudeaturik ukhana zuen), bena bai omen haundiko gizona, hartan
ezartzen zutela beren konfiantcha. Kargu berri hortan ere enplegatu ditu bere indarrak eta ez da egon
ahal izan auherrik. Palais-Bourbon-eko aldean den president-otelean erezibitzen zituen bijitatzaileak,
bethi gisakoki eta beroki. Haatik, Alemanek erbestu beitzuten, gibelerat itzuli zen bere osagarria azkarki
anderaturik; gerlako ondorio horiek bethi emendatuz bazoatzin eta jenatzen zuten bere moimendu eta
harat-hunatetan; haren urhatsa eztitua zen. Halere ez zuen galtzen laneko kharra. Chankha bat eskuan,
beste eskua bere ucheraren sorbaldaren gainean pausaturik, egun guziez bazoan bere apartamenduko
barnetarik Biltzarraren saletaraino eta biziki nekez jartzen bere alkhian.
Etsitu gabe, deputatuen jardunak kudeatzen zituen artoski, bere larderia guziarekin. Gorputz
higatu horren barnean ezagun zitaken haren izpiritu chorrotch eta biphila bere distiran.
1953-eko Abendoaren 1-ean, ezaguturik bere indarrak ahulduz zoatzila, Biltzarrari ezagutarazi
zuen, LE TROQUER jaunaren medioz, ez zuela presentatu gei 1954-eko urtharrila, ez ziola geiago
ihardok Presidentgoako karguak dakarzkan eginbide dorpheri. Orduan Biltzarrak eman zion ohorezko
titulua eta eskeini egotegi bat Parisen berean.
GOBERNAMENDUKO BURUZAGIA
1924-eko bozkak.
DREYFUS-en afera denboran (1898-1900) HERRIOT sarthu zen politikan. Ordutik ikusten dugu
sail horri osoki emana. 1924-ean bozkatzeak egin zirelarik Léon BLUM zen Zozialichten aintzindaria eta
Edouard HERRIOT aldiz Radikalena. Bi alderdi horiek patchuerkatu ziren "CARTEL DES GAUCHES"
deritzan batasunaren moldatzeko. Batasun hori dela medio HERRIOT kontseiluko President gisa
hautatua izan zen bozkatze horietan. Berehala bermatzen da erresumen arteko aferen antolatzerat, ala
ekonomia ala gizarteko zeretan. Halere Frantzian barnean ez dezakete Laizizmoaren alde lehentchago
hasi oldarra bara eta huna HERRIOT-ek Frantzia barnean jarri gei duen politikaren programa, lau
phuntutan:
- Laiko-legea Alsace eta Lorraine eskualdetako eskoletan jartzea.
- Kongregazionen kontra 1901-ean bozkatua izan zen legea finkatzea.
- Vatican-eko enbachadorea kentzea.
- Eskola bakarra (Gobernamenduko eskola).
"Cartel des gauches"-en egintzak.
I.- Alsace eta Lorraine eskualdeak.
1801-eko akordioaren arabera eraikiak ziren eta kudeatuak Frantziako eskualde huntako eskolak:
lehen mailako eta normaletako eskolak sinendunen araberazkoak (Protestant, Judio, Katoliko). Bigarren
mailako eskoletan girichtino ikaskuntza obligatu da. Eskola horiek guziak Gobernamenduak behar ditu
lagundu eta pagatu.
HERRIOT-ek nahi izan duelarik eskola laiko legea jarriarazi Alsace eta Lorraine eskualdetan,
jendetze guzia harrotu da eta 24 deputatu Alsaziano eta Larrainiano altchatu ziren "statu quo"-aren alde.
HERRIOT-i behartu zitzaion Alsaziano eta Lorrainiano jenden nahiari amor eman.
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II,. 1901-eko legearen finkaraztea.
Lege hau bozkatua izan zen WALDECK-ROUSSEAU minichtro zen denboran. WALDECKROUSSEAU aphezen kontrakoa zen eta zion Kongragazionek egin lana galgarri zela erresumaren
batasunarentzat. Orduan asmatu zuen chedea Kongregazioneak behar zirela Errepublikaren pean
sumetitu, ziola Frantzian sobera nonbre haundian zirela eta ontasun anitzen jabe; beren eskoletan
gazteria guztia biltzen zutela eta erlijione katolikoan altchatzen; errepublikaren alderako ahiergoan
atchikitzen. Ez zituen alta Kongregazioneak nahi ezeztatu bena bai haien indarra ttipitu, haientzat
dretchoaren araberako zerbait aphailamendu nahiz eraiki. Orduan izan zen bozkatua 1907-eko Uztailaren
1-eko legea: Kongregazione zonbeiti bakarrik uzten zuena eskolen zabaltzeko dretchoa eta emaiten
erakusteko baimena. Kongregazionen kontrako gudu hori garrazkiago jarraikiko du COMBES-ek,
WALDECK-ROUSSEAU-ren ordain hautatua izanen delarik 1902-ean. Huna hiru phuntutan COMBES-en
programa:
- Kongregazioneak gudukatzea.
- Ikaskuntza erreberritzea.
- Eliza eta gobernioa elgarretarik behechtea.
HERRIOT-en politikak ez du garratz aire hori. Bena ez dugu ahantzi behar errotik errepublikano
dela eta beraz ideia errepublikanoez hantua, Elizaren alderateko ahierkune bitchi batekin. Besteñez ere
behar gire ohartu haren gogoa hazia izan dela laiko doktrinan eta 1900-etik hunarat izan diren aharra eta
eztabadetan zerbait gisaz, guti edo aski, parte hartu izan duela. ez da aren harritzeko bere aintzinagokoen
ber oldeari jarraikitzen balin bada. Haatik behar dugu erran badakiela gauzen abilkiago eta ederkiago
presentatzen. Bena aski abila izan bazen ohartuko zen aije 1924-eko jendetzea ez zela 1900-ekoa
bezalakoa;1900-en eta 1924-en artean izan dela 14-eko gerla eta geroztik Frantzian beste mentalitate bat
zela, gerla aintzinokotik arras diferenta. Frantziako populuak bazuen aski elgarren arteko aharraz eta
eztabadez; asko sofritu izan du Alemaniaren kontra egin behartu zuen gerlan eta orai bake pochi bat
baizik ez zuen bilatzen. Aije ulertzen dugu orai HERRIOT-ek bere programa nahi ukhan duelarik
aplikatu Kongregazionen kontra, nola jende chehea altchatu zen lege horren kontra. Jende cheheak ez du
nahi utzi bere burua lilluratzerat, are gutiago engantzerat. Bere jite bereziaren arabera maite du
zuzentasuna eta ez dezake onhart gerla denboran etsaiaren gudukatzen ikusi dituen aphez eta fraideak
berriz ere izan ditezen kasatuak, lehengo denboretan bezala. Ezen ohartu beita heiek zaukatela bihotzean
Aberriaren alderateko egiazko amodio bizia. Ez du nahi Kongregazionen kontra zerbait egina izan
dadien eta bere gain hartzen du heien begiratzea. Zer egin dezake gizontto batek, izanikan ere zonbat
nahi boteretsu, jende chehea, populua, baetsan, oldartzen delarik bere gustuko ez duen zerbaiten kontra?
HERRIOT-ek ez zuen gehiago aipatu legerik! Ichil ichila amor eman behartu zitzaion!
III.- Vatican-eko enbachadorea kentzea.
Zenatoren ganberan phuntu hau ez zen onhartua izan.
IV.- Eskola bakarra.
Nahiko zuken Gobernamenduko eskola bakarra. Ez zitaken beste eskolarik zabal.
Katolikoek ederki ihardoki zuten eta HERRIOT-en amentsa horrela baztertu. Haatik ereusitu zuen
urririk haurrak eskolatuak izaitea bigarren mailako eskoletan; gisa hortan iduritzen zitzaion langile ta
laborari semek aijeago egiten ahalko zuztela beren ikasteak, aijeago ere heltzen ahalko zirela goragoko
mailetaraino.
***
Artikulu hau urhentzean pentsaketa egiten dugu zer jujamentu ekhar HERRIOT jaunaren gainean.
Haladere gure begi kolpea gurea da eta ez beste batena. Halber jujamenduarentzat: gure jujamendua
osoki gurea da. Nola ere begistatzen beitugu norbait eta barneraino ikertzen, halaber gure jujamenduaren
mamia. Ez dugu emanen jujamendurik, ezen gizon baten aintzinean ez baita gauza baten aintzinean
bezalako izamena ukhaiten ahal. Gizon bat behar da bethi errespetuz behatu. Jainkoak egina duelakotz
eta Jainkoak bakarrik beitezake bere osoan (gorputz eta arima) ezagut, eta beraz jujamendu egiazko bat
ekhar. HERRIOT-en gainean dakiguna da, bere biziko azken mementoan Jainko maiteari hel egin diola,
Eliza Ama sainduaren alderat bere begitartea itzuliz. Nor giren Jainkoaren aintzinean, hortan dauke
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guzia. Zer izan den gure bizia Jainkoaren aintzinean; zer gure gogoeta eta gure egintzak.
Alta badute gizonek ere jujamendu bat ekartzeko, ezen gizona gizonen artean bizi beita eta
beititugu elgarren alderateko eginbideak. Denek bizi behar elgar lagunduz eta elgar maitatuz. Bizi behar
ere erresuma baten barnean, eta erresuma horren ongia arthoski bilatu behar. Gizon bakochak baditu
bere eginbideak bere Aberri eta Gobernamenduaren alderat; anitzetan eginbide horiek ahantzirik, gure
dretchoak baizik ez ditugu aipatzen. Guk ere behar dugu pharte hartu gure lurreko erresuma
bakotcharen egiten; nahi ukan behar dugu gure erresuma bakotcharen izaitea eta haren haunditasuna,
haatik lurraren gainean moldatu izan diren beste erresumak errespetatuz bai ere oraiko denboretan alde
guzietan moldatzen ari diren erresuma berriak.
Frantziarentzat HERRIOT-ek egin du anitz ez dezakegu guk erran zonbat, ezen ez baititake
chuchen izart gizon baten lana edo merezi duen bezala aski estima. Anitz egin duen hortan bada on eta
tzarrik; kalte frango egin duke bere ideologiari jarraikiz, ez dugu uste gachtakeriaz edo martzurkeriaz;
uste zuen untsa egiten zuela eta, bere gisan, Frantsesen ongia bilatzen zuen. Eta uste dugu, gure iritziz
bederen, Frantziako edestian toki berezi bat emanen zaiola, gizon politikero haundi bati zor zaion bezala.
F.Arnaud ERDOZAINZY-ETCHART (ofm)
ORSAY-n (Paris)
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(9) ATTITUDE BASQUE ET JEUNES NATIONS EN MARCHE
Elgar , 1957ko maiatza/ekaina/uztaila
(SIMPLES REFLEXIONS DE BON SENS)
En présence des difficultés à surmonter; en présence de nouveaux problèmes et de conflits qui
chaque jour surgissent en quelque point du globe, il serait tentant de vouloir se retrancher dans le confort
d'une vie lucrative, mais combien égoïste. Plus que jamais il importe de penser, non certes pour le plaisir
de penser, mais pour se refaire des forces spirituelles en vue d'une action toujours plus efficace.
Au moment où le monde souffre d'une crise de croissance profonde, il me semble qu'on n'a pas le
droit de s'évader de notre milieu de vie... mais qu'au contraire il faut savoir y demeurer présent et nous
efforcer à réfléchir: essayer de voir clair et avoir une "atittude". Ne pas se contenter de ce que nous
rapporte "notre" journal habituel... ou bien de ce que l'on apprend soit par la radio, soit par les différents
reportages aussi peu objectifs que cela peut l'être. Ne pas se laisser guider par nos instincts, mais
s'efforcer d'avoir une pensée personnelle, qui doit s'exprimer par notre "attitude".
L'évolution ou plutôt l'entrée dans la scène du monde des jeunes nationalités est le grand
événement de notre époque. Et il me semble que nous autres, Basques, nous y sommes beaucoup plus
sensibles que les vieilles et grandes nations d'Europe. En effet notre tradition démocratique nous permet
de mieux comprendre cette évolution vers l'égalité et la justice; il est donc de notre devoir de travailler à
ce que cette évolution qui, normalement, doit aboutir à l'autonomie, se fasse sans rejet des "nations
modernes" de la part des "pays sous-développés".
Nous assistons à la désagrégation de tout le "système" colonial, qui doit disparaître tel qu'il existe
aujourd'hui. Après les grandes conquêtes qui ont abouti à la formation d'empires (égyptien, chaldéen,
assyrien, perse, romain...) la colonisation avait revêtu une forme nouvelle au XV et XVI siècles grâce à la
découverte et à l'usage des armes à feu en Europe. Au moyen de la domination politique par la force il
devenait donc facile de garantir le monopole économique. S'il y eut des Savorgnan de Brazza, il y eut
aussi en trop grand nombre des "profiteurs"; de ces "colonialistes" cupides. Pour preuve il suffirait
d'interroger l'histoire des explorations; on serait ahuri de constater de quelle façon inhumaine elles se
sont réalisées, "...Nous n'avons pas le droit de minimiser les tortures en masse, car les crimes contre
l'humanité qui se sont commis dans un passé récent en Europe centrale et orientale repoussent dans
l'ombre l'extermination des possesseurs légitimes du sol américain par les intrus.
Si encore ont avait remplacé, chez les Caraïbes, le goût pour la chair humaine et la chasse aux têtes
par quelque chose de réellement supérieur, on pourrait considérer avec moins d'horreur l'histoire des
découvertes. Mais ce qu'on leur a apporté d'Europe en guise de bienfaits, ce fut ce dont l'homme blanc
souffre lui-même comme d'une punition des corvées et des impôts". Hans Leip: "Le roman du gulfstream". Que ne pourrait-on dire de l'esclavage organisé!
Bientôt des conflits commerciaux et de limites ne tardèrent pas à surgir, qui contribuèrent à faire
naître chez l'indigène le sentiment de révolte et à durcir par ailleurs le système colonial. Ce sentiment de
révolte nous l'avons ressenti nous-mêmes vis-à-vis du pouvoir centralisatrice, visant à tout planifier et à
étouffer toute expression de culture régionale, absolument riche et originale. Aujourd'hui c'est tout
ce"système", en tant qu'il s'est constitué en système, qui est devenu insupportable et inefficace. Il est
périmé et il s'agit donc de le dépasser, étant donné que la colonisation ne constitue "qu'une phase de
l'évolution des peuples" (Mgr Chappouilie, Evêque d'Angers).
Nous nous devons donc de travailler et de collaborer à la transformation politique, économique,
sociale, culturelle et religieuse des pays coloniaux, dans la fidélité à leur originalité propre. Hier le VietNam, aujourd'hui l'Afrique du Nord, demain l'Afrique Noire; déjà le Togo affirma sa "personnalité".
Nous ne devons aucunement demeurer aveuglés par quelque intérêt matériel, et les problèmes humains
ne doivent pas être traités du seul point de vue économique. Car l'économie n'existe qu'en fonction de
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l'homme, en vue de lui assurer un minimun de bien-être. Les revendications légitimes naissent toujours
au sein d'hommes qui prennent conscience de leur personnalité et qui veulent atteindre leur majorité.
Quoi de plus normal? Doit-on refuser cette évolution "nécessaire"? Nullement. Bien au contraire, nous
devons la favoriser. Alioume Diop disait il y a quelques années: "le plus urgent est de donner aux
hommes d'outre-mer les moyens techniques qui leur permettraient de prendre conscience d'abord de leur
situation géographique, economique et politique, puis de leur situation spirituelle et de leur position en
face de la culture ou des cultures européennes, en face des valeurs européennes. Il faut leur donner les
moyens de se définir progressivement jusqu'à ce que s'instaure enfin un langage qui serait commun aux
Africains et aux autres. Car il y a dans toute civilisation deux types de langage: celui qui prend sa source
dans l'originalité du sol et de l'histoire, et un langage d'une portée plus vaste qui se veut universaliste et
qui peu à peu se constitue et se met au service de tous les hommes. Mais ce langage ne peut être fixé par
la seule Europe: il ne peut être mis en usage qu'avec le concours soutenu de tous les hommes et de toutes
les civilisations" (Robert de Montvalon in "Ces pays qu'on n'appellera plus colonies" p.36 et 37.).
J'ai parlé d'attitude basque; non certes dans le sens qu'on puisse la définir; une attitude ne se définit
pas, tout au plus peut-on prétendre à la décrire, à l'analyser. Mais cependant je pense qu'on peut parler
d'une "attitude basque" vis-à-vis des jeunes nations en marche.
Cette attitude basque s'exprime tout d'abord par la compréhension. A vrai dire nous n'avons pas
une histoire mouvementée. Depuis notre installation sur les deux versants des Pyrénées Occidentales,
nous avons vécu dans la paix et la tranquillité, quoique nous ayons dû fortement résister contre les
invasions successives, et contre toutes les tentatives d'assimilation du pouvoir central. Et pourtant parce
que nous ne pouvons pas (?) un cataloque riche de (?)tes historiques, d'aucuns croient que nous n'avons
pas d'histoire. Je pense pour ma part que l'histoire d'un peuple, n'est pas uniquement un recueil
d'évenements historiques. Il y a bien davantage. L'histoire d'un peuple c'est son existence dans l'espace et
sa durée dans le temps. Nous existons depuis des millénaires; nous existons d'une existence originale
depuis des millénaires. Il faudrait pouvoir développer ici tout le contenu de ce droit coutumier qui était
en vigueur dans nos sept Provinces et que témoigne bien de l'âme de notre histoire; "...Aujourd'hui nous
ignorons quand le premier "batzar" s'installa. "Batzar" est le mot basque qui désigne parlement, congrès,
gouvernement parlementaire. Mais dès le temps les plus reculés les Basques n'acceptèrent jamais d'autre
forme de gouvernement que la démocratie. Longtemps avant l'existence de la France et de l'Espagne
comme Etats, des siècles avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les Basques, sous
l'arbre de Guernika, codifièrent pour la postérité ces lois d'égalité et de justice qu'on ne trouvait alors que
chez eux... L'interdiction de la torture, prononcée par une loi au XVe siècle, la réglementation du droit de
propriété pour empêcher des abus sociaux, la liberté du commerce et combien d'autres mesures qui nous
semblent aujourd'hui même progressistes, tout cela constituait la base de la vie des Basques et de leurs
libertés séculaires" (Jose Antonio de Aguirre, cité par Joseph Martray, in "Euzkadi" p.4 et 5.).
L'âme de notre peuple s'est développée dans cette atmosphère d'égalité et de justice; et nos
réactions sont l'expression de notre âme. Toute notre histoire est une lutte pour la liberté: pouvoir se
diriger soi-même; pouvoir opter pour telle ou telle orientation; pouvoir dialoguer de plein pied avec les
autres nationalistes. Aspiration légitime de tout groupement ethnique assez important pour pouvoir se
constituer en nation et revendiquer l'autonomie, sans pour autant se séparer des autres nations. C'est là
un phénomène naturel. Faute de le comprendre nous risquerions de saper notre propre avenir.
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(10) EUSKAL BILLERAK HAZPARNE'N (Uztallaren 23-28)
Jakin 4 , 1957, 80-84 orr.
Eskualdun ixtudianten
hamargarren egunak Hazparnen.
Zonbait gogoeta.
"EMBATA" eskualdun ixtudianten batasunak bere hamargarren egunak egin ditu aurten
Hazparnen-n. Ez zen Lapurdiko probintzian, Hazparne bezain herri pollitagokorik, egokiagokorik,
eskualdunagokorik hautatzen ahal. Duela hamar urte, Hazparnen egin ziren eskualdun ixtudianten lehen
egunak. Hazparne-n bizi diren langile eta laborariek eskuara badakite eta mintzatzen dute, badakitelarik
alta frantsesa nehor bezain untsa! Bainan ez dute eskualdun izaiteaz ahalgerik. Noiz artino begiratuko ote
dute beren eskualdungoa garbi eta sano? Agian geroago eta hobekiago. Agian ere geroago eta
azkarkiago, Hazparne-ren inguruan aurkitzen diren harriak beren eskualdun izaitean eskualdunago
izanaraziz. Ez goatzi kundatzerat nola iragan diren egun horiek. Bakarrik zonbeit gogoeta egun eder
horietatik landa, hor intzun mintzaldi eta ibili solasaldietarik landa.
Badu orai hamar urte "EMBATA", eskualdun ixtudianten batasuna, asmatua izan zela. Batasun
horrek algarretaratzen ditu Frantziako Unibertzitateetan (Parise, Bordele, Tolosa...) beren eskolen egiten
ari diren ixtudiant eskualdun gehientsuenak, maleruski ez denak. Oharturik geroago eta gehiago bazirela
Eskual-Herriko haurrak Unibertzitateerat zoatzienak, beste asko herrialde eta eskualdeetako ixtudianten
gisa, eskualdunak ere pentsatu zuten batasun baten moldatzea, nahiz Eskual-Herriko indar eta baliotasun
hoberenak bildu eskual-jendearen geroa preparatzeko eta segurtatzeko. Bere hastapenetik orai artino
"EMBATA"-k moldatu ditu, urte guziez, bakantza haundi denboran, eskual ekonomiari eta kulturari
buruz zoatzin egun zonbeit. Nahi baldin badugu zerbait ongi egin ez ote ditugu egungo arrangurak
aztertu behar? Oraiko behar-orduak ez dire nihundik iragan mendeetako behar-orduak. Mende berri
hunek sorarazi ditu problema berriak. Problema berri horier beha gaiten, beldurrik gabe eta entsega
heien hobekiago ezagutzerat. Egun horietan, Eskual-Herriko jakintsun eta buruzagiak lagun, ixtudiantek
elgarri ezagutarazten dituzte Eskual-Herriaren eta eskual-jendearen geroaz beren baitan dakarzkaten
griña eta arrangurak. Bai Eskual-Herriko ekonomiaz, bai eskual-hizkuntzaren geroaz mintzatu zauzkigu
aurtengo hautatuak izan diren jakintsunak: LEIZAOLA, LAFFITE, GAXITEGI, ERREKART... Aipatu
daukute zer egin ahal ginduken... bide eta xendera zonbait ere erakutsi... Denek, bakotxak bere sail
hartan, erakusterat eman daukute, klarki eta garbiki, Eskual-Herriaren geroa bai ekonomian, bai kulturan
gure eskuetan zagola. Arren nolaz ez ditake gure eginbidea beharrien idekirik atxikitzea? Begien zabalik
begiratzea? Izpiritua erneago ukaitea eta eskuak zaluxago paperaren gainean finkatu planen obratzeko?
Lurraren gainean sortu diren edo sortzerat doatzin erresuma guzietan aurkitzen da "hautuzko
jendetze" bat, erdaraz erraiten den bezala "une élite". Badakigu zonbeit gizon aski direla mundu baten
harrotzeko, inarrosteko; heien baliotasun eta jaidura on eta txarren arabera doala mundua harat eta
hunarat, itxasoaren moimenduaren idurira. Gertakari horrek erakustera emaiten dauku "hautuzko
jendetze" horren inportantzia eta behar-ordua erresuma eta eskualde baten kudeatzeko bere
etorkizunean. Eskualdun ixtudiantek, Eskual-Herriko jakintsun, buruzagi, laborari eta langileekin eskuzesku bat eginez "hautuzko jendetze" hori asmatu gei dute Eskual-Herria kudeatzeko bere ekonomiaren
eta kulturaren etorkizunean.
Ekonomia sailean, hor ditugu laborariak eta langileak beren arrangura, griña eta behar-ordu
berrien salatzeko. Hor ditugu ingeniorak gure kontseilatzeko. Ez da dudarik laborantxa, artzaingoa eta
arraintza ez direla aski izanen geroan Eskual-Herriko semeen hazteko. Zerbait gisaz, lehen bai lehen,
gure induztria beharko dugu haundiarazi, induztria berri batzu sararaziz, Gipuzkoan eta Bizkaian
aspaldi huntan egin dituzten bezala. Berma gaiten denbora utzi gabe iragaiterat. Gisa hortan EskualHerriko gaztek, Landesetako eta Biarnokoek bezala beren eskualdean aurki lezakete beren bizitzekoa
Ameriketarat eta Frantziako hiri nagusietarat ihes joaiterik gabe. Eskapatzerat utzi behar ez dugu
okasione baitezpadazkoa gure Eskual-Herriaren bere mugetarik gaindiarazteko. Landes eta Biarno
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eskualdekin batetaratu beharrez, ber intresen eta aberastasunen zaintzeko, ber ekonomiaren ukaiteko!
Induztria berri hori eraiki denboran, ez ginduke ez lo egon behar. Geroa behar dugu preparatu, orai
danik entsegatuz Eskual-Herriko gazten sararazterat lekuko lantegi eta uzinetan, langile estranjerak eta
arrotzak utzi gabe hutsik dauden lekuan hartzerat. Bertze eginbide bat ere guri dagokiona gazte horien
gogo-bihotzen preparatzea beren bizi berriari buruz. Orduan laster ohartzen gira zer inportantzia hartzen
duen eskual-kulturak gazte horien altxatzeko eta eskolatzeko. Ikusten dugu zonbat behar giren ernatu
eskual-kulturaren eragintzeari, ezen kulturaren barnean beita hazten gizonaren gogoa, pizten haren
adimendua, gizonari emaiten munduaren eta lurraren gainean bizi diren guzien behatzeko manera.
Kulturaren barnean beita ere loretzen gizonaren izaitea, sustut eskual-kultura bezala girixtino hatsaz
berotua delarik, girixtino indarraz betea delarik, girixtino biziaz bizitua delarik. Ez da eni erraitea zer
egin behar litaken eskual-kulturaren eragintzeko. Anitz lan eta entsegu egiten da zazpi probintzietan.
Moimendu haundi bat bada zonbeit urte hotan abiatua mundu guzian bizi diren eskualdun guzien
artean; oldar berri bat itxaropenez betatzen gaituena. Geroago eta ugariago agertzen zauzkigu
eskuarazko errebixta eta kasetak: "Eusko-Gogoa", "Gure Herria", Egan", "Herria", "Gazte", "Etxea",
"Anaitasuna", "Zeruko Argia", eta Pariseko "Elgar"...; edizione berriak eraikitzen dira bai Ameriketan, bai
Gipuzkoan... Jarraik gaiten moimendu berri horri; sar gaiten oldar berri hortan eskual-jendearen geroa
segurtatu nahiz, guhauren izaitearen iraupena eta osotasuna bilatu nahiz.
Halere uste dut hobekiago litakela zazpi probintzietako eskualdunek gehixago elgar adi bagindeza,
gure indarrak sobera debaldetan enplegatu gabe, ELISSANBURU[k] dion bezala "ARBASOAK" deritzan
bere kantu ederrean:
"Anaiak gaituk eskualdunak;
"Orai ere, oxala
"Jartzen bagine "guziak bat"
"Lehenago bezala!".
Gogoak ez dezake ukan mugarik. Gure gogoa dugu zabaldu behar eta biziaren oldeari erne atxiki.
Orduan ohart ginazke lehengo mendetan gizonek eraiki zedarriak lurrerat doatzila, edo, preseskiago,
airez-aire gaindituak direla: Parisetik, Tokyo-n, edo New-York-en edo munduko hiri urrunenean zonbeit
orenen buruan izaiten ahal gira. Atomikaren mendean bizi girela nola dezakegu ahantz? Mundua
ziuntan badoala naolaz ez ginezazke ohart? Alta ez gire izitu behar. Gure gogoak behar du izan
munduaren izariko edo, hobekiago, munduaren izaria baino doi bat haundiago, mundua bere
osotasunean jasaiteko gisan, Jainkozko so batez gizon eta gauzak behatzeko, inguratzeko eta jujatzeko
gisan. Munduaren izaria baino doi bat haundiago, munduaz itoa ez izaiteko gisan; bere azkatasunaren
jabe egoiteko gisan eta Jainkoaren erakaspenaren arabera bere izaitea egiteko gisan. Ezen gure arrangura
premiatsuena, gure griña samiñena gizonaren salbatzea beita atomikaren mendean, eta, berezikiago, gure
sor-herrian eskual-gizonaren salbatzea atomika-mendeak emaiten dion bizimodu berri huntan.
Eskualdun-ixtudiantak eginbide horri ohartuak dira eta hortakotz dira elgarretaratu batasun
batean, beren indarren biltzeko, elgar sustatzeko. Agian, geroan, hamar urte dituen batasun hori
haundituz joanen da. Agian, geroan, batasun hori azkartuz joanen da, bere eginbideeri jarraikiz eta bere
xedea kunplituz Eskual-Herriaren eta eskual-jendearen onetan. Eskualdun guziek behar dute lagundu
"EMBATA" eskual-ixtudianten batasuna; ez bakarrik begi onez behatuz, bena ere nork bere tokian, bere
etxean, bere eskolan, bere herrian, bere eskualdean eskualdungoaren alde obratuz; nor berak, zerbait
gisaz, parte hartuz eskualdun ixtudiantek hasi eta jarraikitzen duten sail hotan. Kaskoz eta eskuz, denek
bat eginez, bakotxak bere sailean bere jakitatearen eta ahalen arabera, zer ez gindezake egin? Beti gerorat
utzi gabe egun egin beharra, berma gaiten gure eskualdun eginbideen betatzeari. Batzutan, arteño bat
badukegularik, har dezagun eskuetan "AXULAR"-en "GERO" eta irakurt liburu mamitsu hortako lehen
kapituluak. Orrialde horietan hatzemanen dugu anitz erakaspen maiz gogoan erabili behar
gindetzazkenak. Huna orrialde horietan hautatu zatiño bat:
"... kalte guztien gaiñeko kaltea, alferkeriatik eldu den andiena, zeñi narraikola erran
baitut nik oraiñokoan erran dudan guztia, da luzamendua, 'gerotik gero'ra ibiltzea. Zeren nagialferrak eztu bein ere erraiten 'egun'; beti 'bihar', beti 'gero', beti 'luzamendu'. Alfertasuna da
'gero' guzien iturburua, zimendua eta ama, egiteko guztiak 'egunetik biharrera, presentetik
etorkizunera, eta gerotik gerora' luzatzen dituena. Eta ama hunen alaba haur, nagitasunetik eta
alferkeriatik sortzen den 'gero' haur, da gure galgarria, gure izurria, eta egundaiñotik gure etsai
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deabruak gure enganatzeko ediren ahal duen biderik eta arterik oberena, finena eta seguruena.
Beraz guk ere 'gero' huni eduki behar diogu begia.Hunen gureganik kentzera, urruntzera
eta etxetik ateratzera behar dugu gure indar guztiaz eta antzeaz entseiatu, permatu, deliberatu;
eta egun egin behar dugun gauzarik eta ahal daikegunik, ez biharko luzatu."
(GERO, IV argitara-aldia
Zarautzen 1954,18-gn orrialdean)
Artetan, zendako ez egin gogoeta zonbeit lehengo mendetan bizi izan diren eskualdun zintzo eta
ospetsu horiekin? Beharba beren buru zabalaren barnean balukete guri zer erakuts eta ixilik daukaten
mihi puntan guri lau egia erraiteko!
Arnaud Erdozainzy-Etchart (ofm)
ORSAY-ko teologari (FRANCE)

(11) LES JOURNEES D'EMBATA A HASPARREN (23-28 Juillet)
Elgar , 1957ko azaroa
Les X-es journées de l'Association des Etudiants basques, "Embata", se sont déroulées, cette année,
dans la charmante petite ville d'Hasparren, en Labourd. Il y a dix ans, c'est ici aussi qu'elles eurent lieu
pour la première fois. Ici paysans et ouvriers se côtoient et s'entretiennent ensemble. Pas de distinction de
classe sociale. Comme au temps de leurs ancêtres, les Haspandars d'aujourd'hui ont conservé leur fière
allure. Ils semblent appartenir à une société très cultivée, tellement ils savent se comporter avec dignité,
tellement ils parlent bien le basque. Ils le parlent avec noblesse, avec autant de distinction que les Saratars
ou les Azkaindars, comme s'ils avaient conscience de posséder la plus belle des langues du monde. Ils en
ont certainement conscience. Cependant je dois avouer avoir éprouvé une certaine inquiétude lors de
mon court séjour parmi eux: les Haspandars sauront-ils transmettre à leurs enfants cette même légitime
fierté, cette même conscience? En même temps qu'une bonne situation humaine, sauront-ils donner à
leurs enfants l'amour des vraies valeurs basques, l'attachement à notre belle langue basque, expression
vivante et originale de notre pensée? Car je me suis adressé à un petit Haspandar; il m'a répondu en
français et m'a avoué bien timidement comprendre le basque mais être incapable comme tant d'autres de
me répondre en notre langue maternelle. Les Haspandars sauront-ils?... Les Basques sauront-ils?...
Les différents sujets traités en ces journées par des spécialistes montrent bien tout l'intérêt que
portent les Etudiants basques à l'avenir économique du Pays basque. M. Leizaola parla de l'"Avenir
Economique du Pays basque". Il insista sur la nécessité de l'industrialisation de notre région et souligna le
rôle que pouvait jouer "Embata", en tant qu'association. Il s'agit d'une action à réaliser dans le pays luimême, en solidarité avec les Landais et Béarnais, selon les vues du plan français. D'où nécessité de faire
appel à des techniciens pour former des cadres basques qui devront fonder et diriger des entreprises, à
l'exemple de ce qui a été réalisé en Guipuzkoa et en Bizcaye.
M. l'Abbé Lafitte montra toute l'utilisation que pouvaient faire les Etudiants basques de la langue et
des choses basques, soit en vue de présenter des thèses de doctorat, soit en vue d'entreprendre des études
d'intérêt général ou particulier. Le champ d'investigations reste très vaste. Plus pratiquement, en ce qui
concerne la langue parlée et écrite elle-même, il souligna le manque d'une équipe de rédacteurs laïcs. Des
journaux existent: Herria, Gazte, Etchea, Elgar..., des revues: Eusko-Gogoa, Gure Herria, Egan..561 Pour les
maintenir attrayants et enrichissants, il faut des rédacteurs laïcs basques: les dirigeants (directeurs,
maîtres, instituteurs et institutrices, de même que les religieueses qui enseignent dans nos écoles...)
doivent donc se soucier de l'enseignement du basque et devraient normalement assurer cet
561 .- Puntu honetan Erdozaintzik aipatutako aldizkarien helbideak ematen ditu.
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enseignement. Il faut des lecteurs: un effort doit être réalisé en vue d'une propagande mieux organisée.
Des éditions de livres basques existent en Labourd, en Guipuzkoa, en Amérique du Sud: un effort plus
intense doit être entrepris pour répandre et faire lire les nombreux ouvrages publiés soit en basque, soit
en français, soit en espagnol.
Le R.P. Gachiteguy nous parla avec beaucoup d'entrain et de dynamisme de l'avenir de
l'agriculture au Pays basque. En bon sociologue, il commença par constater un fait: nous ne connaissons
pas notre pays basque. A cette fin, il faudrait procéder à des enquêtes et monographies en des régions
diverses qui nous permettraient de nous rendre compte du niveau de vie moyen des Basques. Peut-être
aussi découvririons-nous les vrais problèmes, tels qu'ils se posent concrètement en notre région, comme
par exemple: le problème de la modernisation de notre agriculture et du confort dans nos maisons
d'habitation; le problème de la femme: n'est-ce pas un scandale de voir des femmes travailler aux durs
travaux de la terre, presque au même rythme que l'homme en certaines périodes de l'année, surtout en
été? Le problème de l'émigration: le basque qui émigre en Amérique demeure toujours en "marge de la
société" où il lui est difficile, sinon impossible, de s'intégrer; le paysan qui émigre en ville s'adapte
difficilement à non nouveau milieu de vie, car il est un déraciné. L'étudiant basque ne doit pas, ne peut
pas en conscience se désintéresser de ces problèmes, car il est responsable de l'épanouissement humain et
spirituel de ceux qui lui ont permis de quelque façon de pouvoir faire des études. Il est donc important de
redonner confiance au paysan, qui n'est pas un "minus". Il appartient à la race des hommes au même titre
que nous.
F.A.E.E.
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(12) EUZKO-GOGOA
Elgar , 1958ko urtarrila
Duela zonbeit aste atseginekin errezebitu izan dugu Orrila-Garagarrilako Euzko-Gogoa. Usaian
bezala beti heldu zauku artikulu mamitsu batzuez beterik. Kultura sailean lan gaitza eta sakona deramate
Euzko-Gogoa'ko lankideek. Onhar ditzatela gure goresmen bizienak; berezikiago ZAITEGI Jaun
Zuzendariak onhar ditzala gure sustamendu hoberenak eta hartsuenak, etsitu gabe jarraik dezala hasi sail
berean, segur izanez egun batez, beharba luze gabe, sail hortan emplegatu indarrek emanen dutela beren
fruitua. Agian ba! Nork dezake chuchen erran zer lan ederra deraman Euzko-Gogoa'k mundu guzian
barreaturik bizi diren Eskualdunen artean? Aladere, gogoak behar du hazi berari doakon hazkurriaz,
eskual gogoa eskual hazkuraz lurraren gainean agertu edo agertzen diren gizakien gogoak dakarzkan
baliotasunez eta indarrez aberasturik. Ez da dudarik. Hortakotz da duela zazpi-zortzi urte sortu Euzko
Gogoa, Eskual-Herritik kanpo. Eskual norbaitasun bereziaren zaintzeko, ber denboran edertzeko eta
osotzeko. Lan gaitza beraz. Eskualdun guziek behar ginduke ihardetsi indar horri; denek zerbait egin
Euzko-Gogoa'k sorarazi oldarrari jarraikitzeko. Goazen, denak bat, elgar haziz, elgar maitatuz... Jainkoak
guretzat amodioz nahi izan duen izaite ederrean.
Irakurlea, azkenik agertu Euzko-Gogoa'n aurkituko duzu ikaskuntza suerte guzietarik: ala olerki:
Iratzeder, Otsalar, Udaloizpe, Iñurrieta'tar Engratzi...; ala ipuin: Azkoiti'k "Milla ta bat gauetako
ipuiak"...; ala filosofia: Zaitegi eta Plazaola'tar Iokin "Aiatz" (Sopokel)...; ala berrikitan argitaratu
eskuarazko idaztien aipamen, iritzi edo kritiku...; bertze zernahi berri on eta chehetasun... . Behar duzu
beraz leitu Euzko-Gogoa eta leitarazi zure adichkideri, zure ahaideri, ezagutzen dituzun eskualdun
guzieri... Haatik behar da jakitate pochi bat agerkari bikain hortan emanak diren artikulu sabanten
konprenitzeko eta ere doi bat usatua izan mendiz bertzaldeko eskuararen dialektoekin. Hatsarrean
usaiarik ez delarik frango bortitz aurkitzen dugu; egia erraiteko ber gauza aurkitzen da nungo nahitako
hizkuntzetan eta ez du jende cheheak jakintsunen mintzatzeko moldea, aperentziarik ere! Bainan
onhartzen balin badugu indar pochi baten egitea, eskuara maite dugulakotz eta nahi dugulakotz gure
eskuara hobekiago ezagutu, ez bakarrik achaletik bainan barnetik, laster halako atsegin gozo batek
betatzen dauku bihotza, ezen eskuara barnetik ikertuz, hobekiago senditzen bezala beitugu haren gozoa,
hobekiago jastatzen eskuararen ederra, eskuararen bizia. Irakurlea zuhaurek esprea zazu.
F.A.E.E.
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(13) POUR UNE ACTION EFFICACE: FAIRE "OEUVRE D'HOMME"
Elgar , 1959ko urtarrila
J'ai lu naguère un roman intitulé: "La meilleure part" de Philippe Saint-Gil. Sous la direction d'un
tout jeune ingénieur, Christian Maréchal, des hommes travaillent à la construction d'un barrage à AliMédir en plein Atlas. Le héros du roman est précisément Christian lui-même, qui n'est pas un ingénieur
comme les autres...; il n'a pas peur de mettre la main à la pâte. La compétence technique qu'il a acquise au
prix de longues années d'études n'est pas pour lui prétexte à manifester un certain complexe de
supériorité sur l'ouvrier. Pour lui, la vie est un combat qu'il faut mener courageusement jusqu'au but. La
vie c'est-à-dire celle-là même de ses ouvriers avec qui il se débat dans les mêmes difficultés, partageant le
même effort et assumant de plus lourdes responsabilités. C'est qu'il veut faire "oeuvre d'homme": c'est
précisément ce en quoi il a choisi "la meilleure part". La Direction le rappelle à Paris pour faire une étude
sur le Sénégal. Un matin, à 8 heures, quelqu'un frappe à sa porte. Un homme, "à la démarche pesante",
pénètre dans le bureau: c'est Bernardini, l'ancien chef d'équipe avec qui Christian a débuté et appris
"comment en faisait un joint, comment on lissait le béton"; il vient exprimer à Christian sa fierté d'avoir
eu de tels élèves; lui, Christian et son fils, à qui il a appris à "tenir une truelle". Christian, dans un geste
délicat, lui fait voir, une à une, les photos du travail entrepris et qui se poursuit à Ali-Médir. Le brave
Bernardini de lui demander: "Ca continue en somme?". Alors Christian, releva la tête et rendit son sourire
à Bernardini: "Oui, dit-il. Tu vois. Ça continue".
A l'époque la lecture de ce roman m'avait rofondément touché, peut-être à cause de la riche
philosophie qui s'en dégage. "Embarqué" dans une existence qui le dépasse et qui en partie se déroule
dans ce monde où sans cesse tout se crée et se transforme, l'homme progressivement découvre le sens
même de sa solidarité avec les autres hommes. C'est que chaque homme découvre sa place dans
l'existence et peu à peu il prend conscience du rôle qu'il a à emplir. Ainsi il se réalise lui-même et trouve
l'épanouissement total de son être. Et il se réalise avec et en même temps que les autres hommes, en
continuité avec ceux d'avant et aménageant la cité terrestre pour ceux qui viendront.
L'on comprend dès lors combien il est urgent de s'insérer dans la vie pour entrer en contact avec le
réel; combien il importe de s'y engager pour pénétrer dans la profondeur des âmes et en découvrir les
véritables dimensions d'une solidarité authentique. D'où nécessité d'ouvrir le dialogue, qui nous
permettra de découvrir que nous sommes les uns et les autres en présence de problèmes similaires sinon
identiques à affronter et à élucider; que nous nous débattons avec les mêmes difficultés qui appellent une
solution résolue en commun. Tiraillés entre diverses tendances, nous sentons notre incapacité à trouver
l'équilibre par nous-même et nous avons terriblement besoin des autres, malgré que nous ayons
beaucoup de difficulté à l'admettre, peut-être parce que nous se le ressentons que trop bien!
Attitude d'ouverture aux autres pour les comprendre de façon réelle et pour l'être soi-même; pour
collaborer ensemble à une oeuvre commune non plus à l'échelle uniquement régionale ou nationale, mais
mondiale; travailler à faire sauter toutes ces barricades que dresse notre égoïsme foncier et qui nous
séparent des autres, pour parvenir à une humanité ouverte. Une humanité ouverte, c'est-à-dire une
humanité où tous les hommes se sentent chez-soi en confiance, sans crainte de suspicion. Une humamité
ouverte, c'est-à-dire une humanité où chacun trouve ce qui lui manque pour parvenir à son propre
épanouissement et où chacun donne à l'autre gratuitement ce qu'il a de meilleur.
Travailler à bâtir un barrage en dépensant toute son énergie, avec des hommes qui luttent avec les
difficultés de vivre: c'est faire "oeuvre d'homme". Travailler à bâtir une humanité ouverte avec toute
l'ardeur de sa foi, avec des hommes à la recherche de leur épanouissement total dans une étroite
solidarité: c'est aussi faire "oeuvre d'homme" et c'est peut-être "la meilleure part".
A.E.E.
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(14) LE PERE PIERRE LHANDE
Elgar , 1959ko apirila
Le 17 avril prochain, il fera deux ans que le Père Lhande nous quittait. Désormais, sa grande figure
s'inscrit dans la lignée des grands Basques que furent Ignace de Loyola, François Xavier, Olabide, la
multitude de Jésuites basques qui, sur le chantier du monde, travaillèrent à bâtir le Royaume de Dieu. A
l'intention des lecteurs d'Elgar, voici quelques notes que j'ai pu recueillir soit auprès d'amis que l'ont
connu et aimé, soit enfin à l'occasion de quelques lectures, comme des épis de blé glanés de-ci, de-là dans
un vaste champ où la moisson a été engrangée.
Pierre Lhande était né à Bayonne, le 9 juillet 1877, au numéro 8 de la rue Argentine. Là, son père
tenait un commerce. Il était le troisième d'une famille de cinq enfants: Valentine, Stéphanie, qui entra
dans les ordres sous le nom de Soeur Marie-Joseph, décédé à Anglet à l'âge de 23 ans. M. Lhande, devenu
veuf, s'était remarié et avait eu trois fils: Pierre, Jean et Marcel, ce dernier décédé il y a un an. Selon les
renseignements procurés par M. Gavel, "Lhande n'aurait pas été le véritable nom de famille de l'illustre
religieux, mais un surnom qu'aurait reçu son père, et que ensuite, aurait évincé le véritable patronyme,
comme cela est si fréquent au Pays Basque, où tant de gens dans la vie courante, et pour des raisons
diverses, sont connus sous un autre nom que leur patronyme véritable, réservé aux seuls usages officiels.
Quant à ce nom de Lhande, in n'aurait été d'abord qu'une abréviation familière de Allande, forme
souletine du prénom Arnaud. Quoi qu'il en soit, si le nom de Lhande, même au Pays Basque, est
généralement prononcé à la française, c'est à dire Lande, de vieux Souletins continuaient à y faire
entendre une L mouillée, que la graphie Lh, à la gasconne, était d'abord sans doute destinée à
représenter".
C'est vers l'âge de sept ans que Pierre Lhande quitta définitivement Bayonne pour retrouver le
pays de ses origines et habiter avec sa famille à Sauguis. Ayant débuté ses études à l'Institution SaintBernard des Frères des écoles chrétiennes à Bayonne, il les poursuivit au Collège Saint-François de
Mauléon. Quand il eut terminé ses études secondaires, il entra au grand Séminaire de Bayonne. Cette
époque comportait d'autres exigences que celle d'aujourd'hui. Des idées nouvelles se faisaient jour, qui
devaient se systématiser dans le modernisme. D'où un certain durcissement dans l'enseignement de la
doctrine. Ce qui importait avant tout dans un Séminaire, c'était d'assurer aux séminaristes une formation
théologique solide et rigoureuse. L'enseignement restait tout à fait traditionnel. Le candidat au sacerdoce
devait réserver toutes ses capacités intellectuelles pour la seule théologie, la conaissance culturelle
passant au second plan. L'esprit basque, beaucoup plus poétique, me semble-t-il, que spéculatif, devait se
sentir quelque peu à l'étroit dans une discipline de l'esprit aussi rigoureuse. Or, Pierre Lhande avait une
âme profondément poétique. Aussi était-il attiré par tout ce qui est littérature et spécialement par la
poésie. C'est l'époque où lui-même composait des vers, un peu "en contrebande" il faut le dire! Aussi sa
vocation fut-elle jugée peu sérieuse; il fut renvoyé. Plus tard, lui-même, avec beaucoup de gaieté et un
brin de malice, aimait à raconter comment il avait été invité poliment à quitter le Grand Séminaire pour
avoir été surpris en train de recueillir, sur du papier, une inspiration poétique, aux heures où il aurait dû
être penché tout suant sur une thèse théologique!
Alors Pierre Lhande frappa chez les Jésuites. Il s'adressa à un Père à qui il avait donné ses poésies.
Celui-ci l'envoya à la résidence des Pères Jésuites de Pau, où il fit une retraite de huit jours. C'est là qu'il
se décida à reprendre ses études pour devenir prêtre. Voici comment, cinquante ans plus tard, le Père
Lhande lui-même rappelait, dans une de ses allocutions, les détails de cette démarche: "Il errait depuis
quelques instants dans votre beth ceü de Paü, quand une humble femme du quartier qu'il interrogeait sur
son chemin, lui dit: "Vous cherchez la résidence: Elle est à deux pas d'ici... Vous verrez sur le fronton de
l'Eglise une Vierge. Oh! La belle Vierge toute souriante! C'est là : un bon frère vous ouvrira..." Guidé
ainsi, en y entrant, je savais que j'allais y briser mon coeur... J'avais fait de beaux rêves. Je savais que ces
rêves allaient bientôt sans doute se heurter à des sévères réalités. J'avais une mère, la plus aimante des
mères, des frères, des soeurs, des amis très chers et qu'il me faudrait leur dire adieu... La vie -m'avait
déclaré sentencieusement un de mes confidents- la vie est le naufrage le plus complet de toutes nos
illusions. Or, en dépit de ces avertissements, je croyais encore en la vie. Un coeur de vingt ans a de telles
réserves d'optiminse en de confiance dans son Etoile...".
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Il entra au noviciat des Pères Jésuites et fit sa profession religieuse à Rodez en 1900. C'était l'époque
du "Petit Père Combes" qui n'avait rien d'autre à faire que de sauver la nation en mettant les religieux à la
porte de leurs maisons et en les expédiant à l'étranger! C'était une façon de s'entraîner, à l'époque, au
délicat jeu de la politique! Pierre Lhande partit, lui aussi, en exil, en Belgique, où il fit sa formation
littéraire avec un Maître humaniste de l'époque, le Père Longhaye. Ensuite, il étudia la théologie à
Enghien et fut ordonné prêtre le 28 août 1910: "Je me reporte à cette journée de mon ordination
sacerdotale à Enghien, écrivait-il bien des années après, où, avec tout ce que me restait de ma famille, je
m'agenouillai devant l'Evêque, puis me retirai à ma place, les deux mains étroitement liées selon le rite
liturgique, avec des bandelettes blanches... Enfant, me disais-je, tu rêves de recevoir de ces mains
sacerdotales, mille douceurs: le Bonheur, la Paix, la Bonté... Impossible, elles sont liées. Tu tressailles de
penser qu'elles le distribueront, ces mains, le Pain Eucharistique, l'Huile des moribonds, la cire bénite de
l'agonie... Impossible, elles sont liées. Mais voici que, sur le geste de l'officiant, les bandelettes continuent
à se dérouler, le nouveau prêtre sent tressaillir sous ses doigts ses phalanges délivrées... Et tandis que le
choeur chante l'Hymne de la libération, le prêtre de demain mêle sa voix au chant d'allégresse des
assistants. Un nouveau prêtre vient de naître dans la sainte Eglise de Dieu...".
OU SON COEUR DE BASQUE S'ATTACHE ET SE MANIFESTE
Au temps où le Père Lhande fit sa philosophie, il alla dans la Péninsuse Ibérique à Puerto Santa
Maria, Hernani, Fontarabie où il fut tour à tour régent (profeseur) et directeur spirituel. Il enseigna encore
à Sarlat, en Dordogne et au Caousou, à Toulouse. Pendant son séjour en cette ville, en plus de ses activités
au Collège, le Père Lhande entreprit une campagne pour faire connaître le Pays Basque, sor art et sa
culture. Le Doyen de la Faculté des Lettres était alors le professeur Guy. Selon M. Gavel, "le Père Lhande
racontait ainsi sa première entrevue avec le doyen Guy. Celui-ci avait lu ses romans, et imbu des idées
qui avaient cours dans le public sur la prétendue uniformité spirituelle imposée aux Jésuites, il ne put
s'empêcher de dire au Père Lhande combien il avait été frappé de la persistance de personnalité dont son
oeuvre témoignait; faisant allusion au fameux perinde ac cadaver de la règle de Saint Ignace, le P. Lhande
lui répondit en riant: "Vous voyez que le cadavre a encore une certaine vie!". Le professeur Guy mit à sa
disposition, pour les grandes conférences qu'il donnait chaque semaine, la salle appelée aujourd'hui
amphithéâtre Marsan, que à l'époque était la plus vaste des locaux de la Faculté. Mais l'assistance
devenait de plus en plus nombreuse, on dut évacuer cette salle pour se transporter au grand
amphithéâtre, plus vaste, de la Faculté de Droit.
Déjà à cette époque, le Père Lhande avait exprimé clairement son attachement à la petite patrie
dans les ouvrages d'études sociales, comme "Autour d'un foyer basque" (1908), "L'Emigration basque"
(1910); dans des romans comme "Mirentchu" (1914), "Bilbilis" plus tard (1925) qui abordent les problèmes
et enquiétudes basques. Et lorsque l'Académie de Langue basque fut fondée en 1918-19, le Père Lhande
fut nommé comme membre d'honneur pour y représenter le dialecte souletin; le 23 juin, il devenait
rédacteur en chef de la revue "Euskara" qui donne le compte rendu des activités de l'Académie. En 1922,
il parcourut la Soule pour recueillir une importante documentation sur le poète souletin Etchahun, de
Barcus; la première étude fut publiée à la première époque de la revue "Gure Herria".
Est-ce à cause de cette activité basque déployée avec tant de dynamisme et de franchise, qu'un beau
jour l'entrée du territoire espagnol lui fut interdite par le gouvernement de Madrid; ou bien à cause de
cette sympathie lucide exprimée en des termes non équivoques dans les pages de son ouvrage intitulé:
"Notre Soeur latine d'Espagne" (Bloud et Gay, Paris 1919)? Le fait est que cela l'empêcha de l'Académie de
la Langue basque (sic). Malgré se rendre chaque mois aux séances de ces difficultés de l'heure et même
lorsque d'autres multiples activités le conduisirent â Paris, il ne cessa de travailler avec un inlassable
courage à la gloire et au service de la petite patrie, qui lui était si chère. C'est ainsi qu'â partir de 1926
jusqu'en 1938, il entreprit la publication du "Dictionnaire Basque-Français" avec la collaboration des
Abbés Aranart et Laffite.
OU SON COEUR D'APOTRE SE DONNE ET SE DEPASSE
Sa fidélité à la petite patrie ne l'a pas empêché d'aimer toutes les patries de la terre. Sans se laisser
renfermer dans un attachement excessif, il sut au contraire garder sa liberté pour aimer tous les humains
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sans partage. Pour les aimer avec un coeur d'apôtre, toujours fidèle à sa mission. C'est cet élan
missionnaire que le poussa à parcourir l'Argentine, Madagascar, les Indes... C'est ce même élan qui
l'anima dans ses recherches sur la vie religieuse, dans les faubourgs ouvriers de Paris, dont la misère
spirituelle obsédait le Cardinal Verdier. De ce travail surgit dans l'Archidiocèse de Paris, l'oeuvre connue
du monde entier: "Les Chantiers du Cardinal", dont il fut l'animateur prodigieux. Sous son impulsion,
entre 1925 et 1930, 52 églises ou chapelles étaient construites dans la banlieue parisienne; 50 terrains
acquis; 90 locaux de patronage; 40 dispensaires; 12 écoles; 8 jardins d'enfants et 14 pouponnières étaient
crées. Il fut un pionner. Avec raison, Jesus Maria de Leizaola pouvait écrire dans "Euzko-Deya" du 1er
mai 1957: "En considérant l'étendue de cet ouvrage, je dois signaler que le Père Lhande est sans nul doute,
un des hommes du dernier demi-siècle de qui restera (en pénombre peut-être, mais réel), à Paris,
l'empreinte la plus solide et profonde. Parme d'autres choses, je me rappelle comment le Père Lhande
citait les répercussions "urbanistiques" de l'oeuvre qu'il avait promue. C'est que son esprit était sensible à
la réelle complexité de ce monde et capable d'amples provisions".
Cette disposition d'un coeur d'apôtre donné toujours davantage lui fit répondre positivement à la
demande formulée par la Hiéranchie par l'intermédiaire du chanoine Gerlier. Le Père Lhande écrivait luimême bien des années après: "Je revois toujours cette soirée d'hiver de l'année 1926 où pour la première
fois le chanoine Gerlier -qui devait devenir à peu de temps de là un des plus éminents purpurati de la
Sainte Eglise- m'abordait en me disant: Mon père, nous avons songé à l'Archevêché de Paris à vous
confier un rôle que nous irait très bien... Nous cherchons en ce moment un prédicateur d'un genre spécial
qui saurait s'adapter aux conditions toutes particulières de la radiophonie. Voudriez-vous être cet
homme? - Je le veux bien, répondis-je. Parler devant un papier écrit ne paraît guère plus malin que de
pérorer devant une grande assistance. En tout cas ce sera moins intimidant.
- C'est bien: répondit mon interlocuteur. Nous vous verrons à l'oeuvre.
J'étais loin de soupçonner à cette heure-là que le Maître de toutes choses m'acheminait par là vers le
Ministère qui devait m'occuper durant dix longues années. Un fait demeure: la radiophonie recevait ce
jour-là les suffrages de l'Eglise. Quand le 2 février 1927, prêtant mon concours au premier essai de cette
modalité inédite de prédication par dessus les toits, je descendis dans la petite catacombe du boulevard
Haussmann à Padio-Paris, je n'étais pas sans quelque appréhension. Comment cette parole du prêtre
serait-elle reçue dans ces millions de foyers, les uns indifférents, les autres peut-être hostiles, où elle
risquait de sonner avec l'accent d'une intruse ou d'une gêneuse."
OU SA VIE D'APOTRE S'OFFRE ET SE PARACHEVE
Il faudrait pouvoir parler de cette dernière étape, crudifiante, de la vie du père Lhande. Mais qui a
pu en connaître la profondeur invisible? Il eut une première crise d'anémie cérébrale en 1934. Il s'en
releva, mais jamais complètement. Ce qui lui permit de reprendre quelques activités, sans pouvoir jamais
retrouver le rythme de travail d'autrefois. Il se sentait ravagé. Malgré cela il gardait la joie. Dans les
débuts de sa convalescence, prenant la récréation avec des confrères, il lui arrivait parfois de chopper sur
un autre de même assonance. Il s'arrêtait dans sa marche, prenant un air comiquement grave: "Eh voilà,
disait-il, le révérend père Lhande, la coqueluche du beau monde! (sic) transit gloria mundi!" Il continuait
ainsi sans jamais se plaindre de quoi que ce soit, humblement, simplement, dans la fidélité à sa mission
d'apôtre. De même qu'il ne se laissa jamais griser par le succés, au moment où il se sentit arrêté dans son
action, il sut garder la joie de trouver dans le Seigneur la force nécessaire pour vivre aussi pleinement,
aussi lucidement que les précédentes, la dernière étape de sa vie, celle qui devait parachever sa vie. Ainsi
il accomplissait dans sa vie la consigne que l'apôtre Paul donnait un jour aux Chrétiens de la
Communauté de Philippe: "Ayez en vous les mêmes sentiments dont était aimé le Christ Jésus. Bien qu'il
fût de condition divine, il ne s'est pas cramponné avidement à son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti
lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes..., en se faisant
obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la Croix." (Philippe, II, 5-8). "Pendant près de vingt ans, écrit un
témoin, nous l'avons vu assister à la décomposition, pièce par pièce pour ainsi dire, d'un organisme qui
portait en lui la promesse d'une plus longue carrière. Au sein de ses souffrances, son intelligence sans
éclipse lui laissa jusqu'à la fin, avec le plein et viril sentiment de son mal, la claire vue du terme prochain,
et par suite, l'entier mérite de son long sacrifice. Cette existence, à la veille de s'achever, lui apportera
l'ultime souffrance dont le paroxysme nous trouble... Et cependant, jamais il ne murmura, ne se plaignit.
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Tout au plus, à quelques âmes très chères, laissa-t-il deviner quelque chose de son martyre intérieur".
C'est au Seigneur, pour qui il avait donné sa vie et dépensé toutes ses énergies, qu'il confia ses grandes
souffrances, vécues tout au long de ces vingt années de rencontre et de dialogue secret seul à seul avec
son Seigneur! Peu à peu le monde avait oublié le grand et populaire prédicateur! La grande épreuve: il
sent ses forces le trahir à tout instant; même avec un papier il lui deviendra impossible de s'exprimer. Une
lente paralysie s'empara progressivement de tout son corps. Ce qu'il pouvait encore faire, c'était passer
des heures entières, installé à la terrasse de la maison Saint-Antoine de Tardets, contemplant de son
regard perçant et lointain le pic d'Orhy, la Vallée d'Alçay... ce pays qui s'apprêtait à recevoir son corps. Et
sa contemplation devenait une prière de louange. A partir du 10 avril 1957, les souffrances s'aggravèrent;
le 16 dans l'après-midi, il entrait en agonie et le 17 vers une heure du matin, il opérait le grand passage à
la vraie Vie.
***
Ce ne sont là que quelques notes concernant la vie du révérend père Lhande, transcrites vaille que
vaille sur du papier! Pourtant elles voudraient bien susciter chez le lecteur attentif beaucoup plus qu'une
vague admiration. Cela nous engage si peu! Elles voudraient susciter chez lui le désir d'entrer en contact
avec ce grand Vivant, qui nous reste si présent. Entrer en contact pour engager un dialogue intérieur, et
ainsi apprendre les bien belles leçons d'une vie d'apôtre donnée à tous les hommes comme à chaque
homme, à cause de son seul Seigneur; pour apprendre encore que la fidélité à sa race, à sa culture et à ses
valeurs originelles... ne vient aucunement limiter un coeur généreux, mais bien au contraire lui permet de
comprendre bien mieux le monde et les hommes, de se donner aussi sans compter pour travailler à bâtir
un monde toujours plus beau, où l'homme connaisse le bonheur et la joie de vivre. Entrer en dialogue
avec un tel vivant, c'est aussi vivre en communion avec son âme et avec lui jeter son regard vers le seul
Seigneur qui donne Lumière, Force et Vie. Puissions-nous être nous aussi de ceux qui ont des yeux pour
voir, des oreilles pour entendre, une intelligence pour penser, des mains pour pétrir et un coeur pour
aimer.
Arnaud ERDOZAINCY-ETCHART
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(15) POUR UNE ACTION EFFICACE: LE DEVOIR D'INTELLIGENCE
Elgar , 1959ko maiatza
Nous vivons dans un monde complexe en pleine crise de croissance: une nouvelle civilisation,
technique, est en train de s'élaborer. Cette crise comporte de graves problèmes humains tant spirituels
que sociaux et politiques, qu'il importe de regarder loyalement en vue de rechercher quelque solution. Il
est fort regrettable que bon nombre parmi nos "braves" contemporains ne se rendent même pas compte
de l'ampleur de ce grave phénomène dont les répercussions sont à l'échelle mondiale; quelques-uns peutêtre s'en rendent trop bien compte et, ballottés "entre la peur et l'espoir" perdent la maîtrise de leurs actes
ou bien optent pour une solution d'évasion; trop peu enfin font preuve d'intelligence! Pourtant pour une
action efficace, c'est-à-dire pour une action qui soit pleinement humaine dans le jugement, la décision, la
détermination et l'action, le devoir d'intelligence s'impose, et cela pourrait-on dire sous forme de trois
exigences.
PREMIERE EXIGENCE: SE SITUER
Il importe avant tout de s'appliquer à se situer dans le monde dans lequel nous vivons. Désormais,
que nous le voulions ou non, que ça nous plaise ou non, nous faisons partie d'un monde qui en quelques
années, a fait un bond prodigieux grâce à l'automation et à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ce progrès
ne cesse de se poursuivre. Sur le plan spatial, les distances ne comptent plus: les frontières géographiques
qui favorisent le retranchement et le particularisme d'une existence autonome parfois en "serre chaude",
sont franchies. La techique a abouti à la conquête et à l'enserrement de toute la planète: les nations -les
jeunes qui affirment fièrement leur personnalité à travers leur indépendance politique comme les grandes
qui s'efforcent coûte que coûte à maintenir leur puissance et à exercer leur influence- ne sont plus
dispersées et coupées entre elles géographiquement. Quant aux relations humaines, elles sont "en train de
s'homogénéiser, de se continuer les unes aux autres de manière à faire un tout qui s'essaie à une
cohérence planétaire" (D.Dubarle). De plus les hommes ne cessent de multiplier: en 1900 il y avait sur
notre planète 1 milliard 700 millions d'hommes; actuellement il y en a 900 millions de plus. La croissance
démographique ne cesse de se développer; chaque année il y a environ 34 millions d'hommes de plus. La
culture elle-même est devenue accessible à une plus grande majorité. Et même elle a pris un aspect social,
une forme sociale, en ce sens qu'elle est devenue partout une revendication presque aussi importante que
le pain et la liberté. Les techniques nouvelles: journal, radio, télévision, cinéma... permettent en effet de
mettre à la portée de tout le monde tous ces trésors autrefois réservés à quelques privilégiés, que sont
l'art, la science, la médecine, la poésie, la connaissance du monde...
Il y a là pourtant un danger qu'il nous faut signaler: sollicité par tant d'idées nouvelles, tant de
découvertes, tant de moyens puissants, l'homme d'aujourd'hui vacille comme vacille dans les rues de
New-York ou de Tokio... le voyageur pris dans le tourbillon des publicités colorés, mouvantes et
séduisantes. Il s'agit là de nous tous bien sûr, qui sommes engagés dans le tourbillon d'un monde
remuant, bruyant et poussiéreux... mais encore d'un monde qui évolue terriblement vite sous l'impuslion
du progrès technique. Le problème qui se pose est le suivant: savoir si l'homme se laissera dominer et
étouffer par la technique, ou bien saura-t-il la maîtriser, la dominer, la "domestiquer" toujours davantage
et la soumettre aux éxigences de l'esprit. Si l'on veut entrevoir en perspective, écrit M.Vialatoux -un peu
comme on irait voir défiler les images au cinéma- un tableau de ce que serait un monde humain tout
objectifié, mécanisé, technicisé et "stabilisé" sous l'impérium despoticum d'une technocratie, sous une
dictadure totalitaire de Prométhée, qu'on relise avec réflexion le roman, trop historique déjà, d'Aldous
Huxlet (sic) 562 , Le Meilleur des mondes. Le spectacle qu'il met sous nos yeux dans le but louable de
l'ironiser et d'en dégoûter tout lecteur jouissant encore d'une région non technicisée de son être, est très
propre à nous faire réaliser et toucher du doigt ce que donne logiquement une dégradation progressive

562 .- Aldous Huxley da izen zuzena. Idazle ingeles honek (1894-1963) bere entseiu eta elaberrietan
zibilizazio teknikoen arriskuak salatzen zituen. Obra nagusienetako bat goian aipatua den Le Meilleur des
mondes dugu.
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de la prudence humaine en un système de techniques, et l'asservissement d'une humanité déchue de son
"règne" sous un règne technocratique de choses. Dès sa pré-naissance jusqu'à sa mort, l'homme est saisi
dans l'engrenage des techniques, au nombre desquelles ne sont point oubliées les techniques
"hypnopédiques" des réflexes pavloviens qui le font s'y complaire. Depuis le centre d'incubation et de
conditionnement, qu'une technique instruite de science positive substitue à l'âge révolu des "mères
vivipares" jusqu'au centre des agonies anesthésiées et euthanasiques, dans un monde sevré de paternité,
de maternité et de fraternité, de famille et d'intimité, de réflexion et d'angoisse, de passion et d'infini,
d'âme, de personnalité, d'amour, de spiritualité, vide de Dieu et plein de machines, la vie de l'homme est
englobée, engoufrée, engloutie, emmurée et envoûtée sous l'imperium despoticum d'une hiérarchie de
castes de etchniciens fabriquées en séries (les alpha, les bêta, les gamma...), eux-mêmes technicisés et
exploités dans l'impersonnalité sans reste de la Technocratie qui les mène". (VIALATOUX La signification
humaine du travail , p. 63-64).
DEUXIEME EXIGENCE: COMPRENDRE
Après d'être situé dans ce monde d'aujourd'hui, l'on découvre alors une nouvelle exigence du
devoir d'intelligence: comprendre. Il est de toute évidence qu'il est difficile de garder un regard lucide sur
les événements et les personnes pour les examiner avec un sain esprit critique; de découvrir derrière les
modes de vie particuliers à chaque groupement humain, à l'intérieur même de leurs coutumes et
institutions, toute la philosophie de la vie, qui les anime. Le devoir d'intelligence exige que l'on y tende.
Cela dépend en partie de notre application loyale à comprendre les grands mouvements qui mènent le
monde. "Cum-prehendere": tout saisir et prendre dans une vision toujours plus haute, plus globale, plus
synthétique. Donc avoir une lange vision du monde pour saisir les larges ensembles; déceler les
continuités et dégager les lignes de force qui déjà existent ou se dessinent. Cela nécessite
désappropriation de soi-même pour prêter attention aux réalités humaines, aux contingences dans
lesquelles apparaissent et se développent ces mêmes réalités humaines. Etre présent à ce monde pour en
réapprendre "le sens charnel, le compagnonnage avec les choses", comme l'écrivait E.Mounier. Etre à
l'intérieur du monde comme participant librement et lucidement avec tous les hommes à son
élaboration, essayant de sentir avec eux, de voir les choses avec eux, d'expérimenter aussi solidairement
une certaine portion de la vie. Etre à l'intérieur de l'évolution du monde pour la maîtriser et l'orienter en
vue de toujours sauvegarder l'autonomie de la personne humaine.
TROISIEME EXIGENCE: SE CULTIVER
Une troisième exigence découle du devoir d'intelligence: se cultiver. Car qui donc pourra mettre de
l'ordre dans ce tourbillon? Qui donc saura établir dans les éléments divers de cette civilisation en
"gestation" une hiérarchie de valeurs? Qui donc sera capable de maîtriser la "machine" pour la garder
toujours au service de l'homme, si ce n'est l'homme lui-même? Pour prendre conscience de ce qu'il est et
des responsabilités qui découlent de cette prise de conscience, l'homme a besoin de se situer dans une
tradition culturelle qui le façonne, le pétrit, le modèle, le "dilate" en quelque sorte à Dieu et au monde. La
culture doit permettre à l'homme de développer les virtualités contenues en lui, ses forces d'invention et
de création de même que la vie de la raison. Elle doit lui permettre d'explorer le monde pour en découvrir
les forces et les richesses et en faire les instruments de sa liberté. Elle doit lui procurer les capacités
nécessaires, non seulement (à aquérir) une profession qui lui permettra de "gagner sa vie", mais aussi
celles nécessaires à sentir, à penser, à parler, à agir... pour assurer la perpétuation de l'ordre social, en
même temps que de répondre à sa vocation d'homme "appelé" par Dieu à partager sa "Vie". La culture
authentique doit donc aboutir à cette saisie du monde par l'homme dans toutes ses dimensions; elle doit
aboutir à cet approfondissement de sa connaissance, tournée vers l'extérieur: Dieu et le monde.
L'homme cultivé ne sera pas celui qui aura accumulé une masse de connaissances dans le domaine
de l'art, des sciences, de la technique... Ce sera celui qui se sentira engagé dans une communauté
humaine tournée vers Dieu; ce sera celui qui sera apte à respecter l'humain, à reconnaître "la valeur
positive de tout effort créateur réalisé parmi les hommes", à reconnaître "l'Être"! l'existentiel, partout et
sous toutes ses formes" (H.Davenson "Défense de la culture et liberté de l'esprit" in Esprit, Nov.1936,
p.240). Être cultivé, ce sera "avoir rencontré les hommes, les vrais, ceux qui ont été grands et s'être grandi
par leur rencontre". Ce sera "en particulier savoir qu'il existe d'autres vies, d'autres types de pensée que la
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sienne, les connaître et ne pas se hâter de les rejeter ou de les inclure dans sea propre pensée, mais sentir
par le dedans et pour elles-mêmes, ce qui fait leur grandeur et leur tragique" (Davenson, p.240).
De telles exigences nécessitent qu'il y ait collaboration étroite de la part de tous ceux qui sont
responsables d'assurer et de promouvoir la véritable culture. Dans un monde si désuni et qui réclame de
plus en plus une solidarité ouverte entre les hommes, il serait absurde de continuer à cultiver un certain
individualisme bourgeois, à perdre son temps à se disputer à n'en plus finir sur des questions
secondaires, parfois sur des futilités, à se retrancher dans des susceptibilités mesquines ou des partis-pris
injustifiables. Il est urgent de sortir de "soi-même" pour s'ouvrir à "l'autre", à tel et tel homme, pour entrer
en dialogue et se comprendre pour travailler dans une étroite solidarité à bâtir ce monde nouveau, un
monde plus uni où l'on fraternise, où l'on s'aime cette fois-ci pour de bon.
Dans le domaine plus particulier de l'action basque il est non moins urgent que les responsables,
ayant reconnu leurs propres défaillances, leurs erreurs commises de part et d'autre, mais aussi le travail
positif réalisé, se regroupent pour rassembler toutes les forces vives et généreuses de notre peuple en vue
de poursuivre avec beaucoup plus d'efficacité ce même travail positif de promouvoir une vraie culture
basque. Vraie culture basque, qui sera capable de former et de forger des âmes d'élite, de la trempe des
Francisco de Vitoria, Azpilcueta, Eneko de Loyola, François Xavier, Miguel Garicoïts, Père Lhande... car
ce monde qui se fait en a terriblement besoin
A.E.E.

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

(16) "BERRI ONA" ETORRI ZAUKU
Jakin 10, 1959,19-27 orr.
Lurraren gainean bizi giren giza-seme guziek moldatzen dugu kreatura guzien artean batasun
berezi bat deitzen duguna: GIZAKENTEA. Gizakente horrek, bere hastapenetik oraierat, ba-du iraganpen
bat deitzen duguna: IXTORIO edo EDESTIA, mendez-mende giza-semek eta gizakiek ibili uratsen berri
eta heien gogai, bizi-molde, aztura eta ohidura berezien berri emaiten daukuna. Bereziki, hogoigarren
mende huntan, gure jakintsun xorrotxek, arta haundirekin, argitaratu dituzte aintzunuoko mende ilunak.
gisa hortan, hobekiago bezik eztugu ezagutzen gizakentearen iraganpena eta dauzkan erakaspenak,
geroari buruz argitasunekin jokatzeko.
I.- ZER GISAZ AIPA EDESTI SAINDUA?
Ba-dakigu, guhauren esperientziaz, gizonak bere baitan dakarkala arrangura bat: Jainko-arrangura,
teologilariek deitzen dutena erlijio sendimendua, Jainkoaren bila bultzatzen gaituena eta Hari lotzen
bezala, beharretan giren begirale bati bezala, Sendimendu horren jabaltzeko, satifatzeko, ditu gizonak
asmatu bere gisako jainko suerte guziak eta adoratu munduan diren "ZER" indartsu asko. Horrela dira
sortu, haunditu eta hedatu oraino hoin azkar aurkitzen ditugun erlijione motak, hala nola: Budismoa,
Hinduismoa, Islamoa, Xina ta Japoniako erlijione bereziak, Afrika'koak... Adimena jatzar arau, jakitate
gosea du gizonak senditzen bere baitan, gogoan moldatzen zazkola zonbeit galditza: zer gisaz eta
zendako mundurat etorri den; norat doan; zer arrazoin duen bere bizitzeak izaiteko.
Gure gaietik ez baztertzeagatik, ezditugu ikertuko mendez-mende hain liferentki gizonak asmatu
izan dituen ihardespenak, kestione hoieri eta beste anitzeri buruz. Behar litake anitz jakitate, anitz
xehetasun... Bakarrik ikus dezagun girixtino erakaspenak zer dion. Ikasi izan dugu Edesti Saindua
kundatzen daukun Biblo liburua irakurtuz eta ikertuz, munduan den EGIARIK HAUNDIENA. Gizakiak,
mendere-mendeetan, zabiltzan Jainkoaren bila. Beren bidaia luzean, Jainkoak prestatzen zituen bere
hitzaren aditzerat, bere mintzoaren ezagutzerat. Moldatzen zituen heien begiak zabalduz, heien
beharriak idokiz, heien arima oratuz bere amodioan. Gizakente guzia, mila bidetarik, haztamuka, zoan
mendeen bidean Egiazko Jainkoaren bila, uste etzuelarik, Jainkoak berak bidaturik. Gizakente guzia
Jainko bila, itsu bat argi alde doan bezela argiak berak deiturik. Ezta erraitearen beharrik, gizakentearen
ibilpen hori eztela guk uste ginduken bezain errexki egin. Bere ahulezian, trenpu gaxtoan den gizona
doan bezala, ahal nolaka bide hertsian, eskuin ezker, behaztopatuz: halaber gizakentea Jainkorateko bide
ilunean. Orai ere gizakentea ba-doa beti bere bidean, ilunpeetarik jalgiz bizia daukan argiaren bila.
Argiak beitauka bizia agerian.
Eta nola, bere iduriko, Jainkoak nahi izan beitu gizona kreatu libro, emandako bere kontra
bihurtzeko ahala ikaragarria. Ez segurki nahi zuelakoan bere kontra bihur zadien. Bainan nahi zuelakotz,
berak azkatasun osoan kreatu zuen bezala, bere alde itzul zadien amodiozko urats batean, azkatasun
osoan. Nahi zituen guziak bazituen, munduaren nagusi jarri beitzuen Kreatzaileak. Beretzat nahi zituen
guziak, nahi zituen bezanbat. Lurra bere besoez jasaiteko; bere eskuez ikertzeko eta lantzeko. Zeru,
mendi, zelaiak, pentze nasai, loretsu... begien goxatzeko. Xorien kantuak zuhaitz kaskoetan, sasipe
gordeetan... beharrien xoratzeko. Abere suerte guzietarik, berak eman izenekin, bere nagusitasunaren
finkatzeko. Bere adimena eta bihotza Jainko Kreatzailearen maitatzeko, mundu guziarekin goresteko.
Lurretik Jainkoak sorarazi gizona (Adam), lurraren erdian landatua, kreatura guziekin izaiteko Jainko
Kreatzailearen goresle, azkatasun osoan. Jainkoaren iduriko: adimenez argi, bihotzez amodio, Kreatura
guzien artean, Adam, xutik landatua, burua gora, sos xorrotx. Adam, kreatura guzien nagusi lehen
Jainkoak jarria, haundi, eder, boteretsu (Asiera 1, 26-31; 2,7-24).
Bainan gizonak eztu jakin bere askatasunaz ongi baliatzen: huna nun bere Jainkoaren kontra
bihurtu den, oldar gaitz batean. Satan'en mintzoa aditu baitzuen eta behatu: zer diozue? Kreatzaileak
holakorik aipatu dauzuela? Emazue otoi hortik bakea. Ezditake holakorik. Utz bazterrerat otoi Jainkoaren
errana. Izan zaizte zihauren Jainko, eta mana mundua zihaurien ideien arabera. Har mundua errotik
eskutan, zihaurentzat. izan zihauren buruaren eta munduaren jabe bakar. Hori beita azkatasun osorateko
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bide bakarra. Orduan dukezue Jainkoaren jakitatea. Eskutan dukezue betikotza egiazko zoriona (Asiera
3, 1-6).
Gizonak Jainkoaren uratsa ezagutu zuen bere sahetsean eta aditu Jainkoaren mintzoa: "...Hire
emaztearen mintzoa behatu beituk, ez jateko agindu naukan zuhaitzetik jan dukanaz gero, lurra hire
gatik gaiztetsia izanen duk; nekearen-nekez aterako duk hartarik hazkurria, hire biziko egun guziez;
saparrondo eta laharrak ekarriko dauzkik, eta landako belarra janen duk.Hire bertaiteko izerdiaz janen
duk ogia; lurretik sortua haizenaz, lurrerat itzuliko haiz; hautsa haiz, eta hauts bihurtuko haiz" (Asiera 3,
17-19). Geroztik gizakente osoak, bihotzean dauka bekatuaren kolpea. Aintzina doa, bere bizi bidean,
lurrari herrestan bezala, ezin xutituz, deika...
Amodiozko Jainkoak etzezaken debalde utz bere eskuez moldatu gizona. Xede berri bat asmatu
izan du gizonari eskaintzeko salbamendua. Xede horren obratzeko hautatu izan du lurraren gainean
agertu ziren gizakien artean gizaki bat, Israel deitu zuena. Lehen eta azken aldikotz ere, gizakentearen
edestian, gizaki bat hautetsia izan dela beste guzien artean, Jainkoaren goi-agerpenaren (eraiteko)
izaiteko. Gizaki xume bat, gizaki haundien artean galdua, harat hunarakatua heien basa oldarrean. Israel
hautetsia Jainkoaren xede haundiaren obratzeko. Gertakari baitezpadakoa gizakentearen edestian,
gehiago agituko eztena: Jainkoa mintzo gizonari erraiteko "NOR" den eta "ZER" duen egingo; Jainko bila
doan gizonari ezagurarazteko gizona "NOR" den eta "ZER" duen egin beharko Jainkoarekilako
amodiozko batasunean sartzeko. Salbamendua eskaintzen duen Jainko amodiozkoa. Jainko bakarra,
lehena eta azkena, betierakoa, gauza guzien Kreatzaile eta Nagusi soberanoa:
"Mendiak sortu baino lehen,
Eta ortzi-lurrak sortu baino lehenago,
Betiko aspaldinotik bizi zira Zu, Jainkoa"
(Er. 90,2)
Mundua eta gizonak denborarekin kanbiatzen direlarik, sekulan kanbiatzen ezten Jainkoa.
Iraganpena eta geroa dauzka beti oraiean. Gaztetasunik, zahartziarik ez; bakarrik oraiean beti Jainko, "ni
naiz nizana".
"Zeru -lurrak suntsituko dira;
Zuk, berriz, diraukezu.
Oro arropa bat bezala higatuko dira,
Jauntzi bat bezala aldatzen dituzu,
Zu, ordea, beti bat zira,
eta zure urteek azkenik ez dute"
(Er. 102, 27-27)
Abraham hautatuz eta deituz, Jainkoak gizaki berri bat du sorarazten, mundu beri batean egiteko.
Abraham: giza gaizo bat? Ez. Bainan adinetako gizon sendo bat, zangoak lurra daiola, arima fedea daiola.
Gizon zintzo garbia, Jainkoak hautetsia bere gizaki berriaren lehen gizon. Salbamenduaren azia Jainkoak
erein du Abraham'en bihotzean, hor aurkitu beitu giza-lur gizen aberatsa. Orduan Jainkoa sartu da
gizakentearen bihotzean. Orduan Jainkoak hasi du gizakentearen erreberritzea. Abraham: Kananea'ko
bidexketan herrestan zoan gizon zahar kankail, bizar luzedun bat? Ez. Bainan adinetak gizon sendo bat,
gizaki berri baten buruzagi, Jainkoak erakutsitako bideetan erne eta zalu zoana: indarrez bere bi zangoak
lur idorrean berme, fedeaz bere arima Jainko amodiozkoan berme. Abraham: lurtiarren seme! Abraham:
sinesdunen Aita! Israel, Jainkoaren gizaki berezia, bere pedagogiaren arabera altxatuko duena, argiz eta
dohainez beteko, lagunduko aspaldinotik hitzeman zion Lur Sainduraino.
Barnetik aztertuz liburu baitezpadako hori (Bibloa), laster ohartzen gira, goizetan argia emekiemeki agertzen den bezala, Jainkoak berak dauzkigula kundatzen gizakentearen argitzeko eta salbatzeko
ibili lanak. Jainkoa bera dela erraiten gertakarien medioz bere gizakiari, hunen adimendua jatzar arau.
Hobekiago ulertzen dugu zer gisaz Jainkoa sartu izan den gizakentearen edestian, nola mintzatu
gizonari, bere Izaitea salatuz eta gizonaren izaitea argituz, zituen errangureri eta bere baitan sortu
kestione suerte guzieri egiten zuela ihardespen, ber denboran itxaropena emaiten. Hobekiago aditzen
dukegu ere, zonbet den Jainkoa bekaizti bezala bere Jainkotasunaz eta nolaz ez dezaken nihundik onart
gizonak hauta dezan Hartaz besterik:
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"Ni naiz Jaube, zure Jainkoa
Egipto'ko leihorretik, morroi etxetik, atera zaitudana.
Ene aintzinean ez onart beste Jainkorik,
Ez lant iduripenik goiko ortzian, behereko lurrean edo lur sakonetako uretan daiteken
edozeren antzez.
Holako iduripenen aintzinean ez eman ahuspe
Etzazkitzuela xerbitxa
Ezen Ni bainaiz Jaube zure Jainkoa..."
(Itzaldiak, 5, 6-9)
"Ni lehena eta azkena naiz,
Nitaz besterik ezta Jainkorik"
(Isai, 44,6)
Jaube, Jainko amodiozkoa Zuri gizakente osoa oihuka, besoak luze-luzean, eskuak zabal.
Gizakentea, erautsean herrestan, ezin xutituz, zorion bila. Gizakentea, bekatuaren ilunpeetarik ezin jalgiz,
indarka bizia agerian daukan argiari buruz. Jaube, Jainko Kreatzailea etzira elkor izan gizonaren deiari.
Itzuli zira gizakentearen erpegiaren azagutzeko. Ondotik hobekiago behatzeko, hurrandu zira gutarterat.
Eta zure mintzoa hautemana izan da bihotzetan, itxaropena sortu baita orduan gizakente osoaren
bihotzean. Zure uratsa gizaki xume batek ezagutu du bere bizi leku erremuetan eta aditu BERRI
ONAREN lehen aleak. Zure eskuak lan berri bati hasi dira, giza-lur dorpean hasi baitira iraulden,
Salbamenduaren hazi onaren ereiteko. Nork aipa zure obra miresgarriak? Jainko boteretsua giza-lur
idorrean amodioz hasi zira lanean, gizakente berri baten sorarazteko, eta gizakentearen bihotza itxaropen
berri batek hartu du, biziaren bila gizon guziak oldartzen dituen itxaropen gozoak.
(aintzina jarraitzeko)
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(17) HAURRIDE BERTSOLARIAK,
ZUERI BEGIRA DAGO ESKUALDUN JENDEA!
Gure Herria 6, 1959ko abendua. 337 or.
Eskualdun haurride maiteak,
Eskuararen egun haundi huntan, apez eskualtzale ezagutu batek behar zautzueten mintzatu:
Charritton Eskualdun Gazteriaren omonierak. Ez jin ahal izanez, huna nun galdatu dautan eginbide
haundi horren betatzea. Ez gira ez gaizki usatuak, San Frantses Assisa'koaren semeak! Norat nahi
joaiteko prest, ez izana gatik ere jakintsun haundi!... Zer nahi lanetako on, ez izana gatik ere jende abil eta
trebe hetarik!... Nun ere behar baita Jainkoa goretsi eta kantatu... Nun ere benar baita giza-semeen
bihotzetan amodio xorta bai ixuri... harat goatzi bihotza alegera eta bertsoa ezpainetan...
Eskuararen egun haundi huntan, heldu nitzaizue bihotza alegera Jainkoaz beterik... Heldu
nitzaizue bertsoa ezpainetan eta amodioz kantari... "Agur" dautzuet erraiten Urruñako eskualdun
haurride maiteak... "Ongi etorri" dautzuet erraiten, Eskual-Herri guzitik jin zirezten bertsolari haurride
maiteak... Eta deneri diozuet erraiten: egun haundi huntan elgarrekin dezagun kanta alegeraki gure
Eskual-Herria, gure egoitza eta bizi-lekua! Elgarrekin goraki dezagun gorets gure eskuara, gure gogoaren
hatsa eta gure bihotzaren mintzoa!
Hamabost urtez ene Eskual-Herritik kanpo haunditu eta bizi izana gatik, etzaitut ahantzi. EskualHerria, Eskualdunen Lurra, ene sor-herria, zu zaitut maitatu Frantzia'n gaindi nindoalarik herri batetik
beste batetarat ene ikasteen egiteko... Eskuara, ene Amak haurrean erakutsi eskuara, ene mintzaira, zu
zaitut beti hobeki eta osoki maitatu... Bertsolari haurrideak, ene haurrideak, zuek dautazue salatu EskualHerriaren edertasuna; zuek dautazue hel-arazi eskual mintzoaren dei eztia, dei samurra! Egun, goraki
aitortzen dautzuet zuen bertsoek dautela piztu ene barne gordean Eskual-Herriaren eta eskuararen
alderako amodio beroa. Onart-kitzue ene eskerrik kartsuenak.
Egun nahi dautzuet erran, Eskual-Herriko eskualdun guzien izenean: zueri begira dago eskualdun
jendea. Egun nahi dautzuet erran, munduko leihorretan barna kokatuak diren eskualdun seme guzien
izanean: zueri begira dago eskualdun jendea.
Zer bada bilatzen du zuetarik?
Duela ehun bat urte pasaturik, mundu berri bat sortzen hasi da, jakintsunek asmatu teknika
berrieri esker. Geroztik, geroago eta gehiago teknika berriak sartu eta hedatu izan dira bazter guzietan,
hirietako eta kanpañetako bizi-moldeak, ohidurak emeki-emeki kanbiatuz. Ber denboran mentalitate
berri bat agertu da teknika berriari datxikola, teknika mendeko gizonaren pensatzeko, jujatzeko eta
ibiltzeko manerak erabakitzen dituela. Hainbestetaraino nun, bere kaskoaz eta bere besoez, gizona
teknikaren jabe dagola, orai bizi giren mundu huni behatuz, beldurtzeko beita hea, ororen buruan,
teknika bera gizonari eztenez ote oldartuko eta hagusituko? Beldurtzeko baita hea teknikak, gizona bere
gogo bihotzetan, eztuenez ote emeki-emeki hustuko bere gizontasunaz eta gizona hazten duen Jainkozko
biziaz? Beldurtzeko beita hea gizonak teknika berrian bere sinestea eztuenez ote ezarriko, berak asmatu
teknika hori bera baino azkarrago, indartsuago aurkituko duelakoan? Jainkoak ez luke orduan lekurik
gizonen gogo bihotzetan! Eta gizonak balukeia ote lekurik berak asmatu mundu berri hertsian?
Eskual-Herria ez ditake mutur egon teknika berriak ekartzen diozkan errextasuneri. Arrazoinekin!
Bainan aintzinetik ongi ikus nola eta zertarat berma. Eskualdun jendea ez ditake itsu egon munduaren
moimendu berriari. Arrazoinekin! Bainan ongi kasu egin ez dadien lillura. Mundu berri baten oldarrean,
Eskual-Herri berri baten altxatzekotan, eskualdun jendeak bere gogo bihotzak behar ditu atxiki zabal eta
erne.
Gogoak ez dezake ukan mugarik. Gure gogoa dugu behar zabaldu eta biziaren oldeari erne atxiki.
Gure gogoak behar du izan munduaren izariko edo, hobeki, munduaren izaria baino doi bat haundiago,
mundua bere osotasunean jasaiteko gisan, Jainkozko so batez, gizon eta gertakarien behatzeko,
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inguratzeko eta xuxen jujatzeko gisan. Munduaren izaria baino doi bat haundiago, munduaz itoa ez
izaitekotz; bere libertatearen jabe egoiteko eta Jainkoaren erakaspenaren arabera bere izaitea osatzeko
gisan. Ezen gure arrangurarik premiatsuena, gure griñarik saminena beita gizonaren salbatzea
atomikaren mendean eta, bereziki, gure sor-herrian eskual jendearen salbatzea.
Horra zertako, Jaun bertsolariak, zueri begira dagon eskualdun jendea!
Zuen bokazioneaz, zuek ere beituzue haundizki parte hartzen eskual arimen molda sailean, eskual
jendearen salbamenduan.
Laborariak maite du bere lurra. Haunditu arau, laborari seme gaztea, bere etxaldeko lurreraino
nola ezta ukurtzen! Nola ezta sartzen bere lur poxiak dauzkan segeretuetan barna! Nola eztu bere
ahurrean bere izerdiaz busti lurra perekatzen bere adixkide bat harpegia bezala! Nola eztu bere hatsaz
berotzen egun guziez bere bizitzekoa eskaintzen dion lur aberatsa, lur gizena!
Bertsolariak maite du giza-lur aberatsa. Haunditu arau, adimendua jatzartu arau, bertsolari gaztea
nola ezta ukurtzen bere herriko, bere munduko giza-lurreraino! Hatsarrean herabe aireño batekin segurki
bainan zoin polliki eta zonbat amoiorekin! Nola ezta sartzen arimen eremu gordeetan barna, xendera
bihurrietan gaindi beitoa ikerka! Nola ez ditu bere bihotzean jasaiten hor gaindi senditu eta bildu bere
haurrideen arrangura, amets, zorigaitz, nigar eta bozkarioak! Nola ez doa gero bihotz zaurtuetan ixuriz
amodio xorta beroa!
Eskual-Herriko bideetan, Eskual-Herriko estatu eta plazetan, munduko leihorretan gaindi... doa
eskualdun bertsolaria, ixuriz bihotzetan, bere haurridek eskatzen dioten amodio xorta beroa; ixil-ixilik,
segeretuan, bere haurridek eskatzen diozkaten sustengu eta argiak... Dio berrtsolariak:
Kantu eginez laudatzen dut nik Jainkoaren ontasuna!
Kantu eginez kontsolatzen dut trixte nigarrez dagona.
Kantu eginez ahantz-arazten dakot zorigaitz iluna,
Solas idorrak baino hobeki kantua baita entzuna!
(Harrixabal)
Arbolarik ederrena ezta ez arranguratzen norentzat duzken bere fruituak, eskaintzen ditu bakarrik:
gero bakotxak aurki dezala berari doakion hazkurri joria.
Bertsolariak ere eztu ez arranguratzerik norentzat egin bere bertsoak, norentzat kanta... Doala beti
aintzina bere bidean...
Goiz-argi hurrupa, hego-aize bil...
Kantuz, pertsuz, oihuz, gainez-gain ibil:
Egunaz ez bara, gauaz ez ixil.
(Iratzeder)
Ihardets dezala bere baitan Jainkoak ezarri dohainen arabera. Ihardets dezala bere jite eta jeinu
berezien arabera. Ihardets dezala bere baitan entzun dei gordeari. Eskualdun arimek badukete nun nola
ase beren goiko-biziaren gosea.
Mundu berri huntan, Eskual-Herri berri baten altxatzekotan, Bertsolari haurrideak, zueri begira
dago eskualdun jendea. Zer lizateke Eskual-Herria bertsolaririk gabe? Jainkoak deitzen zaituzte eskual
gogo bihotzen apaintzeko eta goratzeko. Ez etsi! Maita zuen bokazione ederra. Maita Eskual-Herria.
Maita gurea den eskuara. Maita eskualdun jendea. Eskual bihotzetan barna, adi-araz bizitzerat deitzen
gaituen Jainko Aitaren amodiozko deia. Eskual bihotzetan barna, ixur amodio-xorta gozoa denek elgar
maita dezagun.
Ene mintzaldia bururatzen dut, Nikolas Ormaetxea, Gipuzkoar olerkari haundiaren bertso hotan:
Ez bahaiz, eskualduna,
Lehen bezin handi,
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Apaldu gabe, txutik
Bederen ego-adi,
Odolez eta fedez
Beri berdin garbi,
Beti tink, atxikia
Hire eskuarari.
Zuri gaude otoitzez,
Jaungoiko maitea!
Lagun zazu zerutik
Eskualdun jendea,
Begira dugun beti
Lehenengo fedea,
Zor zaizkon zuzenekin
Ardiets bakea!
P. Arnaud ERDOZAINCY
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(18) LE MERCI DU FRERE QUETEUR 563
Gure Herria 6, 1959ko abendua,337.orr.
Cétait un mendiant qui débouchait en ce matin da mars, sur le pont qui ouvre sur Mauléon. Un
drôle de mendiant, habillé d'une bure usagée, serrée à la taille d'une corde toute blanche!
Muni d'un gros sac à dos, il s'avançait à petits pas, tout timide et le regard pénétrant. D'un seul
coup d'oeil il parcourait cette ville de Mauléon, bruyante et laborieuse. Un moment, il hésitait, le coeur
lourd d'appréhension à la pensée de devoir frapper à toutes ces portes inconnues. Et, comme un refrain
entrainant, il entendait ces paraboles du Poverelle d'Assise disant à ses petits frères: "Les Frères ne
doivent rien s'approprier, ni maison, ni terrain, ni aucune chose. Comme des pèlerins et des étrangers en
ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, ils iront à la quête avec confiance, sans
rougir, car le Seigneur pour nous s'est fait pauvre en ce monde". (règle de Saint-François. Chap.VI).
Comme l'oiseau qui chante dans la verte campagne... comme la petite fleur qui pousse sur la terre
humide, comme le ruisseau qui murmure au creux de nos montagnes... Lui, petit frère de Saint François
d'Assise, il était de ces fous qui acceptent de tout quitter pour être au milieu des frères humains qui
souffrent et qui peinent, le témoin d'un Dieu qui fait pleuvoir et donne son soleil aussi bien sur les
méchants que sur les bons, témoin du Dieu qui est Amour. Il avait cette audace.
Il reprenait la route, car là-bas à Saint-Palais, dans son petit nid, il y avait d'autres frères, d'autres
tout-petits qui attendaient le morceau de pain que l'on se partage en famille et qui réchauffe au creux de
l'estomac et qui réjouit le coeur. D'autres franciscains prêtres qui allaient prêcher dans les églises et dans
les groupes le message évangélique. D'autres tout jeunes qui se préparaient et qui à leur tour partiraient
un jour comme missionnaire en France et sur les autres continents du monde pour porter ce même
témoignage de paix et d'amour dont les hommes ont faim...
Aujourd'hui, il était en cette terre de Soule qu'il aimait, puisque là il avait grandi et connu les
conditions de travail, parfois difficiles, de ceux qui ont pour vocation de nourrir l'humanité. Il
commençait sa longue route, frappant à toutes les portes. Elles s'ouvraient ces portes, toutes grandes.
Quelle joie! Quel réconfort! Et puis, tous ces visages, qui vous accueillent, qui vous mettent de suite à
l'aise! Et puis, tous ces sourires des jeunes, des plus âgés... qui accompagnent les premiers mots de
salutation. Ces paroles échangées ensemble, ces dialogues engagés... pour s'expliquer, mieux se
comprendre et mieux s'aimer. Ces gestes du don, tout simples, généreux, qui traduisent, expriment
l'ouverture du coeur. Chacun donnant, gratuitement, de ce qu'il a, autant qu'il le peut... Ce billet, cette
pièce, c'est une goutte de sa sueur versée dans tel atelier, dans tel bureau, dans tel champ, dans tel
emploi... C'est la part du Seigneur, la plus grande: celle que toutes ces femmes, celle que tous ces hommes
Lui gardent au plus profond d'eux-mêmes.
Le petit frère mendiant s'en est retourné dans son couvent qui se restaure petit à petit... Il y a aussi
partagé avec eux tous les soucis, toutes les inquiétudes, toutes les joies de ces bienfaiteurs qu'il a connus
l'espace d'un instant. De tout cela son coeur en est rempli à déborder... Alors ils portent tout cela
ensemble... dans une prière communautaire qu'ils iront renouveler chaque jour devant le Seigneur.
Au coin de notre jardin un oiseau chantait sur le bord de son nid, auprès de ses oisillons rassasiés.
Il chantait de joie. Il chantait son merci à cette nature généreuse. Et son chant l'écho l'emportait au loin, au
loin... et la nature se mit à sourire.
Revenu dans mon couvent, dans un recoin de notre chapelle, avec tous mes frères rassemblés,
rassasiés, je chante aussi. Je chante un Merci au Seigneur pour le clergé mauléonnais: M.l'archiprêtre et
ses vicaires si ouverts, si dynamiques... qui m'ont soutenu par leur accueil fraternel et sacerdotal, et je
demande à Notre-Seigneur, qu'Il rende fécond leur travail apostolique. Je chante un Merci au Seigneur
563.- Agerkarian ez da sinadurarik agertzen, baina Erdozaintzik bere fotokopian eskuz sinatu du
"fr.Gabriel eta Erdozainzi".
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d'avoir mis tant d'amour et de compréhension dans vos coeurs, gens de Mauléon qui m'avez accueilli si
ouvertement et qui avez compris ma mission. Que le divin Maître protège vos foyers, qu'Il dirige vos
expériences, qu'il bénisse votre travail, qu'il vous assiste dans vos épreuves et vos joies, qu'Il vous garde
dans la Foi et l'Espérance.

(19) "BERRI ONA" ETORRI ZAUKU

(jarraipena)
Jakin 12, 1960, 19-23 orr.

II.- ABRAHAM FEDEDUNEN AITA
Jainkoak Abraham'i erran zion:
"Jangi zaite zuer lurraldetik, zure aberritik;
eta, zure aitaren etxetik;
eta, zoaz erakutsiko dautzutan luralderat."
(Asiera, 12-1)
Nork dezake ez ikusiarena egin Jainkoaren soa bere soan barna landatua sendituz geroz? Nork
dezake ez entzunarena egin Jainkoaren mintzoa bere barne gordean finki adituz geroz? Alta Abraham'ek
baluzke mila estakuru Jainkoaren soari ihes joaiteko! Baluzke mila arrazoin Jainkoaren mintzoaren ez
ezagutzeko eta Haren manuari ez ihardesteko! Eztu haurrik. Bizkitartean ezta ere bakarrik. Badu familia
bat eta bere bizia emazte batekin josia dauka. Ba-ditu mutilak bere ontasunen ibiltzeko, bere artaldearen
artatzeko. Ba-du anitz adixkide: nork eztu ezagutzen "Abraham", Hammurabi erregeak aberastu Ur
Kaldea'ko hiri nagusian?
Horra Jainkoaren dei zorrotza: "Jalgi zaite..." Utzirik zure lurraldea, zure familiako goxotasuna,
zure bizi aijeta. Horra Jainkoaren manua: "Zoaz..." Bainan zendako? Bakarrik ene deiari ihardesteko.
Baina norat?: "...Erakutsiko dautzutan lurralderat".
***
Jainkoak Abraham'i agindu zion:
"Herri haundi baten buru jarriko zaitut;
Onetsiko zaitut, eta zure izena haundituko dut;
eta zure izena onets-lelo izango da."
(Asiera, 12,2)
Abraham abiatzen da, bere sor-harria utzirik. Abiatzen jakingabe xuxen norat doan. Ba-daki
bakarrik Jainkoak bere soaz inguratzen eta begiratzen duela. Ba-doa Jainkoak eman hitzean bermu.
Denak utzirik, bizi berri batean sorturik, emeki-emeki barnago sartzeko. Fedeak argiturik munduko
illunpeen erdian. Gibelerat so egin gabe: "goldeari eskuz lotu eta gibelerat beha dagona ezta on
Jainkoaren erresumakotzat" (Luk,9,62). Eta zoan, aintzina, goiz guziez hartuz gauaz Jainkoak zabaldu
bide berrian, Sara bere emaztearekin. Lot bere illobarekin, bere sehiekin ta bere artalde guziekin.
Kanaan'eko eskualdean kokatu ziren.
***
Jainkoa dena dei eta manu ote dea bakarrik? Ez ote du bere hitza atxikitzen? Thai gabe harat-hunat
beharko ote du ibilli Abraham'ek Kanaan'eko leihorrean barna? Egiptoko eremuetan gaindi? Eta berriz
Kanaan'en gelditzeko? Noiz duke gozaturen ahalko iruzkiaren beroa?
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Jainkoak Abraham'i seme bat agindu zion, Sodoma eta Gomorra suntsituak izan aintzin.
Abraham'ek bere emaztea "ezagutu" zuen lehen aldikotz bezala amodio berri batean. Eta Sara, bere
emazteak, haur bat sortu zion bere zahartasunean; deitu zuten ISAAK.
Sortze hunek erakusterat emaiten dauku Salbamenduaren Edestia dena dohain dela, dena grazia,
Jainkoak ez du ahanzten eman hitza. Jainkoak atxikitzen ditu bere agintzak. Jainkoa Sara'z "oroitzen" da,
bestaldi batez Rebeka eta Raxel'etaz oroituko den bezala (Asi.,25,21-23;30,22), Anne'taz (I Sam.,1,19) eta
Elisabet'ez (Luk.,1,25) eginen den bezala. Isaak mirakuiluaren umea! Jainko Bakarraren baitan
Abraham'ek bere fedea ereberritu zuen, ikustearekin Jainkoaren hitza betea; ikusiz bere leiñua
segurtatua; ikusiz Jainkoa leial dagola bere agintzan.
***
Bainan, Jainkoak noz du sekulan utzi pausatzerat? Alta, gure iduriko segurik, Abraham'ek bazuken aski arrazoin istant bat hatsaren hartzeko. Eta ez. Jainkoarekin lanean hasiz geroz, ezta
pausatzerik. Fedeak aintzina bultzazen gaitu. Jainkoak berak nahi gaitu Berari josten gaituen fede azkar
batean beti barnago landatu. Horra zertako Jainkoak nahi izan zuen Abraham bere hautetsiaren fedea
frogatu. Huna zer manatu zion:
"Isaak, zure seme bakar eta maitea hartu eta, zoaz Moria alderat;
eta, han, erranen dautzutan mendi baten bainean, sakrifikatuko dautazu!"
(Asi.,22,2)
Zer dio bada Jainkoak galdegiten? Abraham'ek eman diozka bere sor-herria, zeraman bere bizi
baketsua, bere ahaide eta adixkideak? Hoinbeste luzaz ibili da, harat-hunat, ezagutzen etzituen
leihorretan gaindi! Eta orai, bere seme maitea diola Jainkoak beretzat eskatzen? Bainan? Jainkoak berak
agindu eta eman seme bakarra, bere leinuaren segurtamena?
Abraham fededunak ba-daki Jainkoak ba-dituela bere xede gordeak: emeki-emeki ditu salatzen
ihardesten dionari. Abraham zintzoak ba-daki Jainkoak ba-dituela bere gisako xendera bihurriak: han
gaindi ditu bidatzen bere hautetsiak. Abraham'ek ba-du fede sendo bat.
Goiz-goizetik jeiki zen eta bideari lotu Isaak bere seme eta bi xerbitxariekin. Berekin, ondotik, asto
bat egurrez kargatua, eta eskuetan zeramantzala suarekilako untzia eta ezpata. Hiru egunez, ixil-ixila,
aita-semek egin zuten bide Moria'ko mendiraino. Xerbitxariak mendiaren zolan utzirik, abiatu ziren
mendian gora. Isaak'ek bere aitari galde hau egin zion: "Ene Aita..., sua eta egurra ba-ditugu, bainan
bildotx sakrifikatu beharra nun dago?" Abraham'ek bere semeari ihardetsi zion: "Haurra, hura Jainkoak
hautatuko dik!..." Eta biak beti aintzina zoatzin bide luzean peti-gora.
Mendiaren kaskoan Abraham'ek aldare bat eraiki zuen eta gainean egurra metaturik, Isaak
estekatu, ezpata ukaldi batez hiltzeko. Orduan, besoa altxatu zueneko, Jainkoaren aingeruak oihu egin
zion zerutik: "Abraham, Abraham... ez minik egin haur horri. Jainkoak ba-daki orai Haren beldurra baduzula, Haren nahiari obeditzeko zure semea hil nahi izan duzunaz geroz!" Abraham'ek alde guzietarat
so egin zuen eta bere gibelean ahari bat ikusi, sasi bati adarretarik lotua. Hartu zuen, eta, bere semearen
ordez Jainkoari sakrifiziotzat eskeini.
Jainkoaren aingeruak Abraham'i erran zion:
"Zure seme bakarra hola eskaini dautazunaz, benedikatuko zaitut:
Zure leinua emendatuko dut zeruko izarrak bezala,
itsas-bazterreko hare pikorrak bezala, eta lurreko gizaki guziak benedikatuak izanen dira zure
ganik mundurat etorriko dena baitan!"
(Asi., 22,1-24)
***
"ABRAHAM..." Horra Jainkoaren deia! "JALGI ZAITE... ZOAZ..." Horra jainkoaren manua. Horra
fedearen zorroztasuna. Jalgi zure baitarik eta zure baitan estekan atxikitzen zaituzten guzietarik: Zure
lurraldetik, zure etxondotik, zure adixkideen ingurumenetik. Jalgi... Jainkoak eskaitzen dautzun

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

erresuman sartzeko. Uono barnago danik jalgi: zure arranguratarik, zure ideietarik, funtsean zure gisa
bizitzeko menetarik. Jalgi... deitzen zaituen Jainkoaren alde itzultzeko: Haren arranguretan sartzeko,
Haren ideien hartzeko, Haren obren hasteko. Nola beitzen Abraham gizon zuzena, Jainkoak zuen
hautetsi. Eta Abraham'ek Jainkoaren deia entzun du eta ulertu Haren elea. Munduan hastapenean, gure
lehen burasoek aditu zuten Jainkoaren mintzoa bainan Haren elea ez ulertu: gogo-bihotzak zituzten
lurrari eta berenari soberaxko josiak. Eta orduan... ez ditake Jainkoa ikus eta adi! Eta orduan... gertatu
beharra gertatu: berek asmatu mundu koxkor hetxi batean botatu izan dute gizakente osoa. Abraham'ek
fededunak ihardetsi izan du Jainkoari eta Jainkoak asmatu mundu berri batean abiarazi gizakente osoa.
ZOAZ...ABRAHAM...BERRI ONAREN JABE. Zoaz munduko bideetan gizakente osoari helaraziz
Berri Onaren mezua: Jainkoa bakarra giza lurreraino ukurtu izan dela eta hasi bere eskuaz mundu berri
baten orhatzen eta loldatzen. "... Eta lurreko gizaki guziak benedikatuak izanen dira zure ganik mundurat
etorriko dena baitan!" Abraham, zuen Aitaren uratsean... zoazte: ISAAK, JAKOBE eta FEDEAN egon
bermu: sor dadien "ISRAEL" Jainkoaren gizakia.

(20) "BERRI ONA" ETORRI ZAUKU (JARRAIPENA)
Jakin 14, 1961, 7-10 orr.
Urte guziez munduko girixtinoek, Eguberriz, ohoratzen dute Jesus'en lurrerat etortzea. Urte guziez
munduko girixtinoek, Eguberriz, beren Fedea finkatzen dute gizakentearen edestia markatu izan duen
gertakari hortan. Jesus Jainkoaren Seme gizon egina! Jesus Profeten ahotik Jainkoak munduari hitzeman
Salbatzailea! "BERRI ONA" etorri zauku! Jesus "BERRI ONA"-ren hedatzailea!
Lehenik, ikus dezagun NOR den Jesus'ek ezagutarazten daukun Jainkoa. Ba-gindaki ere eztauku ez
kalterik eginen egiazko Jainkoaren aintzinean jartzeak, ikusteko hea gure egun guzitako bizi hortan JesuKrixto'ren Jainkoa dugunez maitatzen eta zerbitzatzen, ala guhauren izariko eta guhauren gisako sasijainko zonbeit, edo berdin guhauren burua?
Bigarrenik, ikus dezagun Bateioko Sakramendua ZER den eta NOR egin gaituen. Estea ote egia,
anitzetan gutarik bakotxak bere bateioko eguna aspaldinoko egun xahar bat bezala ahanzterat utzia duela
eta bateiatuak ez ba-gine bezala bizitzerat lerratuak girela?
Hirugarrenik, ikus dezagun ZER den GIRIXTINO BIZIA, oroituko gira Jesus'ek manamendu bakar
bainan haundi batean bildu daukula: maita zazue Jainkoa gain-gainetik eta elgar maita zazue nihaurek
maitatu zaituzten bezala. Eztea ote egia, anitzetan gure egun guzitako bizian manamendu hori
bazterrerat uzten dugula: bakotxa guhaunari begira ari, elgar ezin ulertuan elgarretarik behexirik eta
hetsirik?
I- JESUS'EK JAINKO AITA EZAGUTARAZTEN DAUKU
Haunditu arau, beti hobeki munduari begiratzen dugularik, barnetik begiratzen dugularik bizi
giren mundu eder huni: bere mendi, zelai eta oihan nasaiekin; bere alor eta pentze lantuekin; bere hiri
zabal eta lantegiekin; begiratzen dugularik zeru alderat, hango izar dirdiratsueri mundu guziak salatzen
bezala dauku Jainko Kreatzailearen Haunditasun eta Soberanotasuna! Mundu guziak erraiten bezala
dauku zonbat den Jainko Kreatzailea ona, ezen horiek guziak guretzat egin beititu!
Bainan nahi balin ba-dugu hobeki ezagutu NOR den munduaren Kreatzailea, NOR den gu guzien
Kreatzailea, NOR den Salbamendua eskaitzen eta emaiten daukun Jainkoa, NOR den betiereko bizitzerat
deitzen gaituen Jainko ona, orduan Jesus'i behar diogu begiratu. Jondoni Joanes'ek erraiten dauku:
"hainbestetaraino gaitu Jainko Aitak maitatu nun bere Seme Bakarra igorri baitauku". "Zatozte ene ganat,
nekatu eta lehertuak zirezten guziak, eta nik pizkortuko zaituztet. Ene uztarria har zazue soinean, eta
nitarik gakizue eztia naizela eta bihotzez umila, eta kausituko duzue arimako bakea; ezen ene uztarria
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gozoa da, eta arina ene zama" (Math. 14, 28-29).
Bere dizipuluekin eleka arizen batez, Filipe apostoluak Jesus'i erran zion: "erakuts zaguzu Aita eta
aski zauku". Ez ote dea gure barne gordean, nahigabe eta sofrikarioen pizua bizkarrean senditzen
dugularik, ez ote dea hoin usu Jesus'i egiten diogun ber oihua: "erakuts zaguzu beti gure Aita zeruetan
dena?"
Ezagutzen dukegu Jesus'ek eman errantzuna: "Felipe, nork ere ikusten bainu, harek ikusten du
aita". Bestalde, oroitzen zauzkigu Jesus'ek atxiki solas-aldi hok: "Ene Aitak eni eman dauzkit ere. Eta
nehork eztaki Semearen berri, Aitak baizik; ez-eta nehork Aitaren berri, Semeak baizik, eta Semeak argitu
nahi duen harek baizik" (Luk 1, 22).
Erran bat da: bide guziek Erromarat daramatela! Bainan Egiazko Jainkoaren, Bizia daukan
Jainkoaren, Jainko Aitaren ezagutzeko ezta bide bat baizik, Berak hartu izan duena: JESUS-KRIXTO. Ni
naiz Bidea, Ni naiz Egia, Ni naiz Bizia... dauku Jesus'ek erraiten lehen bezain finki.
Jondoni Joanes'ek aitortzen dauku bere Ebanjelioaren hastapenean: "Haste-hastean ba-zen Hitza,
eta Hitza Jainkoaren baitan zen, eta Hitza Jainko zen. Jainkoaren baitan zen haste-hastean. Diren guziak
harek eginik dira, eta eginetarik deusere ezta hura gabe egin. Haren baitan zen bizitzea, eta bizitzea zen
gizonen argia... Eta Hitza haragi egin da eta egon gutartean. Eta ikusi dugu haren distira, graziaz eta
egiaz beterikako Seme bakarrak Aitaren ganik daukan distira" (Joanes 1, 1-4; 14).
Horra Jainko Aitak hartu izan duen bidea, erakusterat emaiten baitauku zoin hurran nahi duen
izan berak kreatu gizonen artean. Bizia daukan Jainkoa nahi balin ba-dugu ezagutu, horra guhaurek
hartu beharko dugun bide bakarra. Jesu-Krixto behar dugu ezagutu, ondotik eta barnetik, ezen Jesus'en
baitan beititu hartu gure iduriko bertaite eta manerak. Behar da beraz Jesu-Krixto ezagutu:
- Jainko Aitaren aintzinean izaiteko eta ibiltzeko bere maneretan;
- Jainko Aitaz mintzatzeko berre maneran;
- Jainko Aitaren ospez bere bizitzeko eta hiltzeko maneran.
Gisa hortan Jesu-Krixto bera aurkituz, azkatasun osoan, hobeki dukegu ere aurkituko gure Jainko
Aita. Gisa hortan gira ere, emeki-emeki, beti barnago sartuko Jainko Aitaren mixterioan.
- Jesus pobreak ezagutarazten dauku Jainkoa eztela nagusi zikoitz bat, bainan behar ditugun
guziak nasaiki emaiten dauzkigun Aita aberats bat.
- Jesus umilak erakusterat emaiten dauku Jainkoa eztela tirano bat, bainan gain-gainetik berak
kreatu guziak, eta bereziki bere iduriko moldatu gizona errespetatzen dituen Jainko guziz amultsu bat.
- Jesus urrikalmendutsuak salatzen dauku Jainko Aitak eztuela nahi bekatorosen herioa, bainan
nahi diola barkatu. Jesus'ek eztaukuia garbiki erraiten: eniz jina osagarri onean direnentzat, bainan bai
bekatuaz eri derenentzat; enaiz jina mundu huntan asean direnentzat, bainan bai zuzentasuna eta egia
bilatzen dutenentzat; jina naiz Jainkoaz gose eta egarri direnentzat.
- Kurutzearen gaineraino obedient agertu izan den Jesus'ek erakusterat emaiten dauku zonbat den
Jainkoa dena Amodio. Bere biziaren sakrifizioaz, bekatorosen salbamendua bururatu aintzin, Jesus'ek ez
ote zuen otoitz hau egin bere Aitari: "Aita zuzena, munduak etzaitu ezagutzen; nik bai ezagutzen zaitut
eta hauiek ba-dakite zuk igorria naizela. Zure izena ezagutarazi diotet, bai eta oraino ezagutaraziko, zuk
enetzat duzun amodioa hauien baitan izan dadien eta ni ere hauietan nadien izan" (Joanes 17, 25-26).
- Jesus piztuak ezagutarazten dauku Jainkoak daukala bizia, bere bizia daukula eskaintzen eta
emaiten burrustan. Pazko goizean Jesus piztua Jainko Aitaren botereaz: horra zer dion emaiten Jainko
Aitak bere Semeari, lur huntako bere bizian hoin haundizki ohoratu eta maitatu izan duelakotz, eta
bururain kunplitu izan beitu bere Aitaren xede haundia, gizon guzien salbatzea bere HERIOTZEPIZTEAN.
--Jondoni Joanes'ek erraiten dauku, Jainko batek zaukula Jainkoa ezagutarazten ahal. Ez ote
gindezake erran, Jainko batek zuela Jainkoa osoki maitatzen ahal? Jainko batek zaukula ere erakusten
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ahal Jainko Aita nola maita? Jesus da gure bide bakarra. Jesus'ek dauku hobekienik ezagutaraziko NOR
den bizitzerat deitu eta egun guziez deitzen gaituen Jainko Aita. Jesus'ek dauzkigu hobekienik
ulertaraziko Jainkoak amodioz gura gatik ibili uratsak eta guretzat egin izan dituen eta beti egiten dituen
obra miresgarriak. Jesus'ek gaitu sararaziko Jainko Aitak eraiki mundu berrian, graziazko munduan.
Jesus'ek dauku erakutsiko gure aldetik nola amodioz ihardets Jainko Aitaren amodiozko deiari.
Hortakotz Jesus'i behar dugu jarraiki, Haren erraneri behatuz, Berak eman manamenduak kunplituz,
utzirik bazterrerat gure baitan sortu mila estakuruak. Bere dizipulueri egun batez erraiten ziotena guri
ere erraiten dauku ber seriostasunarekin: "Ene baitan sinesten duenak eznu ni sinesten, bainan bai ere
Igorlea. Ni ikusten nuenak ere Igorlea du ikusten. Ni argia, mundurat etorri naiz ene baitan sinesten
dutenak ilunbeetan egon ez diten. Nork ere entzuten baitu nik errana eta ez begiratzen, hura ezdut nik
jujatzen; eznaiz ezen munduaren jujatzerat etorria, bainan bai salbatzerat. Nork ere arbuiatzen bainu eta
ezbaititu ene erranak onesten, harek ba-du nor juja: nik eman dautzuetan erakaspenak jujatuko du hura
azken eginean. Ni eznaiz ezen ene burutarik mintzo, bainan ene Igorle Aitak daut manatu zer erran eta
zertaz mintza. Eta ba-dakit harek manatuak betiereko bizitzea emaiten duela. Nik erraiten ditudanak
beraz Aitak manatu bezal-bezala erraiten ditut" anes 12, 44-50).
--Jesus da gutarteraino jeusteko Jainko Aitak hartu izan duen bidea.
Jesus da Jainko Aitaren ganateko hartu beharko dugun bidea.
Jesus baitan, Jainko Aitarekin elgar aurkitzen dugu eta maitatzen.
Izan gaiten beraz Jesus'ekin osoki bat: Harekin bat izanen gorets eta goraipe dezagun beti gure
gogo-bihotzetan eta gure biziko obra guzietan Jainko Aitaren Amodioa, haunditasuna
eta saindutasuna.
JAINKO AITA:
Erabil bedi sinduki zure Izena,
Etor bedi zure Erresuma
Egin bedi zure Nahia
zeruan bezala lurrean ere,
gizon guzien gogo-bihotzetan.
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(21)

BERRI ONA ETORRI ZAUKU
II. JAINKOAREN ERRESUMAN SARTZEA: BATEIOA
Jakin 15, 1961, 12-15 orr.

"BERRI ONA" adituetan eta gure gogo-bihotzetan hartueta, ikus dezagun nola den sartzen
Jainkoaren erresuman, haren bizi ederraz gozatzeko, ikus dezagun Jesus-Krixto'k guretzat asmatu eta
jarri izan duen Bateioko Sakramendua ZER den eta NOR egiten gaituen. Bateioa da Jainko Aitaren seme
eta alaba, Jesu-Krixto'ren haurride, Izpiritu Sainduaren egoitza eta eliza Ama Sainduaren haur egiten
gaituen Sakramendu baitezpadakoa!
Zerurat joaiteko punduan, bere inguruan Jesus'ek bildu zituen bere dizipuluak eta erran zioten:
"Zoazte mundu guzian barna eta Ebanjelioa predika zazue kreatura guzieri. Nork ere sinetsiko baitu eta
bateiatuko baita, hura salbatuko da; nork ere ezbaitu aldiz sinetsiko, hura galduko da" (Mark 26, 15-16).
Geroztik, bi mila urte hotan, eliza doa bere mixionea kunplituz, Jesus'ek utzi erakaspen eta
manamendueri jarraikiz. Bi mila urte hotan, Elizak Bateioko Sakramendua eskaintzen eta emaiten diote
"BERRI ONA" aditu izan duteneri eta "BERRI ONA"-k hunkiturik Jainkoaren erresuman sartu nahi
duten guzieri, Bateioak beigitu sararazten Jainko Aitak bere Semearen HERIOTZE-PIZTEAN eraiki
erresuma berrian.
Bada oroitzen zauku Jesus'ek Nikodemo'ri egin solasaldia: "Egiaz, egiaz erraiten dautzut, nehork
ezin duke Jainkoaren erresuma ikus, non ezden berriz sortzen... nehor ezin ditake Jainkoaren erresuman
sar, non ezden uretik eta Izpiritu-Saindu'tik berriz sortzen" (Joanes 3, 3 eta 5).
--Zer atsegina haur baten sortzea familia batean! Aita-Amek ikusten dute haur sortu berri hortan
beren amodioaren fruitua: nola ezdute beren amodioaz inguratzen eta berotzen! Nola ezdute orduan
hobeki ulertzen beren gizon biziaren baliotasuna, ikusiz beren batasunetik sortu haurra, beren odolaz
hazi bizi berria!
Ezda aski gizakizko biziaren emaitea. Girixtino kartsuek ba-dakite gizonak ba-duela beste bizirik,
ba-dela Bateioak emaiten duen bizi berri bat: graziazko bizia, Jainkoaren bizia!
Bateioko Sakramendua ezda formalitate bat, asurantzen hunkitzeko
bete behar ditugun
formalitateen bezalakotsu zerbait. Ezda ere haurkeria zerbait. Haur sortu berri bat familia girixtino batek
bateiatzerat ekartzen duelarik, urats haundi bat egiten du, urats serios bat, ezen haur ttipi horrentzat
Bateioko eguna bere biziko mementorik haundienetarik bat beita. Bateioa sortze berri bat da: Jainkoaren
bizia dauku Bateioak emaiten eta Jainkoaren erresuman gaitu sartzen. Bateioa egiazko sortze berri bat da:
bekatuzko mundutik idokitzen gaitu eta graziazko munduan sartzen. Bateioak gizon berri egiten gaitu:
egiten gaitu girixtino, erran nahi beita KRIXTO'RENA.
Horra Jesus'ek zer nahi izan duen Bateioko Sakramendua guretzat asmatzearekin. Bateioak gizon
berri egiten gaitu Jesus'en HERIOTZE -PIZTEAN: gizon berri bezala behar beitugu bizi izan gure bizi
osoan; ez noiztenka, bainan beti, Jesus'en izpiritua ezarriz gure gogo-bihotzetan, Bateioaz geroz Jesus'en
baitan josten gaituen fedeaz argituz gure biziko harat-hunat guziak. Jesus'en eta elizaren izenean, Apezak
egiten dituen jestuan eta erraiten dituen otoitzen medioz, gizon bekatorosa Jesu-Krixto'ren gorputzeko
menbro bilakatzen da, Jainkoaren grazia beharko duela geroan girixtinoki bizitzeko, Jesus'en menbro
bezala agertzeko. Jesus'ek bere HERIOTZE-PIZTEAN ardietsi daukun Jainkozko bizi berrian parte
hartzeko, girixtino berriak Jesus'ekin bat egin behar du, bere egun guzitako bizi hortan, maiz oroituz
Jesus'en sakrifizioaren gatik dela abiatu irustasunerateko bidean. Jesus'ek erraiten dauku: "Nor ere nahi
beitzait ondotik etorri, harek bere buruari uko egin bezo eta bere kurutzea harturik jarraik bekit". Ardura
oroitu behar dugu beraz Bateioaz geroz Jainkoarenak girela eta ezdugula gure buruaren arabera ibili
behar, guhauren gisa, guhaurek nahi ginduken edo iduritzen zaukun bezala! Ezdugula guhaurek
moldatu mundu hetsi batean bizi izan behar, bainan bai Jesus'ek bere HERIOTZE-PIZTEAN eraiki izan
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duen mundu berrian. Egun batez, zeruko erresuman, Jainkoaren ospean nahi balin ba-dugu parte hartu,
oraidanik egun guziez behar dugu bizi izan Bateioan Jesus'ek emaiten daukun bizi berri horrek dauzkan
eginbideen arabera. Egun guziez, behar dugu gure pentsamendu eta eleetan, gure lan eta obra guzietan
girixtino izan eta agertu.
--Bateioa ez da bakarrik gure bekatore kondizionetik idokitzen eta bizi berri batean sortzen gaituen
Sakramendu bat. Jainkoaren ganik heldu den argiaz betetzen gaitu oraino Bateioak, ezen FEDEA emaiten
beitauku.
Zer diozu eskatzen Jainkoaren Elizari, dio Apezak galdegiten bateiatzekotan denari? FEDEA. -Zer
emaiten dautzu Fedeak? BETIEREKO BIZIA.
Gure bizi guzia argituko duen Fedea Bateioak dauku emaiten. Fedeak dauzkigu ulertarazten
Jainko Aitak gure salbatzeko ibili amodiozko uratsak, gure saindutzeko Jainko Aitak egin eta egiten
dituen obra miresgarriak. Fedeak dauzkigu beti hobeki sesiarazten Jesu-Krixto'k eman erakaspenak.
Fedeak gaitu argitzen gure egun guzitako eginbide eta uratsetan. Fedeak dauku emaiten Jainkoaren
alderako eta gutarteko eginbideen kunplitzeko behar dugun indar berezia. Fedeak dauku emaiten
Jainkoaren alderako eta gutarteko eginbedeen kunplitzeko behar dugun indar berezia. Fedea, Jainkoak
eman dohain haundi bat delakotz, arta haundi batekin behar dugu entsegatu fede horren beti
ereberritzerat eta hazterat, Jesu-Krixto'k hortakotz asmatu eta egin izan dituen beste Sakramenduen
medioz, bereziki Penitentziako eta Gorputz Sainduko Sakramenduez. Nola beita gure gorputza ahultzen
eta nola beita emeki-emeki peritzen ez balin ba-zaio behar zion jatekua emaiten pizkortzeko eta indarren
ereberritzeko, hala-hala gure Fedea ahultzen eta peritzen da ezbalin ba-da Sakramendueri esker
ereberritzen eta hazten.
--Elizaren izenean FEDEA eman eta, Apezak ura ixurtzen du bateiatzerat jina denaren buruaren
gainean, erranez Jesu-Krixto'k galdegin bezala: "Bateiatzen hut Aitaren eta Semearen eta Izpiritu
Sainduaren izenean". Orduan Jesus'ek berekin hartzen du Bateiatu berria, bere biziaz eta indarrez
betatzen. Bateiatuaren buruaren gainean ixuri urak erakusterat emaiten dauku nola duen Jesus'ek haren
arima garbitzen bekatu orijinaletik eta beste bekatu guzietarik. Ordutik harat, bateiatua denak Jesus'ekin
bat behar du izan debruari ezetz erraiteko, debruaren kontra ereman beharko duen gudukan azkar
izaiteko. Jesus'ekin beharko dut izan eta agertu, saindutasunerateko bide dorpean, sekulan etsitu gabe,
beti aintzina joaiteko.
Arnaud Erdozaincy-Etchart
-FrantziskotarraDonapaleu'n 1960-ko abendoan
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(22) L'EGLISE DU PEUPLE: ROLE NATIONAL ET SOCIAL DU CLERGE IRLANDAIS
Cantabria Franciscana 57-58-59, 1961, 308-311 orr.

I. L’oppression politique et économique des irlandais
Sur cette Irlande qui achève de s’éveiller, sept siècles d’assauts et d’oppression pésent encore; ils
ont accumulé les ruines. Race rayonnante, race assimilatrice, l’Irlandais conquérait assez vite, d’une sorte
de conquête morale, l’anglais qui depuis le XII siècle s’établissait chez lui: alors l’Etat anglais conçut le
projet brutal de supprimer l’Irlandais; et pour cette oeuvre de mort, tous les moyens parurent bons:
-La famine: “Les routes étaient devenues comme des charniers, où pourrissaient les cadavres, et les
chantiers publics pour soulager ces dètresses ne servaient de rien”. (p.22)
-L’émigration: “émigration contrainte, telle que l’impossa Cromwell à des milliers d’Irlandais et
d’Irlandaises qu’il fait vendre comme esclaves à Jamaîque et aux Barbades; émigration spontanée, telle
qu’elle se dessina sous la pression de la faim, et qui, de 1846 à 1851, enleva à l’Irlande 1.240.737 de ses
enfants”... (p.23)
-Suppression des moyens de vivre pour les Irlandais qui restaient enracinés en Irlande: Les
industries naissantes sont étranglées au berceau ou livrées sans défense à la jalousie des rivaux angrais,
jusqu’à ce qu’à la fin toutes les sources de richesses soient absolument taries”.
-La terre: décadence de l’agriculture. “On appauvrissait l’Irlande, on la stérilisait, on la dépeuplait;
on provoquait et l’on obtenait, à la faveur de cette tenace tactique, la décadence de la race irlandaise,
décadence qui se manifeste, depuis cinquante ans, dans la faiblesse anormale du taux de natalité, et dans
l’accroissement des maladies mentales”. (pp.24-25)
-La froideur de l’opinion européenne à l’endroit des Irlandais la rendait inconsciemment complice
de cet inique dédain.
Conséquence
Le publiciste Burque dénonçait une telle politique, à la fin du XVII siècle, comme “un système
consistant et cohérent, bien conçu et bien composé, comme une machine d’une adresse rare et achevée,
supérieure, pour l’oppression et l’appauvrissement d’un peuple, pour l’avilissement de la nature
humaine, à tout ce qu’à jamais pu concevoir l’imagination pervertie des hommes”. (p.26) “L’arbre n’a pas
été seulement dépouillé, reprend Sir Horace Pluakete, ses recines aussi ont été détruites.” (p.27)
II. L’oppression des Catholiques en Irlande
Une racine pourtant restait extraordinairement vivace: la foi catholique de la rece irlandaise. Des
prêtres continuaient à parles d’espérance à cette race opprimée qui aspirait à s’évader de ce
découragement accablant, avilissant, qui enchaînait toutes ces énergies. Contre cette foi catholique,
l’Angleterre des XVII et XVIII siècles fit des lois pénalis. Evêques et réguliers étaient bannis. S’ils
rentraient en Irlande la mort était leur peine. Le prêtre qui voulait célébrer le culte devait se faire
enregistrer et préter un serment d’abjuration.
Les clercs d’Irlande qui voulaient se faire prêtres furent accueillis en France: à Paris, Bordeaux,
Toulouse, Nantes, Poitiers, Douai, Lille...
“Ces deux siècles de pénalités atroces n’empêchèrent pas que sur 100 Irlandais 74 ou 75
continuassent d’être catholiques, et bons catholiques, d’un catholicisme tenace, ardent, dédaigneux des
représailles, plus préoccupé de s’épanouir que de se venger.” (p.29)
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III. Le début du XIX siècle: commenceent de l’émancipation du peuple et formation d’un clergé
nouveau
Les vingt derniers années du siècle inaugurèrent une période nouvelle. Dans le vaste réseau de
peuples sujets sur lesquels la libérale Angleterre régnait despotiquement, il y eut alors des craquements,
puis des déchirures; l’Amérique rompit les mailles, l’Irlande les distendit. L’Irlande, en 1782 profita de la
Révolution américaine pour faire reconnaître par le Gouvernement de Londres l’indépendance de son
propre parlement. Les Catholiques Irlandais reconquirent en 1778 le droit d’être proprietaires; en 1782, les
libertés élémentaires qui manquaient à leur clergé et à leurs écoles; en 1792, le droit d’être avocats; en
1793, le droit d’être électeurs. En 1795 enfin, le bill relatif à la “meilleure éducation des personnes
professant la religion papiste ou catholique romaine”, qui fut à l’origine du célébre college de Maynooth,
qui deviendra trés vite la pépinière d’oú s’échapperait un clergé nouveau issu du milieu paysan d’Irlande
et préoccupé des détresses, des aspirations et des révoltes de son peuple. Peu à peu l’Irlande comprit que
c’était surtout dans l’action politique des Irlandais que le catholicisme irlandais devait placer son espoir.
De ce jour, l’alliance entre l’Eglise et le peuple fut scellée, quand l’épiscopat irlandais opta pour son
peuple.
“L’esprit nouveau qui soufflait à Maynooth avait fini par conquerir l’épiscopat irlandais, et vingt
ans après la création de ce séminaire, toute l’Eglise paraissait être d’accord pour n’accepter aucune
richesse, aucune grandeur, aucun éclat, qui pût détacher d’elle les sympathies populaires ou la rendre
plus distande à l’endroit de ses fidèles” (p.36).
IV. La lutte pour l’émancipation. Le Clergé et O’Connell
“Désirant l’abrogation de l?Union, disait O’Connell en 1813, je me réjouis de voir nos ennemis eusmêmes travailler à ce grand objet. Oui, ils hêtent notre inévitable succés par l’hostilité même qu’ils
déploient contre l’Irlande. Ils retardaient les libertés des catholoques, mais, ce faisant, il nous indemnisent
langement, puisqu’ils hâtent la restauration de l’Irlande: en laissant subsister une cause d’agitation, ils
créent un esprit public, ils lui donnent un corps, une forme, un but” (p.37)
Ce langage était celui d’un prophète qui devait lui-même commander aux faits; ses paroles étaient
un prélude d’action.
Un prêtre de 30 ans, Jean Mac Hale, prépara les voies à l’action d’O’Connell. Il était professeur de
théologie dogmatique au collège de Maynooth. De 1820 à 1823, dans des factums succesifs dont le
retentissement fut inmmense, il interpella sans relache l’Irlande malheureuse. C’est en cet homme, en ce
prêtre qui devait devenir évêque auxiliaire de Killala, que la jeune génération des prêtres mit une
confiance indestructible. Sans peur, il affirma publiquement le droit des catholiques d’Irlande à toutes les
prérogatives d’“hommes libres”. Il proclamait, d’une même haleine, l’absolutisme de la vérité religieuse
et le relativisme des institutions humaines.
“L’année 1823 vit s’ouvrir la lutte: O’Connell fondait l’Association Catholique pour obtenir en
faveur de ses coreligionnaires les droits qui leur manquait encore; plusieurs évêques s’y inscrivaient
aussitot... Le groupement politique s’adjoignait en 1824 une immense organisation financière, appelée la
Rente Catholique: les souscriptions mensuelles d’un penny par mois devaient couvrir les frais de la
propagande d’O’connell. D’un bout à l’autre de l’Irlande, chaque catholique donna son penny; le curé,
dans chaque paroisse, se chargeait de recueillir les oboles, il se faisait collecteur de l’impôt volontaire en
faveur du mouvement national, impôt d’autant plus héroïque que regulier, que prélevait mensuellement
sur leur pauvreté l’innombrable foule des pauvres. Dans la campagne qu’entreprenait O’Connell, la
masse des prêtres catholiques jouaient le rôle de trésoriers et de fourriers; l’Eglise se faissait quêteuse non
pour elle, mais pour le peuple; et c’était dans le peuple même qu’elle promenait son aumônière; elle
habituait les irlandais à comprendre les sacrifices qu’exige une noble cause, et à les accomplir; grande
maitresse dans l’art de faire donner, elle demandait à l’Irlande de donner pour l’Irlande; et tout ce qu’il y
a de vertus efficaces dans ses prédications de charité se consacrait à ressusciter une nation” (p.39).
Les élections de 1826 au Parlement furent un triomphe du peuple et de leurs prêtres; elles
signifiaient nettement au gouvernement de Londres d’avoir à émanciper les catholiques. O’Connell fut
l’élu de l’Irlande, par 2.054 voix contre 1.075. “Après avoir inutilement cogné contre les portes closes du
Parlement de Londres, le peuple irlandais faisait effraction. Un an plus tard, l’émancipation des
catholiques devenait légale...” (p.43).
Mais la lutte devait être poursuivie... au risque sinon de devenir victimes de la politique anglaise;
car les victoires politiques de 1829 n’étaient pas de nature à satisfaire le peuple irlandais. C’est dans la
personnalité de Mac Hale que continuaient de s’incarner, durant la période qui suivit l’émancipation,
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l’esprit national des prêtres irlandais et leur souci du relèvement populaire. Il continuait d’intervenir
pour redire que la question irlandaise, en tant qu’elle était une question sociale, gardait toute son âpreté,
et que ce n’était pas en l’oubliant qu’on la résoudrait. Il mettait au service des revendications sociales son
éloquence vibrante plaidant la cause des petites gens, des ouvriers et des paysans. De plus, il s’acharnait à
retrouver, pour les faire revivre et resplendir en face de l’occupant saxon, les originalités indigènes de la
vieille Erin. D’aucuns en Anglaterre persistaient à ne voir dans la langue gaélique qu’un patois.
L’ancienne langue, tout impregnée de mysticisme et de spiritualité, toute faite pour prier bien, rentra,
grâce à l’éveque Mac Hale, dans l’usage religieux et dans le royaume des lettres.
Occupant depuis 1834 le siège archiépiscopal de Tuam, Mac Hale était une puissance en irlande: il
tenait les énergies en haleine. A côté de lui, Cantwel, évêque de Meath et ancien élève de Maynooth,
soutenait l’action politique d’O’Connell: “Nous abhorrons, proclamait-il, l’idée même du démembrement
de l’empire britannique, mais nous voulons effacer le stigmate dégradant de notre infériorité, et, par le
self-governement, relever l’Irlande au rang d’une nation digne et prospère” (p.52).
V. Attitude nouvelle du clergé irlandais
Beaucoup moins axés sur la question politique que la génération précédente, les jeunes prêtres des
dernières décades du XIX siècle, ne veulent pas se laisser hypnotiser par la question de l’autonomie. “On
peut dire qu’en ce moment le nouveau clargé d’Irlande prépare le home rule moral, qu’il est surtout
soucieux d’éléver les Irlandais, de leur faire épeler leur vieille langue, de les instruire historiquement, de
les éduquer techniquement, de les former au travail, à la prévoyance, à l’association” (p.62).
Le jeune clergé s’adonne à un travail constructif, à un âpre labeur de résurrection, où il s’agit de
donner aux Irlandais certaines habitudes nouvelles, de les amener à comprendre qu’ils peuvent être
désormais, en quelque mesure, les artisans de la prospérité nationale. C’est ce qui amena l’ouverture
d’établissements primaires et secondaires, ‘écoles techniques et aussi à entreprendre les pourparlers entre
l’épiscopat irlandais et l’Etat anglais pour la création d’une université catholique.
Ainsi le jeune clargé irlandais essaie de restaurer, dans l’âme des irlandais, le sentiment de leur
dignité d’hommes; non seulement, par une sérieuse instruction technique, ils les rendent aptes à un rôle
utile et familier à une fraie méthode de travail; mais encore, par des syndicats agricoles, par des caisses
Raiffeisen, ils leur inculquent l’habitude du self helf social.
L’Eglise d’Irlande se lança dans de domaine social sous l’impulsion de certains Jésuites, dont le
Père Finlay, et de certains jeunes prêtres héritiers et continuateurs de ce vieux clergé qui, au nom du ciel,
aidait les Irlandais et leur enseignait à s’aider eux-mêmes. “Nombreux sont maintenant les prêtres
irlandais qui, cédant aux inspirations du P.Finlay, se comportent socialement comme les serviteurs de ce
peuple dont, politiquement, leurs aînés étaient les maîtres. A Ballina, c’est un vicaire de campagne,
l’Abbé Quinn, qui fonde une fabrique coopérative de chaussures; à Castlebar, c’est le curé Lyors qui
organise une société de force électrique; à Fosford, ce sont les Soeurs de la miséricorde qui établissent une
manufacture de tissus et réalisent des prodiges en relevant la condition des paysans à cinq lieues à la
ronde. Que l’on continue dans cette voie durant dix ans, disait un jour la P.Finlay, et l’émigration cessera
d’atteindre ces chiffres anormaux qu’explique l’excés des misères” (p.67).
Renaissance de la langue gaélique
“Ainsi rattaché par des racines nouvelles à sa terre d’Irlande, l’Irlandais de demain complétera
peut-être cette reconquête de son propre pays en faisant regner derechef la vieille langue gaélique” (p.67).
D’autres prêtres reprirent d’effort entrepris par Mac Hale.
“La société pour la propagation du gaélique, fondée en 1879 par l’abbé Nolan, propage des
rudiments de cette langue et donne de récompenses aux petits certisants; L’Union gaélique, que le même
abbé Nolan établit en 1879, publie le Journal gaélique. Le Séminaire de Maynooth est devenu l’un des
centres du mouvement: l’abbé O’Growney, l’un des principaux promoteurs de la renaissance gaélique, et
son successeur, l’abbé O’Hickey, apprennent aux jeunes cleucs à reparler la même langue que parlaient,
entre le IV et le VII siècles, les 750 saints alosr donnés par l’Irlande à la chrétienté.
“L’élan des imaginations assouplit les pèvres rebelles; on donne, à Maynooth, des prprésentations
en irlandais, et les séminaristes publient un annuaire irlandais. Les évêques font comme les diacres; à leur
tour, ils impriment en irlandais leurs lettres pastorales. Les curés qui ont un instituteur à nommer exigent
aujourd’hui, dans certains comtés, que le postulant connaisse l’antique idiome, et qu’il le parle; et c’est un
prêtre, l’abbé Dieneen, qui a réimprimé recemment les oeuvres poétiques dans les quelles O’Rahilly, Mac
Donnell et O’Sullivant chantèrent en irlandais, au XVIII s., les malheurs de l’Irlande...”
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Conclusion
“Ecoles et collèges, syndicats et caisses rurales, coopératives et sociétés gaéliques se disséminent et
s’essaiment: il y a là comme des points d’attache de cette “vie nationale nouvelle” qui, dans l’Irlande das
quinze dernières années, tend à s’organiser à côté de la politique et en dehors de la politique”. Le
nouveau clergé d’Irlande s’est associé à cette sorte d’ascension de la vie nationale: sur tous les terrains, il
a su se rendre utile. Lorsque, en 1898, une loi bienfaisante investit la démocratie irlandaise d’une quasi
souveraineté dans les affaires locales, ce clergé nouveau était là tout proche d’elle pour la guider et
l’assister dans l’exercice de ses premières responsabilités civiques, et pour que, dans ces conseils locaux,
qui sont pour elle comme l’école primaire de la liberté, elle se révelât digne de cette liberté même. C’est
par les assisses que ce jeune clargé a repris en main la tâche de l’éducation nationale... Une troisième
période commence de se dessiner, durant laquelle le clergé d’Irlande prend plce dans tous les domaines
de la vie irlandaise, plus soucieux de créer à nouveau une civilisation irlandaise que de préparer une
revanche... L’action appartient aux hommes et la vengeance à Dieu” (p.69-70).
(Dans: Georges Goyau, “Autour du Catholicisme social”, t. IV, Paris 1909. Chapitre intitulé: “Le
clergé irlandais. Son rôle national et social”).
A.Erdozaincy-Etchart, O.F.M.
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(23) GURE GIRIXTINO BOKAZIOAREN ZIMENDUAK
Jakin 17, 1964, 11-17 orr.
Diren guziak Betiereko Jainko boteretsuaren zuhurtziatik jalgiak dira. Munduaren hastapenean Jainkoak
untsa egin zituen. Eta kreaturetan obrarik ederrena, bere iduriko zuen gizona, adimenez xorrotx eta bihotzez
haundi. Bainan, gizona bihurtu zen bere Jainko Kreatzeilearen kontra, bere gisa nahiago zuela bizi, berak moldatu
mundu hertsi batean jaun eta jainko. Horra gure lehen Burasoen bekatua. Horra gizonaren barneko eta geroztik
gizonen arteko desordre eta nahasmendu guzien iturria.
Jainkoa ezbaita gu bezain gaixtoa, ezdu debalde utzi bere iduriko egin zuen gizona. Mundurat igortzen du
bere Semea, gizon guzien salbatzeko, zeruko atearen deneri berriz idokitzeko. Bere Semean gizon guziak deitzen ditu
bere betiereko Erresuman parte hartzerat.
1 JESUS JAINKO AITAK IGORRIA
Jesus, Jainkoaren Semeak hartzen du haragizko gorputz bat, Andre dena Maria baitan, Hogoi'ta
hamar urte pasatzen ditu Nazaret'eko bere etxean. Hor du ikasi xutik ibiltzen eta eleka gizonen maneran.
Hor da haunditu eta arizan maxtruguntzan, Josepe, bere Aita hazlearen sahetsean eta bere Ama, Andre
dena Maria Sainduaren itzalean.
Ixiltasunean iragan dituen urte horiek ezdira ez urte hutsak: Jesus'ek nahi ukan dauka erakutsi
lanaren haunditasuna eta erakaspen gisa utzi dauku lana izanen zela gure bizian gure
saindutasunerateko biderik hertsiena. Ala re lana da gure bizian bure okupazionerik haundiena. Jesus'ek
lanari eman dio bere balioa: lanean ariz eta lanari esker, ezdugu bakarrik guhaun burua hazten edo
familia bat altxatzen, bainan ere Jainkoa ohoratzen, goresten, xerbitxatzen eta munduaren
apailamenduan parte hartzen. Bere aitaren atelerian, lanean ariz pasatu urte horiek, Jesus'en gizontasuna
finkatzen bezaka dute: gizonen kondizionea osoki hartu izan du, bizitzeko heien arrangurak sendituz,
bere izerdiaz irabazi ogia partekatuz bere etxekoekin, oren goxoak pasatuz bere sor-herriko lagunekin,
etxez-etxe lanean ibiliz. Hogoi'ta hamar urte horiek Jesusen azken urteak preparatu dituzte: hor
otoitzean, bere Aitarekin juntaturik, ukan baititu zerutikako argiak eta hobeki konprenitu Zeruko Aitak
galdatzen ziona.
* * *
Beste obra berri bati lotzeko, jin da tenorea... Jesus behexi da hoin maite zituen etxekoetarik eta
hartu bidearen lehen bihurgunean ikusi duke bere etxea emekiño gordatzen bihotzean halako latz
batekin...
Jon Doni Joanes'en Ebanjelioak dauku hobekienik erakusten nola den Jesus Jainko Aitak igorria,
Jesus'ek ainitzetan aipatzen du bere Aitarekilako berdintasuna eta nola igorria den Haren nahiaren
betatzeko: "Ene janaria hau da: ene igorleak zer ere nahi baitu eta haren egitea eta Harek eman lanaren
obratzea" (4,34). Ezdu beste arrangurarik, igorri duen eta harekin dagon bere Aitaren nahiaren egitea
baizik. "Ene burutarik ezin dezaket nik deusere egin. Entzunaren arabera jujatzen dut eta ene jujamendua
zuzena da, ezdutalakotz ene gogoan egitea bilatzen, bainan bai ene Igorlearen gogoa" (5,30); "Ene Igorlea
enekin dago ala bainan eta eznu bakarrik uzten, haren gogoa egiten dutalakotz beti " (8,29); "Ene
manamenduak begiratuz zirezte ene amodioan egonen ni ene Aitaren manamenduak begiratuz Haren
amodioan nagon bezala" (15,10). Bere erakaspena (7,16), erraiten duen guzia datorkio bere Igorlearen
ganik (3,34; 5,28; 8,26): "Ene baitan sinesten duenak eznu ni sinesten, bainan bai ene Igorlea. Ni ikusten
nuenak ene Igorlea du ikusten. Ni argia, mundurat etorri naiz ene baitan sinesten dutenak ilunbeetan
egon ezditen. Nork ere entzuten baitu nik errana eta ez begiratzen, hura ezdut nik jujatzen; eznaiz ene
munduaren jujatzerat etorria, bainan bai salbatzerat. Nork ere arbuiatzen bainu eta ezbaititu ene erranak
onesten, harek ba-du nork juja: nik eman dauzuetan erakaspenak jujatuko du hura azken egunean. Ni
eznaiz ezen ene burutarik mintza bainan ene Igorle Aitak daut manatu zer erran eta zertaz mintza. Eta
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ba-dakit harek manatuak betiereko bizitzea emaiten duela. Nik erraiten ditudanak beraz Aitak manatu
bezal-bezala erraiten ditut" (12,44-50). Bere obrak ere igorri izan duenarenak dira: (5,36; 9,4; 10,37-38).
Jesus igorria izan da gure salbatzeko, hari esker bizi gaitezen: "Jainkoak alabainan hainbestetaraino
maitatu du mundua nun bere Seme bakarra eman baitio haren baitan sinetsiko dutenetarik nihor gal
ezdadien, bainan bai betireko bizitzea ukan dezaten. Jainkoak ezen bere Semea mundurat igorri du, ez
eiki munduaren galtzeko, bainan haren bidez salbatzeko" (3,16-17; cf.I Jo.,4,9,10,14). Jainko Aitak igorria
eta Haren nahiaren obratzaile. Bere Aitaren ganat joaiteko tenorea etorri denean (13,1), Jesus'ek badaki
bere Aitaren obra bururatua duela, eta untsa bururatua: "... Oro eginik daude..." (19,30), gizonen salbatzea
eta Jainko Aitaren gorestea.
2 APOSTOLUAK JESU-KRISTO'K MUNDUAN BARNA IGORRIAK BERE OBRAREN
SEGITZEKO,
Jesus abiatu zelarik Paleztina'ko bideetan, hautatu eta deitu zituen lehen dizipuluak. Berekin bildu
ditu, eta, ama batek bere haurrak polliki altxatzen dituen bezala, dizipuluen gogo-bihotzak Jesus'ek ikoki
ditu Jainkoaren gauzetarat eta apailatu beren geroko mixionearentzat. Ordu artino hek ere, aladere,
inahala egiten ziten beren bizitzekoaren segurtatzeko eta beren familiaren hazteko... Denak utzi ukan
behar dituzte Jesus'i jarraikitzeko. Jesus'ek egiten ditu bere dizipulu: heien gogo-bihotzetan du ereiten
bezala bere "BERRI ONA"-ren erakaspena. Jesus etzauku sabant haundi batzuen gisa agertzen idazle
haundi eta elekari eder! Ezdu libururik idatzi. Ezda harrabots haundiko mintzatzaile bat izan. Bakarrik,
egunean egunekoa, Jesus'ek bere solas-aldietan eta paraboletan ixuri izan du bere dizipuluen gogobihotzetan: egunean-eguneko hori zer zen, orai ezagutzen dugun bere erakaspen argia baizik! Eta gero,
Pasioneko sofrikarioak jasan ondoan, eman du bere bizia kurutzearen gainean, eta piztu da bitorios
Pasko goizean.
* * *
Jesus'ek bere dizipulu zonbait apostolu egiten ditu, erran nahi baita, bere botereak emanik igorri
izan dituela munduan barna bere obraren segitzeko: "Eskubide guziak emanak izan zauzkit zeruan eta
lurrean; zoazte bada, argi-zkitzue erresuma guziak eta bateia Aitaren eta Semearen eta Izpiritu
Sainduaren izenean, erakasten diozuetelarik nik manatu guzien begiratzen. Eta huna nun zuekin nagon
egun oroz, mendeek dirauteno" (Mt.,28,18-20). Beren mixionean Jesus'ek kontsekratzen ditu, bera
kontsekratua izan zen bezala, Jainko Aitari erranez: "Saindu-zkitzu egian: egia zure hitza da. Zuk
mundurat igorri nuzun bezala, nik ere hauk mundurat igortzen ditut. Hauientzat saindutzen dut ene
burua, egian saindu diten" (Jo.,17,17-19); bere apostolueri dio: "...Ene Aitak ni igorri nuen bezala igortzen
zaituztet nik ere" (Jo.,20,21). Apostoluek beraz Jesus'en izenean dute obratzen, eta Jesus bera bezala
Jainko Aitaren nahia betatzen: heieri behatzen dena, Jesus baitan Jainko Aitari da behatzen; heieri
segitzen duenak, Jesus baitan, Jainko Aitari dio ihardesten: "Zueri ongi-etorri egiten dautzuenak eni daut
egiten, eta eni egiten dautanak ene Igorleari dio egiten" (Mt.,10,40).
Lan gaitza diote Jesus'ek galdatzen. Apostoluek aldiz etzuten oraino gauza haundirik ulertzen. Eta
heien gogoa trixte zen, ezbaitzizkaten ahantz Jesus'ek ibili azken solas-aldiak, eta heldu baitzen orena
nun Jesus'ek itzuli behar baitzuen bere Aita zerukoaren ganat. Jesus'ek ezditu halere abandonatzen:
"Huna nun zeukin nagon egun orena mendeek dirauteno... nik igorriko dautzuet ene Aitak hitzemana
(Izpiritu Saindua). Zaudezte beraz nirian, gainetikako indarra zuetarat jautsi arte".
"Betania'rat ereman zituen gero eta han, eskuak goititurik, benedikatu. Eta benedikatzen ari
zituelarik, behexi zen heietarik eta zerurat altxatu. Hek orduan, Jesu adoratu ondoan, bozkario haunditan
itzuli ziren Jerusaleme'rat. Eta handik harat tenploan ziren aldebat, Jainkoa goresten zutela eta
benedikatzn" (Lk.,27,50-53).
* * *
Jesus'ek bere hitza atxiki izan du. Mendekoste egunean, Apostoluak bilduak zirela elgarrekin, bat
batean zerutik jautsi zen harrabots bat haize ukaldi bat pasatzen izan balitz bezala; hek zauden etxe barne
guzia bete eta inarrosi zuen. Eta agertzen ikusi zituzten suzko mihi batzu bezala; elgarretarik behexi ziren
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heietarik bakotxaren gainean pausatzeko (Ap.Eg.,2,2,5). Itxura ortan Izpiritu Saindua jautsi zen
Apostoluen gainerat eta heien gogo-bihotzak bete zituen bere argiaz, indarraz eta dohainez.
a) Izpiritu Sainduak Apostoluen gogo-bihotzak idokitzen ditu Jesus'en obrari eta erakaspenari.
Ordu artino iduri zuken Jesus'en obran Apostoluek gauza haundirik etzuela ulertu. Orduan, batbatean, lehenago ezagutu eta maitatu Jesus hura, gisa berri batean ezagutzen eta maitatzen dute. Ulertzen
dute Jesus dela Salbatzaile bezala Jainkoak mundurat igorri izan duen bere Seme gizon egina. Ulertzen
dute Jainkoaren Semeak zezakeela bakarrik bere bizia kurutzearen gainean emanez, bere Jainkoari
gizaldiak zor zion erreparazionea obra eta onetsaraz. Ulertzen dute ere Jainkoaren Semeak zezakeela,
bere bizia, kurutzearen gainean emanez, gizadi guzia altxa bere bekatuzko leize deitoragarritik eta berriz
abiaraz agiazko zorionerateko bidean. Ulertzen dute Jesus'ek bururatu obrak dukeela gizadiaren
bihotzean soraraziko itxaropenaren lore ederra. Beraz beharko zutela Jesus'en obraren mundu guziari
ezagutarazteko beren bizi guzia hortan kontsekratu.
Ez bakarrik Jesus hil eta piztuaren obra, bainan ere hirur hurtez heien gogo-bihotzetan Jesus'ek
erein erakaspen bizia: "Zoazte, argi-zkitzue jendalde guziak... Ikasazue nik erakutsi dautzuetanaren
atxikitzen eta zuekin izanen naiz menderen mendeetan! Zuek adituko zaituztenak ni adituko nau..."
Apostoluak Jesus'en manu hortaz oroitzen dira. Jesus joana da; bere Aitaren erresuman da. Iduri luke
Apostoluek, beharri berri batzuekin aditzen bezala dituztela hirur urtez Jesus'ek heiekin ibili solasak, edo
jende multxoen aintzinean botatu predikuak, edo, han-hemenka ateratu parabola aberatsak...
Mendekoste egunean, Apostoluak ohartzen dira, Jesus'ek zoin aberats utzi dituen: harek utzi
erakaspenean dute biziaren gakoa, biziaren argia "zendako giren lur huntan, norat goatzin, zer den lur
huntako biziaren hel-burua, nola berma". Ez, ontasun hori ezdezakete berentzat gorderik atxik: "Zoazte,
argi-zkitzue nazione guziak", horra Jesus beraren manua.
Izpiritu Saindua beren baitan dute eta argitzen ditu. Hemendik goiti, egun guziez, hobeki ikusiko
dute gehiago beren begiez ikusiren ezduten Jesus; klarkiago adituko heien beharrietan gehiago sartuko
ezden Haren mintzoa... Oroituko dira Jesus'en so egiteko, mintzatzeko, ibiltzeko manerez. Betania'n,
piztu zuen Lazaro'ren herrian pasatzean, Jesus'en aintzinean egin haren nigarrak xukatuko, eta berriz
adituko Jesus, Marta eta Maria'ren kontsolatzen: "Ni naiz Piztea eta Bizitzea" eta, azkenekotz, haren botz
boteretsua: "Lazaro, zato kanporat".564
Etziren Apostoluak Jesus'en oroitzapenak biziko, bainan, Izpiritu Sainduaren botereaz, heien
baitan sortu Jesus berarekin: Jesus bera obran heien ebgintza guzietan; Jesus bera mintzo heien ahomihitan; Jesus bera bere Apostoluetan Jainko Aitaren goresle eta gizonen Salbatzaile: "Eznaiz ni bizi,
bainan bai Jesu-Krixto ene baitan" (Jon Doni Paulo'k).
b) Izpiritu Sainduak Apostolaren gogo-bihotzak indarrez betetzen ditu.
Mendekoste artino Apostoluak beldurti ziren: aladere ikusi zuten nola Jesus hartua izan zen,
akusatua, gaizki erabilia, kondenatua eta kuretzefikatua... Jon Doni Petri'k ez bide zuen arrunt ahantzia
nola bere nausia ukatu zuen, baizik-eta etzuela ezagutzen ere! Pazko goizean Jesus piztu zen eta ainitz
aldiz agertu zitzaioten, heiekin egon, mintzatu, baskaldu... zerurat igan aintzin. Halere herabe ziren
jendartean agertzeko, enkas zer gerta ere: ixiltasunean elgarretaratzen ziren eta otoitzean zauden Jesus'ek
hitzeman Izpiritu Sainduaren haiduru.

564.- Autorearen oharra: "Jon Doni Joanes'ek kundatzen dauku XI-en kapituluan gertakari hori
frango xeheki. Hor ageri da Jesus'en adixkide leiala. Nola etzuen behatzen Jesus'en erraneri? Nola
etzituen gogoan atxikitzen Jesus'en jestu eta manera guziak? ohartzeko, aski da haren Ebanjelioa burutikburu artoski irakurtzea. Gertakari huntan deusik eztu uzten galtzerak: denak zuhurki "reporter" bat
baino hobeki ekartzen dauzkigu ikusi eta entzun bezala: Jesus'en eta bere dizipuluekilako solasak,
Lazaro'ren arrebekilakoak; Jesus'en adixkide-mina "... nigarrez hasi zen"; bere zeruko Aitaren alderako
amodioa "...eskerrak zuri, Aita, entzun nauzulakotz. Beti entzuten nauzula ba-nakien bai nk, bainan
hemen den jendearen gatik nitzaizu hola mintzo, sinets dezaten zuk igorri nizala"; mirakuilu horren
ondotik, nola judu askok Jesus baitan sinetsi zuten eta aldiz apez-nausi eta Farisauek "Jesus'en
hilarazteko xedea agun hartan hartu".
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Izpiritu Saindua heien baitalat jautsiz geroz, arrunt bestelakatuak dira. Atzo uzkur, egun
jendartean agerian. Atzo ixil-ixilik nihun ez ezagun, egun sekulako kandan. Atzo gorderik, egun plaza
gainean Jon Doni Petri, denen buru, osteka bildu jendeari mintzo egiazko Jainkoaz eta igorri izan daukun
bere Semeaz. Iduri luke bihotz berri batekin senditzen bezala dutela munduaren miseria. Beren bihotza
zabaltzen bezala dute Jesus'eraren heinerat: Jainkoaren amodioan mundu guzia maitatzerainokoan. Ez
bakarrik Izraeldareri, bainan beste nazione guzieri "BERRI ONA"-k beharko du ezagurarazia izan:
Jainkoak nazione guziak deitzen ditu bere Elizaren eraikitzerat, Eliza osoak adora eta maite dezan, eta
gorets bere obra miresgarrietan. Erakaspen hori beren lekukotasunaz beharko dute finkatu: beren begiez
ikusi dutena beren soaz ikusaraziz; beren beharriez entzun dutena beren mintzoaz entzunaraziz; beren
eskuez hunki dutena beren hunkiaraziz. Eta "BERRI ONA" bere baitan untsa hartuko duenak Jainkoari
dio ihardesten eta sartzen da Elizan Bateioa errezerbituz. Apostoluek Jesus beraren jestuak ereberrituz
konbertitu direnen menean ezartzen dituzte Jainkoaren graziak, Gorputz Saindua eginez, ogiaren eta
arnoaren gainean, Jesus'en oroitzapenetan eta hura berriz jin artino, Jesus berak erran hitzak erranez
(Lk.,22,19). Bekatuak barkatzen edo atxikitzen dituzte lurrean eta zeruan (Mt.,16,19;18,18; Jo.,20,23).
Eskuak hedatzen dituzte eta Izpiritu Saindua jautsarazten bere dohain guziekin (Ap.Eg.,6,6,8,1718;13,3;19,6;I Ti.,4,14;2 Ti.,1,6). Elizaren buru dira, Jesus'ek ezarriak. Eliza bidatzen dute eta menbro
guziak laguntzen Jesus'ek zabaldu bidean: Egian eta Bizian.
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(24) BERTSOLARISME EN PAYS BASQUE
Elgar , 1965eko otsaila
D’aucuns auront lu avec un vif intérêt le compte-rendu de la finale du concours des bertsolaris du
Pays Basque, qui s’est déroulée à Saint Sébastien le 1er janvier 1965 565. Une foule de 4.000 auditeurs
s’est entassée au fronton d’Anoeta où se sont affrontés, durant de longues heures, parmi les meilleurs
bertsolaris d’Euzkadi: Iztueta, Mitxelena, Garmendia, Uztapide (Gipuzkoa); Mugartegui, Lopategui
(Bizkaia); Narvarte, Arozamena (Navarre); Xalbador (Basse-Navarre); Mattin (Labourd). D’une part, cette
sélection des meilleurs bertsolaris et cette foule nombreuse, enthousiaste, témoignent de l’intérêt que
portent les basques au bertsolarisme. D’autre part, l’essor magnifique que connait le bertsolarisme dans
nos Provinces du Sud, notamment en Guipuzkoa, est de bone augure pour l’avenir culturel d’Euzkadi.
D’autant que les bertsolaris, appelés à aborder un plus vaste public que celui des tavernes et des
kermesses, sont actuellement les mieux placés pour créer un courrant d‘échanges et de compréhension
entre basques des diverses provinces. Les frontières qui nous divisent ne sont-elles pas d’abord celles de
l’esprit et du coeur? Quand celles-là seront tombées, la conscience collective de constituer un peuple
singulier ne se traduira-t-elle pas avec plus de vigueur dans la volonté collective d’être reconnu comme
peuple ayant droit d’exister dans le concert des nations? Sans doute faudra-t-il se soumettre au facteur
“temps", étant donné que les hommes ne se transforment pas comme des machines. Mais les machines
n’ont pas de conscience ni de coeur! Le bertsolarisme, encouragé et soutenu, est, avec le théâtre et les
techniques audiovisuelles, ce qui dans l’avenir peut le plus contribuer à opérer le passage d’une
conscience individuelle d’être basque à une conscience collective de vouloir exister en tant que
communauté basque.
Je veux aussi signaler un récent ouvrage, écrit en basque, qui ouvre de nouveaux horizons au
bertsolarisme et l’engage à poursuivre la nouvelle orietation, celle d’être au service de la conscience de
tout un peuple 566 . Dans la première partie, l’auteur situe le bertsolarisme basque dans le contexte plus
large de celui qui a existé en des temps anciens, dans divers pays d’Asie et d’Europe. Dans la deuxième
partie, nous suivons une analyse très poussée des règles de versification, des thèmes à traiter, et des
qualités que doit cultiver un authentique bertsolari. Dans la troisième partie, làuteur présente rapidement
les thèmes qui, jusqu’à présent, ont été les plus abordés. Enfin, la quatrième partie nous donne
l’historique du bertsolarisme au pays Basque, complétée d’une brève notice biographique des bertsolaris
cultivés ou non, connus encore de nos jours ou tombés dans l’oubli. Voici un livre clair et dense qui, tout
en étant un istrument de travail, donne accés à un phénomène culturel loin d’être encore totalement
exploré.
à Saint Palais, le février 65.
Article envoyé à Elgar -Paris

565 .- Autorearen oharra: Herria, 14 janvier 1965.

566 .- Autorearen oharra: Aita Onaindia “Gure Bertsolariak” Bilbao, 1964.
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(25)

TXOMIN AGIRRE 'ONDARRAK'
AITA ONAINDIA'K:

1.Bilduna; 2.Sarrera; 3. Oarkizunak.
Gure Herria 1, 1963ko ekaina
A l'occasion du centenaire de la naissance de Txomin Agirre, l'infatigable Père Onaindia, Fondateur
et Directeur de la Collection Olerti, vient de publier un ouvrage en hommage au grand écrivain
basque.567 Ce livre comprend cinq parties: 1) Des extraits tirés des trois grands romans d'Agirre; 2) Des
poésies parues dans les revues Euskalerria, Euskalzale, Euskal-Esnalea; 3) Des contes publiés dans Euskalzale
et Ibaizabal; 4) Des réflexions spirituelles; 5) Des articles divers. La variété des écrits en facilite la lecture et
excite l'intérêt. Cet ouvrage pourra servir d'introduction à l'oeuvre complète d'Agirre: à mon sens, il en
permettra une meilleure compréhension.
Né le 4 mai 1864 dans la ville côtière d'Ondarroa (Bizkaia), Txomin Agirre fit ses études classiques
à Bilbao, sa philosophie et sa théologie au Grand Séminaire de Vitoria. Il fut ordonné prêtre le 26 mai
1888. Par la suite sa vie se déroula dans le cadre paisible, propice au travail intellectuel et à la réflexion,
du couvent des religieuses carmélitaines de Zumaya (Gipuzkoa), dont il fut l'aumônier jusqu'à sa mort, le
18 janvier 1920. Doué de facultés intellectuelles et de qualités humaines exceptionnelles mais de faible
santé, Txomin Agirre s'adonna non seulement à un ministère pastoral des plus fructueux, mais encore à
l'étude méthodique et à une activité littéraire, dont a bénéficié la littérature basque.
Ses trois grands ouvrages: Auñamendiko Lorea, Kresala et Garoa, lui ont acquis désormais une place
de choix dans la littérature basque. Selon Luis Michelena, dans son Histoire de la littérature basque, Agirre
"est le meilleur romancier basque". En effet, la lecture attentive de ses ouvrages nous révèle ses qualités
de romancier: une intuition claire, une observation pénétrante des moeurs autant que des sites, une
connaissance et une maîtrise parfaites de la langue... Aussi Araxes a pu écrire de lui qu'il "était la
personnification de notre race. Intelligence pénétrante et claire, imagination brillante et riche, poète
délicat fut l'auteur de Kresala et de Garoa... Il sentait dans son coeur les mystérieuses palpitations de l'âme
de notre peuple. Aussi a-t-il pu exprimer dans un style doux, harmonieux et souple, les sentiments de
l'âme basque". D'ailleurs Agirre lui-même n'avait pas peur d'affirmer à qui voulait l'entendre sa fierté
d'être Basque: "Ni euskalduna naiz, lau aldeetatik euskalduna, euskalduna biotz eta arimatik... Neretzat
euskera, egaztientzat aizea bezala da, gizonarentzat arnasa bezala: Moi je suis Basque, Basque de toutes
parts, Basque de coeur et d'âme... Pour moi la langue basque est comme le vent pour les oiseaux, comme
la respiration pour l'homme". Fierté d'être Basque, ai-je écrit? Bien mieux, il s'agit chez lui d'une prise de
position. Agirre a conscience d'appartenir au peuple basque: il est issu de ce peuple dont il ne doit rien
renier de ses richesses humaines et matérielles: il est né pour être au service de ce peuple, travaillant à sa
promotion et à sa survie, selon les normes d'action que lui dicte sa vocation singulière. N'est ce pas là
l'une des exigences principales de la théologie de l'Incarnation, que Txomin avait assimilée et qui, durant
toute sa vie, l'a incité à faire corps et âme avec son peuple basque, auquel il était envoyé? En effet, son
activité littéraire n'a jamais été pour lui un "à côté" de son action pastorale: il l'y a intégrée, persuadé qu'il
était que l'homme doit être sauvé avec tout son potentiel humain. Ses ouvrages nous permettent de
penser qu'Agirre portait dans son coeur le "tout" de l'homme basque: si sa mélodie reflète généralement
la paix, la fierté, la vie simple et laborieuse des Basques, par moments elle nous rélève également leurs
souffrances, leurs humiliations, leurs luttes... Et alors, les écrits de cet homme qui souffre avec son peuple
et partage ses inquiétudes, ne seraient-ils pas comme une réponse pour l'aider à se découvrir lui-même,
l'inviter à se réaliser dans la ligne de sa personnalité propre, et au besoin se remettre debout?
Agirre était un homme intérieur: aussi ses choix étaient-ils mûris et ses engagements fondés.
L'action n'aboutit à des réalisations durables que dans la mesure où elle est réfléchie. Par sa profondeur

567 .- Autorearen oharra: Txomin Agirre "Ondarrak": introduction et notes du pêre Onaindia.
Gráficas Bilbao -Bilbao, 1964. On peut se le procurer chez l'auteur: Père Onaindia, Larrea (Zornotza) Bizkaia. Même adresse pour la revue Olerti.

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

de la connaissance de l'homme, l'oeuvre littéraire de Txomin Agirre est une contribution à la littérature
européenne: c'est pourquoi elle durera. Mais il revient à nous, Basques, de la faire connaître.

(26) FEDEDUN ETA FEDETZAILE
Jakin 23, 1966, 52-59 orr.
"Ez dira ez, eni: Jauna, Jauna, ari zaizkitanak zeruetako erresuman sartuko. Ene Aita
zerukoaren nahia egiten duena bai hura da zeruetako erresuman sartuko" (Mat.,VII,21).
1.-GIZONAREN EZIN EGONA...
Jainkoak gizona egin zuelarik bere iduriko, adimenez eta bihotzez dohatua, ezarri zion bere ariman
Berari buruz itzultzeko eta ibiltzeko gutizia. Hola ikasi dugu eta, guk fededunek, hola diogu. Egia erran,
gizonak nahi du beti gizonago agertu, osoago, beteago, hedatuago, eta, ahal badu, bestelakatu, bere
izaiteaz diona bilakatu. Ezin egona du lotua gizonak bere barne gordean: Hor asmaturik heltzen baitzako
izan litakenaren alde berri bat, eta alde berri horren obratzeari lehiatzen baita. Eta beti berriz hasten da
eta hasiko bere gizon izaitearen eskasa sendi dukeno: sekulan ez da gizondua, sekulan ez da osotua,
betea eta hedatua. Helduko delako usteak derama: egun atzo bezala; bihar egun bezala. Ustea azkarrago
da gizonaren altxatzeko eta hertsatzeko gertatzen zaizkon hutsegiteak baiño. Usteak hazten baitio
adimendua, bihotza hunkitzen eta nahimena trebatzen. Bizkitartean bere ustean bakarrik fidatuz, amets
lilluragarrienetan gal litake. Pentsalari bezanbat ameslari izaiterat ekarria ezpalin bada errealitateari
ohartzen. Errealitateak, biziaren errealitateak diozka gogo-bihotzak frogatzen eta hezten, bere ahalen
neurrian orhatzen.
Jakintzaren bitartez, gaurko gizona lehengoa baiño juntatuago kausitzen da izadiarekin: alde
batetik kasik hezia bezala iduritzen ziolakotz eta bestaldetik ahal berriak idekiak zaizkolakotz. Obra eder
bat bururatu duen ofizialeari bezala, pintura berezi eta apartekoa berhexi duen artixtari bezala, bere
alhorrean hazia sortzen ikusi duen laborariari bezala..., bozkarioa dario gaurko gizonari bere jakintzaren
obra miresgarriak aipatzean!
...ETA ARRANGURA
Eri bada gaurko gizona ez da lehengoa baiño eriago. Ez dut uste eri den, bakarrik izan litake
arranguratuagoa den erlijione sendimena bestelakoa duelakotz. Gizonak beti bere baitan sendi du
Jainkoaren gutizia, eta ezpalin badu nahi ere onartu edo gutizia horri ihes egiterat bere bizi osoan
entseatzen balin bada, halere gizon denaz gain beti ber arrangurak derama: Jainko arrangurak. Aladere,
handitu arau, gizonak frogatzen baitu bere izaitearen izaria, eta ezpaita eskapatzen ahal bere baitan
sortzen zaizkon kestioneri nolazpeit eta doi bat ihardetsi gabe. Kestione horiek ukatzen dituelarik
errepostu bat emaiten diote: ez dituela begiratu nahi, ikertu nahi... Beldurrak hartzen baitu egiaren
ezagutzeak. Sekulan egia ezagutzen balu, bere izaiteaz egia ezagutzen balu... behar bailuke errotik
kanbiatu bere bizitzeko moldea. Eta gizonak ez du maite bere bizitzeko moldeen kanbiatzea! Nahi du
bere bizia goxoki iragan. Ardura ikusten dena da gizona bere situazionean inztalatzen: bere etxea, bere
egoitza ederki apaintzen du barnez eta kanpoz; bere lana segurtatzen; etxeen ere doi bat goxotasun eta
aijetasun ezartzen ditu bere mendeak eskaintzen diozkan moienak baliatuz. Gizona inztalatzen da
betikotz lur huntan bizi behar balu bezala eta lur huntako goxotasun loeriak hartzen du! Bainan
noiztenka berriz gogoratzen zaizko bere barneko munduan gizon guzien barneko mundua inketatzen eta
inarrosten dituzten kestioneak: zendako den mundu huntan, zer ari den , norat doan mundua,
zertaratuko gaituzten jakintsunen asmatze espantagarriek?... Eta mundua iluntzen dituzten gertakarien
berri ere jakiten du kaseta, radio, telebixtaren medioz: mundu zabalean bizi den jende xumeenak ba daki
Viet-Nam'en zer pasatzen den eta han ari den gerlak nolako hirriskuan ezartzen duen mundu zabala,
mundu guzia inarros, hunki, xeha edo berdin suntsi lezaken gerla deitoragarri baten hirriskuan! Gizon
xumeenaren izpiritua ari da beti "Traolian", erran nahi dut bere izpirituan erabiltzen, inguratzen,
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berhexten eta berriz biltzen dituela berari gertatzen zaizkonak eta munduko gertakariak. Gizona ari da
beti treolian, aldiz noiztenka pentsaketa. Beharba ez behar luken bezala, erran nahi dut gauzak,
gertakariak pizatuz beren neurrian... Halere gertatzen zaio bere barnearen barnatasunean sartzea: zer
gisaz den lur huntan; norat doan norapena bultatua balin bada; zer den biziaren helburua? Ibilki ditake
errepostu eta mintza ditzazkenak berdin bera bezain ixil eta arranguratuak aurki ditzazke! Eta hola ibilki
da ardurenik. Alta bere barne barnatasunean ager baleza Jainkoak ezarri dion Fede izpia, beste argi bat
atera lezake! Bainan ardurenik gizonak ez daki bere barneko eremuetan sartzen eta egoiten. Laster
eneatzen da funtsezko banatze lan hortan! Fedea gorderik dutenek ez dezakete aije errepostu xuxenik
ardiets beren baitan sortu kestioneri. Alta ez da dudarik gutan dugula parte gure kestioneri argi ekar
lezaken errepostua. Nolaz bestelan Egiaren bila ibilki gintazke ez baginu gu baitan eg iaren egiteko
ahala? Eta ez ote gira egiten, norbait agertzen gu baitan bildu dugun Egiaren arabera eta neurrian?
Egiaren bila ibilki gireno erran nezake beti sortzen ari girela, bildu Egiak girenetik ber bestelakatzen
gaituelakotz. Gizona bestelakatze olde hortan ez ote da ageri Jainkoa hor delako seiñalea? Gu baitan segi
dezakegun bestelakatze moimendu hortan bada Jainkoa, nolaz ote ez dio gizonak hobeki behatzen?
Nolaz ez dio emaiten bere onarmena? Eta emaiten dutenek ere ez dute Egia oso-osoa biltzen ahal, Egia
osoa eta guzia Jainkoa bera baita, eta lur huntan goatzino ezpaitugu Jainkoa oso-osorik gauza bat bezala
guretzen ahal. Bakarrik Fedeak dauku onararazten Jainkoan dagola Egia oso-osoa eta guzia, eta Jainkoari
buruz, daukan Egiaren bila abiatuz eta ibiliz, dugula errepostu bat hatzemanen aintzina joan arau gure
bizian sortzen zaizkigun kestioneri. Fedeak Jainkoari buruz gaitu itzultzen eta beti bultatzen Beraren
hobeki ezagutzerat. Zeren Jainkoa hobeki ezagutuz gure burua baitugu hobeki ezagutuko, Jainkoaren
argia jautsiko baitzauku edo hobeki, emana izanen baitzauku.
I.-GIZONAREN BETIKO BORROKA...
Beren baitan senditu Jainko gutiziari jarraikitzen direneri, beren baitan alha duten jainko arrangura
handitzerat uzten duteneri..., Jainkoak bere argia emaiten diote: Fedearen argia. Bainan gizona ekarria da
Jainko gutizia horren itotzerat, Jainko arrangura horren hiltzerat. Urguluak hartzen du askotan gizona.
Uste du berez zerbait dela: bere gorputzean odola bero dueno, osagarri onean deno, adimendua kapable
dueno ikasten artzeko eta bere asmatzeen obretan frogatzeko..., gizona ekarria da mundu erdi-erdian
jaun eta nausi agertzerat. Eta hori bere heineko munduan: bere etxaldearen erdian, bere familiakoen
artean, bere herritarren artean! Bere buruaz hartua den jendeak ba du halako xut aire bat: nahi du ikusia
izan, nahi du ezagutua izan, ohoratua, nahi du denek aitor dezaten jende kapablia dela eta bere aferak
ederki kudeatzen dituela. Hola-hola ba dire gizonen artean milaka Jainkoaren aintzinean agertzen
direnak: aitortuz goraki ez dutela Jainkoaren beharrik bizitzeko, ez dutela Jainkoaren beharrik beren
aferetan erreusitzeko! Gizona ekarria da Jainkoaren baztertzerat, urgulu zozo batek itsuturik. Ba zuten
xut aire bat Jesus'ek kondenatu zituen Farisauek! Jainkoari eder egin nahi zuten ustez-eta Jainkoa
enganatuko zuten! Jainkoak ba daki gizonaren bihotzaren berri, erabiltzen dituen gogoeta gordeenak
ikusten dituelakotz, hazten dituen sendimenduak ba dazkielakotz nolakoak diren. Jainkoa ez dezakegu
engana. Oroit gaiten nola zituen urguluak galdu gure lehen burrasoak: nahi ukan zuten Jainkoaren
ordain jarri lurraren gainean, Jainkoaren lekua hartu munduko harat-hunatetan, beren gisa apailatzeko
mundu hetsi eta tinki bat. Urguluak zituen galdu gure lehen burrasoak. Orai ere urguluak gaitu galtzen,
suntsitzen, Jainkoa bazterrerat utzirik, guhaun gisa bizi girelarik, guhaun gisa gure heineko mundu hetsi
eta tinki batean.
...ETA FEDEAREN ARGIA
Deus onik ez dauku ekartzen Jainko gutiziaren itotzeak, Jainko arranguraren hiltzeak. Aldiz Jainko
gutiziari segitzen girelarik, eta Jainko arrangura hazten dugularik, gira handitzen, gizontzen, Jainkoak
berak baigitu orduan laguntzen, egiten eta osotzen. Fedearen argiak Jainkoa ezagutarazten daukulakotz,
ezagutarazten ere dauku gure izaitea: nor giren eta norat goatzin. Ezagutarazten dauku Jainkoa gure
bizian ezartzen, gure bizi xumean, gure urrats guzietan bezala gure pentsaketa eta sendimendu guzietan.
Gure lehen burrasoen urguluak galdu balin bagitu, orroit gaiten Jesus'en umiltasunak gaituela
salbatu. Gure eskasiaren ezagutzeko, gure ahulezien konprenitzeko eta jakiteko zer gisaz giren bekatuan
bizitzerat ekarriak, behar gira itzuli gure lehen burrasoeri buruz. Aldiz jakiteko nola osotzen ahal giren,
nola gure buruaz jabetzen ahal, nola gure jite onaren arabera handitzen ahal, nola gure bizia ereman
zorion egiazkoaren gozatzeko, hots nola salbatuak izaiten ahal giren, behar gira baitezpada Jesus'i buruz
itzuli. Jesus igorri izan baita guri buruz mundu hetsi hunen idekitzeko, mundu tinki hunen laxatzeko, eta

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

gutarik bakotxatik gizon berri baten egiteko Jainkoaren haur salbatua, erran nahi baita Jainko Aitaren
Erresuman parte hartzeko gai. Jesus umin-umila agertzen zauku bere bizitze guzian: sortzetik hiltzeraino,
bere solasetan eta bere obretan. Bere umiltasunean Jesus'ek ezagutarazten dauku Jainkoa et duela
gizonak ordaintzen ahal: Jainkoa da gauza guzien Egilea, Jainkoarena da mundu osoa, eta Jainkoarena
delakotz Berak eman dio munduari duen ordena. Jesus'ek ezagutarazten ere dauku gure lekua: gure
lekua da xerbitxari batena lur huntan. Ez Jainkoaren esklabo mundu hunen erabiltzeko. Bainan
Jainkoaren xerbitzari, mundu huntan Haren goresteko eta mundua ederturik Berari eskaintzeko. Jesus'ek
egin zuen bezala.
Jesus'ek ainitz aldiz erraiten dauku, Ebanjelioak dionaz: "Ez naiz lur huntarat etorri ene nahiaren
egiteko, bainan ene zeruko Aitaren nahia". Jesus'ek beti hori ukan du gogoan: bere zeruko Aitaren nahia
ahalik hobekienik betetzea. Eta ba dakigu Jesus'ek etzezakeela bestela egin. Mundu hunen salbatzea eta
beraz idekitzea, laxatzea, berritzea, gizona barneraino bere graziaz saindutuz.
Guretzat Jesus egin da obedient hiltzeraino, kurutzean hiltzeraino. Bere Aitaren xerbitxari leial
agertu da Jesus: gu salbatzeko bere bizia kurutzean emaiteraino. Alta biziari atxikia zitaken Jesus, guziak
atxikiak giren bezala! Bizia: izaiten ahal dugun ontasunik handiena eta bizkitartean askok hoin gutiesten
dutena! Alde batetik beti gal beldurrez gabiltza eta bestaldetik guhaun faltaz nola ez dugu phiruz-phiru
desegiten! Ez dugu maite bizia! Jesus'ek maite zuen bizia: eskaini eta eman du gure bizia phiruz-phiru
obratzeko! Hain handia zen Jainko Aitaren xedea eta bururaino Jesus'ek bete du bere Aitaren nahia. Ez
esklabo bat bezala! Zeren esklaboak ez du eginbiderik baizik: bere nausiaren menpean bizi da, nausiak
nahi duenaren egiterat bortxatua. Esklaboak ez du norbait izaiteko dretxorik! Ez da norbait bezala
ezagutua eta hartua. Jesus'ek aldiz hautatzen du bere Aitaren nahia, eta hautu hortan erakusterat emaiten
dauku bere libertatea. Zeren libertatea ezpaita nahi denaren egitea nahi den gisan eta nolanahika.
Libertatea da gure gizon izaiteari doakion ibil-moldea: Jainko Aitaren nahia betetzea, hola baitzauku
egiazki agertzen Jainko Aitaren egiazko seme, eta hola baitauku erakusten nolakoa izan behar duen gure
ibil-moldeak gure gizon izaitearen osotzeko. Jainko Aitaren xedea zen bere semearen igortzea
munduaren salbatzeko. Eta ez dio bere semeari bide ordoki eta lurreko bizitze goxo bat eskaini: bainan
bide gogor bat eta bizitze dorpe bat! Jesus'ek ez du inztalatzeko hirriskurik ezagutu: bere etxeñoa, bere
etxaldea, bere familia ttipia... Garratza izan da Jesus'ek lur huntan bete izan duen mixionea: lehenik bere
bizitze ixilean erakustea lanaren balioa eta handitasuna; familiako batasuna eta ekartzen duen zoriona...
Gero bere lurraldean predikatzen ibiltzea, dizipuluak egitea, apostoluak hautatzea eta moldatzea bere
Elizaren eraikitzeko. Eta azkenik Pasionea sofritzea eta bere bizia kurutzean emaitea. Pazkoz piztu zen
hiletarik eta zonbait asteren buruan igan bere Aitaren ondoan jartzeko.
Filipe'k, Natanael kausitu zuenean bere bidean, erran zion: "Mois'ek bere legean eta profetek
aipatu duten gizona aurkitu dugu: Josepe'n seme Jesus Nazaretarra". Natanael'ek ihardoki zion: "Nazaret
hortatik atera ditakea deus onik?. Filipe'k beretik: "Haugi eta ikusak!" (Joanes, I,45-46). Gaurko gizonak
Natanael'en eite ba du: ez du laket itzuli-mitzuli ibiltzea! Aipatzen diotena nahi du bere beharriez entzun
eta bere begiez ikusi, bereziki erlijioneko zeretan. Beharbada noizbait zerbait entzun duke aipatzen Mois
eta bere legeaz, profeten zuhurtziaz! Urrunetik heldu zaizkon mintzo hauk ez ditu aije hautemaiten!
Hobeki aditzen duzke Marx, Freud, Mao, Sartre, Lévi-Strauss, eta bertze...! Haize zirimolak ostoak alde
guzietarat derabiltzan bezala larrazkenean, ideia berri eta gizalurrean erakitu erlijione zaharrek
derabilate gaurko gizona eta daukate halako duda-muda batean. "Nazaret hortarik atera ditakea deus
onik?" zion Natanael'ek. Beren duda-mudan, askok gaur diote: "Kristo'ren Eliza hortarik atera ditakea
deus onik?". Jesus etzen lotsatu Natanael aditzean! Nehork etzuen uste phikondo baten pean Natanael
bezalako gizon bat zagola! Bakarrik Jesus'ek jadanik zuen ikusia eta ezagutua! Phikondoak oraino ba dira
eta ere... Natanael bezala pentsaketa ari direnak, beren lan-artetik, beren burua dutela bakarrik lekuko!
Ikusiak eta ezagutuak ote dira? Entzuten ote dute konprenitzeko hizkuntza batean: "Zatozte eta ikuszazue?". Gizonak maite duke egun ere phikondoaren itzala, bainan ez ote zaio hobeki heltzen bideko
lagun baten mintzoa?
Jesus agertzen zauku bere bizi guzian bere Aitaren xerbitxari umila bezala. Erakusterat emaiten
dauku Jainkoaren nahia egun guziez dela beti gehixago eta hobeki ezagutzen. Bainan hortakotz gure
aldetik behar gira entseatu Jainkoaren nahi horren ezagutzerat. Jesus'i bezala, umil izaiterat lehiatzen
balin bagira, Jainkoak ezagutaraziko dauku bere nahia. Zeren urgulutsueri Jainkoa ezpaita mintzatzen.
Jainkoa ixiltzen da bihotz gogor agertzen zaizkoneri. Jainkoak maite ditu bihotz umilak, erran nahi baita
bihotza beti idekirik atxikitzen diotenak. Idekia eta ez hetsia. Eztia eta ez gogorra: "Izan zaitezte bihotzez
umil eta ezti".
Izan: ba da hitz huntan moimendu bat, girenetik ateratzen gaituena, sekulan ez girelakotz
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osotasunerat helduak. Ez dakigularik xuxen zer den gizonaren osotasuna, ez dugulakotz erraiten osoki
eginak girela, helduak girela, bizkitartean gu baitan suma dezakegu beti izaiterat barnetik altxatzen
gaituen indar hori. Bere eskuetarik ateratu obra luzaz begista dezakeela, bere buruaz (denaz) gizonak ez
dezake deus holakorik! Izan: olde ideki bat eta mugarik gabea, bakarrik gizona higiarazten duena, hol
artino jatzarrik atxikitzen! Eta berdin gizartea osotasunerat deraman oldea! Kristo'ren soa gizonari buruz,
gizarteari buruz, etzen deus onik etzitakeela atera gizonatik, gizartetik, erran nahi zuen so bat! Jesus'ek ba
zakien onetik ba duela gizonak, ba duela gizarteak. Ez du Jesus'ek erran Natanael'i: "Zutarik atera ditakea
deus onik?" Bainan aldiz: "Filipe'k deitu aintzin ikusi zaitut phikondo baten pean zinaudela". Ez du
Jesus'ek erran Israel populuari: "Zutarik atera ditakea deus onik". Bainan aldiz: "Abraham'ek deitu aintzin
ikusi zaitut lurraldean eta beste populuen artetik berhexi". Ez du Jesus'ek erran gizadiari: "Zutarik atera
ditakea deus onik?" Bainan aldiz: "Lurreko buruzagi, errege eta aintzindariek zatikatu aintzin, ikusia eta
maitatua zindutan; filosofoek eta jakintsunek argitu aintzin argitua zindutan". Jesus'en soak gizona eta
gizartea hartzen ditu beren baitan daukaten onean. Jesus'ek sinetsi du gizona baitan, eta bere bizia eman
du gizadiarentzat balio zitakelakoan. Jesus'ek irakasten dauku gizona baitan dukegun esperantxa sekulan
ez galtzen: gaurko gizona baitan sinesterat hertsatzen gaitu! Bere duda-mudekin, bere kestionekin, bere
arrangurekin, bere ezin-egonarekin, ba du gaurko gizonak erroetarik ateratu landarearen eite: ez ote
zaizko enbor zaharretik erro berriak sortzen ari?
(Segida gero: III.- FEDEA LEGEARI KOROPILATZEN DELARIK...)
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(27) ESKUAL IRAKURGAIAK
Gure Herria 4, 1966ko urria,235 or.
Eskualdungoaren eragintzeari asko moldez parte har dezakegu. Gure tokian, gure sailean, gure
jakitatearen neurrian, gure eskualdun nortasuna finka eta ager dezakegu: nork politikan, nork
ekonomian, nork kulturan. Munta handia du gutarik bakotxak, bere ezazolkeria ala uzkurreria
garraiaturik, haz dezan populu berezi bati josia izaitearen konzientzia. Eskualdun sortua denaren populu
berezia delarik eskualdun populua, baitezpada zor diozka bere gogo-bihotzen zerbitzua. Eskualdungoak
bizitzeko ba du eskualdun bakotxaren engeiamenduaren beharra. Gure engeiamendu hunen lehen
ondorioa izan dadiela eskualdun guzien arteko batasunaren obratzeko nahia. Geografiak, historioak eta
hizkuntzek eraikitzen dituzten mugak baino gogorragoak ba dira ideiek, jakitate eskasak, karkula
gabeziak...sortzen, hazten eta emendatzen dituztenak eta gutarteko lokarriak desegiten. Aitortu
beharretan gira eskualdunek ez dakigula elgar aditzen ez dakigulakotz elgar ezagutzen; ez dakigula
engar entzuten ez dakigulakotz elgarri mintzatzen; ez dakigula elgarri mintzatzen du dakigulakotz
elgarri behatzen. Hasten bagine elgarri so egiten, elgarrekin mintzatzen, elgar entzuten; ... gutarteko
"Mugak" has litazke erortzen eta , beharba, elgarren anai girela ezagut ginezake.
Gure populuaren arima ezagutzeko eta beharrezkoa dugun batasun horri buruz lotzeko, laguntza
baliosa ekartzen daukuten bi obra nahi nuzke aipatu, axaletik bada ere, eskual kultura baitute gaingainetik zerbitzatzen.
1.-"ZERUKO ARGIA" 568
Luzaz itzalpean egon ondoan, duela bi urte "Zeruko Argia", astekari bezala, berriz hasi zen
argitaratzen Donostia'n. Hatsarretik abonatu nintzan duda-mudarik gabe. Xumeki abiatu kaseta, zonbait
ilabete barne mamitu zen eta beste erresumetan agertzen diren kaseten heinerat heldu. Orai, aste guziez,
12 orrialde baditu. Itxura ederrean eskainirik, ba du jakituria izpirituarentzat. Herrietako berrietarik
bestalde, jakingarri zauzkit nazionen arteko eta munduko gertakari handienetaz eginak diren artikuluak,
eta ere aipatzen dauzkidan goi-mailetako pentsamendu eta ideiak. Libertate eskasez, Eskual-Herri'ko
politika eta ekonomia problemak klarki ez zabaldurik ere, irakurle gogoetariak bil dezake hor pentsaketa
egiteko gaia. Holako funtsa daukan astekariak merezi du ezagutua, hedatua eta irakurtua izaitea. Beraz
zor diogu gure laguntza. Horra zertako ongi litaken abonatua izaitea.
Beste abantail bat kausitzen dut. "Zeruko Argia" aste guziez errezebituz, ikas gintazke euskalkiek
dituzten liferentziak guk uste baino ttipiagoak direla. Beraz ezerzio ona litake gutarik bakotxarentzat
"Zeruko Argia"-ren irakurtzea, eskuararen hobeki ezagutzeko.

568 .- Autorearen oharra: "Zeruko Argia" Oquendo, 22 San Sebastian (Guipuzcoa); abonatzeko
urte-saria: 210 peseta.
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2.- "AUSPOA LIBURUTEGIA" 569
Orai duela lau urte, Aita Zabala jesuitak hasi zuen eskuarazko liburu sorta berri bat. Urtero hamabi
liburu argitaratzen dira. Liburu bakotxak 140 orrialde. "Auspoa" (edo "hauskoa") da suaren ufatzeko
tresna, dakizuen bezala, hiltzer doalarik pizteko. Eskuara da eskualdunen bihotzeko sua. Ez du
itzaltzerik merezi. Gar berriak atera behar dizkiogu. Hortakotz, liburu sorta berri huni "Auspoa" eman
diote izena! Liburu sorta hunen xedea delakotz, ilabete bakotx, ufako azkar baten emaitea eskual
kulturari, ez dadien hil! Orai artino berrogoita zazpi ba zituen emanak. Eta ez nola nahikoak! Lehengo eta
oraiko idatzi ederrenetarik argitaratuz. Ekei mote guzietarik: bertso, antzerki, ipui, solas, kundaira,
bizitza, eleberri...
Azkenik eman ufakoa: "Teatro zaarra" deritzana. Liburu huntan aurkitzen dira. Xubero'ko
pastoralez bestalde ezagutuak diren hirur eskuarazko antzerki zaharrenak. Lehena: Pedro Barrutia'ren
"Gabonetako ikuskizuna"; Mondrago'en emana izan zen lehen aldikotz, 1759'garren urte aintzin.
Bigarrena: Sor Luisa'ren "Gabonsariak", Azkoitia'n emana 1762'garren urtean. Hirugarrena: Xavier
Munibe'ren "El borracho burlado", Bergara'n emana 1764'garren urtean. Hirur antzerki hauien biltzalea
eta presentatzalea da Gabriel Aresti, Eskual-Herri'ko oraiko literaturak duen idazle trebe eta ausarta.
Liburu hunek ezagutarazten dauzkigun hirur antzerki zahar hautaz, huna zer iritzi agertzen duen
P.Larzabal'ek: "Lehen bi antzerkiak dira eguberri-kari emaiten diren ikusgarrietarik. Moldez eta ederrez,
Sor Luisa'renari doako, gure iduriko, xapelgoa. Ahatik, Barrutia'ren ahapaldi gazi pizkor batzu gelditzen
dira ezin ahantzizkoak. Munibe'n mozkor kondaira airosak, sobera dauka kastillano mamitik, eskual jaki
garbiaren ondotik galbitzanentzat". Eta, bere artikulua bururatzean, galde bat botatzen du (agian ez
airerat!) eskualdun argituari: "Ezagutzen ditugu segur, frantses, espainol, latin eta nik dakita nungo idazlanak. Zer dakizue eskual elerti edo literaturaz? Ez ditake maita eta zerbitza ezagutzen ez dena."
("Herria", 1965'ko hazilaren 18'koa.)
Lan ederra baderama Aita Zabala'k, gorderik dauden kultura ontasun horiek oro argira ateratuz.
Bere asmoa da, idazle zahar eta gaurkoekin eskual literaturaren sortarik ederrena, ugariena eta jatorrena
osatzea. Nere partetik, atseginekin ikus nezake sorta huntan argitaratzen "Historia triste bat..."
Garmendia'k idatzi antzerkia, arrunt gure denborari doakona baita eta merezi bailuke hortakotz hedatua
izaitea. "Auspoa Liburutegia" delakotz gure zerbitzuko, balia gaiten beraz holako paradaz eta obraz gure
eskual kulturaren ezagutzeko, barnatzeko eta jabetzeko.
Arnaud ERDOZAINCY-ETCHART

569 .- Autorearen oharra: "Auspoa Liburutegia", Plaza de Santa Maria, 2 Tolosa (Guipuzcoa);
abonatzeko urte-saria: 325 peseta.
570 .- Manexek aipatzen duen hau 1969 urtearen amaieran Jakin-ek kaleratu zuen Jakin sorta
bilduma berriaren 1. alea da. Gobernuko debekuari aurre egiteko liburu gisako aleak argitaratuz eman
zioten segida Jakin -eko aldizkariei; hamar izan ziren guztira kaleratu zirenak. Lehen ale hau Ipar Euskal
Herriari eskeinia izan zen, eta bertako kultura, euskara eta ekonomiari buruzko hainbat artikulu biltzen
zituen, horien artean, Manexek aipatzen dituen "Gure ekonomiaren hiru pondu" Ramuncho Kanblong-ek
idatzia (87 or.) eta "Gure laborantzaz edo nekazaritzaz" Jean-Louis Davant-ek idatzia (83 or.).
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(28) ESKUAL IRAKURGAIAK (II)
Parisen, 1966-II-6an idatzia
Elgar-i igorria

Ez dute baitezpada irakurgai eskasik eskualdunek. Bilbao'tik Atarratze'raino, Baiona'tik Eskual
Herri osoa imokatua da papereriaz. Kaseta mota guzietarik aurki ditake: xuri, gorri, ephel. ilabetekari,
astekari eta agerkari! Hegal luze eta labur! Espainolez, frantsesez eta eskuaraz! ideia guzietakoak: "Buru
bezanbat aburu" errana da: beharrik! Nago pentsaketa zer litaken: "Aburu bezanbat buru" gerta balitz?
Zer nahasmendua! Bizkitartean, nere ustez, zonbait harrituak litazke ateratu "aburu" bezanbat "buru"
ikus balezate! Beren kontradizioneeri ohartuz beharba nunbait errexi litazke! Bainan ez delakotz hola
gertatzen eta gertatuko, ezin errexitzeak hartzen ditu asko, eskolatik etxerat itzuli haurraren gisan, ikasi
dituen elhe bakarrez bere ait'amak guntzetarik jauzarazten dituela!
Kaseta mota asko sartzen da gure etxetan, kanpainan ala hirian. Aladere kasetek ez dute geografi
mugarik ezagutzen. Sartzen zauzkitzu beraz alde guzietarik, haizea borta petik bezala. Zer den
gertatzen? Deneri behako bat, larri-larria, eta brixt gaminet zokoan, irakurtzen artzea baino lan
presatuagorik ba delakotz gure akulatzaile Eta, goiz edo berant, zokoratu paperia aterako da. Jin bezain
garbi, xantierrerat doan langilearen askaria inguratzeko edo sua pizteko!
Irakurgai parrasta hortan, eskualdunak eskuarazkoak berexi behar luzketela eta hobeki baliatu,
iduritzen zaut. Gure gogoak aladere zer dezake hobekienik har eta konpreni eskuaraz xeheki eta garbiki
esplikatua zaiona baino? bi astekari ba ditugu astetik astera mamitsuago eta interesentago ateratzen
zauzkigunak: Herria eta Zeruko Argia.
Hor dira aztertuak munduko gertakari eta gorabehera larrienak, eskual senditzeko, ikusteko eta
pentsatzeko maneran. Gaurko denboran, edozoin gizon bizi da jakintzak ezagutarazten dion munduaren
hedaduran. Mundu guziko berrien heltzeko moienak hain dira emendatu, bikaindu azken urte hautan
nun jenderik xumeenak baitaki nun zer gertatu den egunaren betean. Radio ala telebixta, kaseta ala
agerkari, hor ditutzu eskumenean eta begien aintzinean. Mortutik jaustean Behorleguy'ko artzainek ba
dakikete Nevada'koek bezan bat berri, Parise'ko langilek Tokyo'ko edo Buenos-Aires'ekoek bezain xuxen
zer gertatu den egun mundu zabalean. Bai mundu osoa ixtant batez sartzen zauku onden eta idaztien
medioz etxe barreraino, eta familia batean semeak ba dakike aita bezain ongi edo berdin hobeki zer
esperientzia abiatu gei duten Amerikanoek edo Rusiakoek espazioa miatzeko: Bertzerik ere ba da: estatu
barneko gora-beherak eta gobernuaren erabakiak, erresumen arteko hartuemanak eta antolamenduak,
Vietnam'eko gerla eta Xina'ren larderia, Rusia'ren sator lana eta Amerika'ren nagusitasun egarria,
nazione pobreen kexua eta populu minoritateen oihua, ideologien propaganda eta erlijionen
zektarizmoa... gertakari eta pentsakera horiek dute orhatzen gaurko mundua. Eta on da ikas dezagun
gertakari eta pentsakera suerte guzien ikusten eta jujatzen gure bizitzarako erakaspen jakingarri baten
ateratzeko. Bertzalde, ez girelakotz bakarrik bizi, bainan gure bizia gizartean deramagulakotz, bertzekin
eta bertzeentzat, gure konzientziak hertsatzen gaitu munduaren gaurko moimenduan parte hartzerat,
orhatzeko eta sentsu baten erraiteko, gure herrian eta gurekilakoekin. Gure bi astekari horietan dira ere
aipatuak eta agertuak egungo eskualdunek beren baitan derabilzkaten problema premiatsuenak:
politikaz, ekonomiaz eta gizarte bizitzeaz. Herrian edo herritik kanpo bizi diren eskualdunek ez ote dute,
behin edo ardura, gogoan erabili bertze molderik izan zezakela eta dezakela Eskual-Herria'k? Sortzen
zauzkigun asmoak, bihotzean alha zaukun herri-mina: ez ote dira gureak? Eta beraz, zer argia eta nolako
sustengua bizitzeari lotuak girenentzat eta egun guzitako borrokan uztartuak, gure anaitasuna lokarri
azkarrenez tinkatzerat doala jakitea! Herrian bizi edo herritik kanpo, laborantzan edo induztrian,
bulegoetan edo plaza gainean, jakintzan edo egintzan... zer batzu bezala ikusiak, harat-hunakatuak eta
baliatuak..., gure nortasuna pizten bide da, samurtzen eta bihurtzen. Zerbait ez izan nahi eta, ditaken
mail xumeenean, norbait girela agertu nahi: gure barneko jiteak hola manatzen dauku. Etzauku gehiago
aski kantatzea: "Nor gira gu? Eskualdunek, Eskualdunak... Nor gira gu? Ezkualdunak gira gu!" gaurko
gizarteak ez duelakotz kantua konprenitzen! Gaurko gizarteak bestelako mintzaira bat duelakotz
entzuten: xifreena, errendamenduarena, teknikarena! Eta gaurko gizartekoak girelakotz, eta gaurko
gizartean norbait izan nahi dugulakotz, xifreekin, errendamenduarekin, teknikarekin..., xutitzen gira. Ez
bakarrik, etxekoz-etxeko, "Gernika'ko arbola"ren kantatzeko, iragan denboren noztalgiak hunkiturik,
gizartearen agerian gure nortasuna aitortzeko Ez dugu zerbait nahi izan, bainan norbait. Gizarteari
esplikazione bat eman beharrez, huna nun giren hertsatuak gure buruaren barnatzerat. Nor naiz? Zer
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esplikazione eman dezaket nere buruari? Zer dakit nitaz? Etzaut aski ene barne gordean sortu eskual
sendimenduaren kantu batean ixurtzea. Sendimenduek nabaritzen dautaten errealitatea nahi dut
inguratu, berexi, aztertu eta kontzientziaren guneraino ateratu, adimenduak nere baitaratzen nauelarik
asmatzen duen funtsezko lan batean. Emeki-emeki nere izaite bereziaren balioa eta nere nortasun
apartekoaren jitea, konzientziaren gunean agertzen zauzkit berau erroekin eta hedadurarekin. Nere
erroak dira batean eginak eta nere hedadura da erroetarik eman dautan biziaren heinekoa: Nolako
garrantzia duten jatorriak eta bizi giroak familien, populuen eta arrazen berexkuntzan, biologian
jakintsun direnek erran dezaukutela, eta ere zonbatetaraino gaituzten kondizionatzen gure izan eta bizi
moldean.
Etxondoa eta funtsak, sort-herria eta eskualdea, mendiak eta zelaiak, oihanak eta larreak,
familiakoak eta ahaideak, adixkideak eta lagunak... nori etzaizkiote oroitzen, bereziki urrun joanak
direneri? Primaderako iruzkiaren iñharra eta Larrazkeneko haizearen ephela, Udako bero samina eta
Neguko bildutasun goxoa... nori etzaizkiote gogoratzen, bereziki hiri animaletan sasoinen etorraldia
agurtzen ahal ez duteneri? Ni haritz baten itzalean sortua naiz, eta handitua... Nork ez du ba haritz bat
bere etxondoari hurbil, oroitzapen hunkigarrienak begiratu dituena? Zeruko Argia, Herria, etxetik edo
amak, edo aitak, edo anaiak, edo arrebak idatzi letra bat bezala... mintzo zauzkigu bihotzari, maitatu eta
maite ditugunetaz. Letra bat! Hitzetan, frazetan edo amak, edo aitak, edo anaiak, edo arrebak... juntatzen
gaituzte gizonak duen gune gordeenean: bihotzean. Eta mundu bat harrotzen du! Halaber Zeruko Argia
eta Herria kasetek, aste guziez ekartzen dauzkiguten berriekin: sortzeak, heriotzeak, ezkontzeak,
laborarien eta langileen arrangurak, gazteen oiharzunak... biziaren gudua, Eskual Herria'n.
Parise'n 1966'ko otsailaren 6'an
Parise'ko Elgar-i igorria.
Ramuntxo Camblong'i ale bat emana Egia-ri igortzeko Paue'rat.
* Doi bat ikastun den oraiko puttiko edo nexkatxun batek zertifikata iragan ondoan, aije gehiago
ba daki munduaz eta bere buruaz VXI-garren mendeko sabant handienak baino.
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(29) UDATIARREKILAN
Herria 887, 1967ko uztaila
Uda beroa hasi du aurten. Bakantzeterat noala nere sort-herrirat, Ortese'n baratu naiz zenbait egun.
Nere egon lekua errege-bide bazterrean aurkitzen da: egun guzian otoak entzuten ditut birrinban
iragaiten Eskual-Herri'rat buruz. Udatiarrak ba doatzi trumilka eskual itsas-bazterrerat: zonbait aste
iraganen dituzte inguruka gure xoko eta eremu pollitak goxatuz eta agian xoratuak itzuliko dira. Nago
pentsaketa: zonbat entsegatuko ote dira eskual arima barnagotzerat, eskual problemen ezagutzerat eta
behar orduan gure nortasun berezia zonbatek onartuko eta zainduko ote daukute? Ez ditzazkegu ahantz
aurtengo gertakariak: Viet-Nam'eko gerla eta Israel'ek deraman gudua bere aberriaren zaintzeko.
Bakantzak dira! Deskantsua zonbaitentzat, beharrezko deskantsua bereziki hirietan metaturik bizi
direnentzat. Bainan deskantsu ilhuna: urrunetik heltzen baitzauku guduaren abotsa! Hiriak husten dira
eta itsas-bazterrak jendez mukurru betetzen: zoin goxo asterietan itsas airearen phereka eta ilhunpean
segitzen diren solasak, ahanzten ditugula ixtant batentzat urteko arrangurak eta kasailak. Haatik nola ez
entzun miliunka goserik nigarrez ari direnak, lurrarekin borroka segitzen dutenen erasiak?
Eta Eskual-Herria'n? Udatiarren irriek, udatiarren diruak... ahantzaraziko ote daukute guduan
girela? Zonbait astez gordeko ote diozkategu kezkatzen gaituzten gure problemak: gure Aberriaren
batasuna; gure eskualdean lanik ez izanez 2.000 gazte Iphar Eskual-Herri'tik joaiten direnak urte bakotx;
gure mintzaira eta gure kulturaren eragintzea? Guk, Eskualdunek, ez dezakegu ahantz guduan girela eta
ez dela bakantzarik guretzat! Eta iduritzen zaut lehiatu behar girela artoskiago gure lurraren barnagotik
ezagutarazterat, gure nortasuna aitortzerat, gure arima idekitzerat: denek jakin dezaten xuxen gure berri,
denek jakin dezaten nor giren errealki eta suma dezaten gure bizi nahia. Gure ahotik jakin dezaten gure
buruaz zer diogun eta ez bakarrik propaganda paperretarik! Gizon ixilak girela? Ba ditake! Bainak
behatzen gaituztelarik ba dakigu gure barneko berri kundatzen, ba dakigu gure arranguren aipatzen. Eta
ba dugu gure buruaz mintzatzearen beharra gure nortasuna barnagotzeko, ba dugu gure arranguren
aipatzearen beharra gure problemen aztertzeko eta berhexteko, ba dugu gure kexuaren agertzearen
beharra etsimenduan ez hurtzeko. Diote axaletik ezagutzen gaituztenak ezin zilatuzko jendeak girela! Ba
ditake! Bainan so egin daukutelarik amodiozko so batean, sararaz ginezazke gure aparteko munduan,
sukaldean bezala, eta jarraraz gure barne gune hoberenean bizitzeaz dioguna partekatzeko: segur naiz
nunbait elgar junta gindezakegula eta konpreni. Gutarterat etortzen direnak ohart litazke gure itsasbazterraz eta gure mendietaz bertzerik ba diotegula eskaintzeko: gure eskualduntasuna! Beldurrak
hartzen nau eskualduntasuna aipatzean! Ez ote dut nere joera errealitatetzat hartzen? Ba dira oraino
eskualdunak Eskual-Herria'n eta eskuaraz mintzatzen direnak: ba dira oraino. Eskual-Herri barnean ibili
naiz eta eskuara mintzatzen aditu dut jende gehienen artean, oraino ene adinekoen artean. Eskual-Herri
barnean ba dira donado baratu direnak eta eskuara mintzatzen dute, eta ba dira ere haurrak eta erdara
mintzatzen dute! Ibili naiz Baiona'n, Maule'n, Atarratze'n, Donapaleu'n, Donibane Garazi'n: jende
gehienek eta haurrek frantsesa ba dakitela adiarazi dautet! Ez nuen uste Eskual-Herria'n nintzela! Goibel
ibili naiz: dizka batzu erosi izan behar ditut eskuara mintzatua entzuteko! Gau batez Senpere'n aditu
nintuen eskual aire batzu: gazte multxo bat ba zitaken eliza ondoko ostatu gatean; egon nintzan beha
kopla zonbait bildu nahiz eta la-la-la... batzu zoatzin han-harat ixiltasuna urratuz! Beldurrak hartzen nau
eskualduntsuna aipatzean. Halere ez da zer etsitzekorik: eskualduntasuna ari delakotz sortzen EskualHerri batuan. Bilbao'tik Atarratze'rat, Baiona'tik Iruña'rat: Eskual-Herri batua ari da sortzen eskual seme
askoren gogo-bihotzetan. Ez da zer etsitzekorik: gaurko bizi-oldeak Eskual-Herri baturat hertsatzen
gaituelakotz. Eta beraz arrazoin dut eskualduntasuna aipatzea!
Mañex IBARRALDE
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(30)

KRONIKAK
"EGUNEAN EGUNEKO BORROKA" (Saiakera)
Jakin, 33, 1968, 37-43 orr.

Atzo bezala egun, gizona kezkatua dabila bere askatasuna ardietsi nahiz. Egunetik egunera, bere
baitatik ateratu argi izpiak barnago sartzerat hertsatzen baitu. Udako gau epelean, izarreri begira, gorago
dabila pentsaketa. Gauak iraun baleza, atseden har lezake, ordu hoitan baitu ardurenik bake xorta
xurgatzen: bainan gaua beti laburregi gertatu zaio! eta, argia hastean, gizarte barnerat, plazalat jausten
da.
Hor gaindi, odola bero zainetan, bizi nahiak derabila beharrik, batzuetan ezin hezizko barne olde
batek bultatua. Bizia gozatu nahiz ala uste gabean, herioari iheska? Bat eta bertzea berdin! Aladere bere
barneko mogimenduez xehetasun guti daki. Itxuren arabera biziaren alde jokatzen da: hala dio bederen,
eta beharba arrazoin duke.
Bainan, gaurko gizartean, askatasunerako xendera ez zaio baitezpada ordoki! Atzo ez bezala,
gizonen arteko mailak gizartean agertu zaizkigu: handi eta ttipi, aberats eta behardun, ausarkian direnak
eta goseak pirutzen dituenak... Xuhurki bizitzekorik ere ez ainitzek, bertzek behargabe hoinbertze
enpoiltzen dutelarik! Gainerat, bere lur pozia nork ez ote du zaindu nahi? Nor ez ote da lehiatzen
aintzinagokoen ganik hartu ontasuna emendatzerat? Puxantak eta aseak, nekatu gabe, patxadan bizi
dirade! Gaurko gizartean iruzkia alde gertatu zaiote eta haizea epel: itzala gozatzen duenak ez daki
borrokalariaren berri!
Jende xumea aldiz borroka batean sortu da, nahi ala ez, eta zerbaitetarat heltzeko borrokari behar
du lotu. Jende xumea kexu sortu da, gauean, eta eskuak hutsik atzarri, askatasunik gabe. Herritarrak eta
etxekoak guduan zituen! Mendi gibelean iruzkia ez zaio alde agertu, eta bere ait'amen intziria, ohako
sahetsean, ez du ahantzia. Gazterik abiatu da eta borrokalarien artean hezi. Gudularien garrasiek bihotza
erdiratu dakote. Askatasuna, bere baitan eta gizartean, izerdiaren gostuz ardietsiko du jende xumeak:
goiz edo berant!
Begiak dituena ohar dadiela lur zabalean gertatzen denari, gizonon artean: herrak elgarren kontra
altxatu ditu, eta, zoin gehiagoka itsu batean nazione handiak abiarazi aldiz teknikak! Viet-Nam,
Kurdistan, Eskual-Herria, Biafra, Txekozlobakia... herrialde zatikatuen lerrokada! Herra baino pizkorrago
eta maltzurrago, intresak derabilzki nazione kapitalixtak: beregaintasuna ardietsi berri duten nazioneak,
askotan eta ainitz gisetarat, beren arteko tira-biran sustatzen dituztela eta beren menpean tinkatzen.
Beharriak dituenak huteman ditzala lehertuak direnen zintzurretik ateratzen direnen garrasiak:
izialdurarekin elea galdu dute eta nehork ez ditu entzun nahi. Ez bakarrik urruneko leihorretan (hala
nola Indian, Hego-Amerikan, Afrikan...) bainan ere Europako eskualde pobreetan, zonbat jende, lanik eta
jakitaterik gabe, beren bizitzea herrestan deramatenak. Azken ilabete hautako ikasleen altxatze eta
elgarretaratzeak zerbait salatzen daukute miliunka beren miseriatik ezin jalgiz oldarka ari direnetaz:
laborari eta langilek beren eremu eta uzinetan beren eskubideak frogatzeko ahalik ez daukate. IpaEuskal-Herrian, urtekal 2.000 gazte hurbil bertze norapeit lan-keta doatzi, etxekoak uzten dituztela beren
zorrak nola paga arranguratuak. Eta berdin Españolak eta Portugesak Frantzia ipar alderat, Alemanialat
eta Suizalat... Jende xeheak ez du hauturik, bizi litaken lekurat behar du jo bere ahaide eta herritarrak
utzirik. Halere beti izanen dira ikusi eta entzun nahiko ez dutenak: dirudunen alderdikoak!
Batez ere, gizarte mailkatu huntan, sasi-jakintsunek, beren goi-alkitik, irakasaldi okaztagarrienak
hedatzen dauzkigute denak ongi doatzila sinetsarazi nahiz. Beren bulegoaren aintzinean ttottotuak,
mahain garbi eta dirdiratsuaren gainean beren paper xuria belztuko dute letra ederrenez. Murru paratak
liburu ederrez jorituak, beren biziko oren hoberenak lilluraturik iraganen dituzte, munduko jakitatea
beretua balute bezala. Emeki-emeki helduko dira beharba orrialde beta baten apaintzerat: munduko
gorabeherez zerbait aipatu nahiz, edo gizarteko mogimendu hariak berexi nahiz, edo gizonaren barne
gordeena zilatu nahiz. Zer haxetra! Bainan dena lasto balitz? Eta pindar bat aski lasto meta ederrenaren
erratzeko! Zonbat liburu pila ba litaken errateko! Ketan! Eskuintiar ala ezkertiar, sasi-jakintsunak plaza
gogolarien asmatzeak eta pentsakerak murtxatzen ditu eta, axal berri batean apaindurik, eskaintzen.
Gaurko gizartean ba dira holako mamu asko, eskuak garbi, aztal-beharriak legun, borrokalarieri
urrunetik begira dagotzinak! Alta, beren ustez, munduaren oldea heien beharretan da! Jakin ukan balute
plazarat aterako ziren, plaza gainean baita bizia sortzen, orratzen, berritzen eta emendatzen. Beren
bulegoko eremu hertsian bizitzea eta hiltzea hautatu dute. Zirritu bat bakarrik doi-doia airearentzat:
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hertsiegi mundua barnagotik ezagutzeko eta entzuteko! Goxatzen dira beren orrialdeen itzultzen, beren
zirrimarren irakurtzen eta uste dute bertzek zerbait ulertuko dutela! Errautsak ditu fundituko eta haizeak
barreatuko.
Bertze gisan mintzo dira plaza gainean borroka ari direnak. Bertze gisan ikusten dituzte munduko
gorabeherak beren ogi puska plazan sorarazten dutenek. Bertzen gisan entzuten dute plaza gainean
eskuz-esku joaki direnek. Gizonek elgarrekin jasaiten dituzten nahigabeetan sortzen dira elgartasuna eta
adixkidantza, elgarrekin irabazten dituzten guduetan. Eta ez ideiekin dantzan dabiltzanetan. Eta ez
liburuekin bakarrik adixkidetu direnetan. Eskuak tinki lotu dira lanari bururaino helduko direlako
ustean. Elgarrekilako lanak ba du bertze joerarik bakarrik eginak baino. Elgarrekin hartu erabakiek ba
dute bertze pizutasunik bakarrik hartuek baino. Elgarrekin irabazi guduek ba dute bertze ondoriorik
bakarrik irabaziek baino. Bainan, gizona zoin den hezgaitza bertzeekin zerbait egin behar duelarik!
Ardurenik bere-ber nahiago du ibili eta jokatu, kidekoekin uztartua izaitea hastio balu bezala. Gizona
berkoia dela, errex da erraitea, errexegi! Barnago zilatuz, nago gizarte maltzur hunek ez ote duenez
hortaratzen? Beldurrak hartua sortzen zauku, eta beldurra odolean handitzen: gizarte basa huntan bere
burua nola zainduko ote duen, bizi nahiak bultatzen duelarik. Bizia gal beldurrak gaitu elgarretarik
berexten, sahetseko laguna etsai bilaka litakelako usteak beti kezkan atxikitzen gaituela. Alta gizarte basa
hau uzkaltzeko eta eraikidura zuzenagoetan finkatzeko, gu baitarik behar gira ateratu eta ondoko
lagunak adixkide ditugulako ustean bermatu. Bereziki, zuzenkontrako muga suerte guziak aurtikirik,
naturalezko lokarriak bildu eta tinkatu: familiakoak, herritarren artekoak, endakoak, eta nazionen
artekoak... Eta mundu zabalari behatuz, ohartzen gira partzunergo lokarriek asko eskualdeetako gizakieri
tinkatzen gaituztela: Eskualdunek askatasunerako deramaten guduak ba du zer ikustekorik VietNametarrenarekin; halaber Biafratiarrenak Txekozlobatiarrenarekin; Hego-Amerikako gertakariek erne
egoiterat hertsatzen gaituzte. Jokaera berak ez ote gaitu juntatu behar, edozoin eskualdeko edo alderdiko
indarkeria maltzurra gora salatzeko eta beharorduan gudukatzeko? Naturalezko ala partzunergo
lokarriak azkarkiago tinkatzerat doatzi gizaki ttipi eta pobreak estadu indartsu eta aberatsen itzaletik
mundu zabalerat agertzeko. Afrika'n ala Hego-Amerikan bezala, kondizione berezietan bada ere, bere
muga tinkiak jauzter zazko Europa zaharrari aspaldinoko urteetan menpean atxiki dituen nazione ttipien
oldean. Batez ere Frantzian, Bretoinak eta Okzitaniarrak, Eskualdunak bezala, nunbaitik noizbait atzarri
eta harrotu dira, eta elgarrekin asmatu dute Europa berri bat molda zitakeela. Jada deszentralizatzea aipu
da bazterretan, bainan urrunago behar dugu behatu eta, gaur asmo ditakeena, emeki-emeki obratu.
Hortaratzeko, ez da dudarik, gutarteko berexkeriak behar ditugu baztertu, bure ikus-molde bereziak
aztertu, eta jokaera bera hautatu, elgarrekin Europa berri eta zuzenago bat pausuka eraikitzeko.
Beharrezkoa zauku lehen-lehenik ber asmoan juntatzea, eta sinestea parte gure gain dela egungo asmoa
obretan finkatzea. Bakarrik egunean eguneko bizitzekoaz arranguratua dela jende xehea, esku langilea,
errex da aitortzea, errexegi! Barnago ikertuz, bere hitz bekaneri behatuz, laster ohartzen gira, ba daukala
bertze arrangurarik. Ezinbertzean, jakitate eskasez ardurenik, edozoin lan hartzen duelarik jan eta edan
behar duelakotz, ba daki, bertze gisako gizarte batean sortu balitz, ez bakarrik aijeago biziko zela, bainan
bere nortasunak eskatzen diona eskumenean zukeela. Aladere, bere buruaren jabe izan nahiak derama
gizona, sortzean bizitzeak jarri diozkan lokarriez inguratua eta ez estekatua, bere jite bereziaren
araberako kultura ohantzean oratua izan nahiak. Gizon guziek, bakotxak bere neurrian, bizi nahia sendi
duten gune hortan, ez ote gindezakegu nolazpeit elgar junta? Bizimolde eta kondizioneek mailkatzen eta
berexten gaituztela, zerk junta gindezazken zendako ez lehia elgarrekin ikusterat? Ohar gintazke naski,
ardurenean eta asko gisetarat, gure burua edo ontasuna zaindu beharrez gure indar eta jeinu hoberenak
behargabe enpleatzen ditugula, eta elgarren mesfidan bizi girela. Bakotxaren bizi nahia hozi-arazteko eta
gizaki bezala nortzeko, elgarrekin baizik ez dezakegu ikusi nola balia dauzkagun jeinu eta aberastasunak,
nola berma elgarren arteko askatasuna eragintzerat. Batzu-bertzeek dauzkagun ahalak elgarren artean
indartuz nori ez zaioke gogora nolako joera izan dezakegun gure gizarte hau bertzelakatzeko, zuzenago
eraikitzeko?
***
Plaza gizona da biziaren alde: bere obretarik ba daki jakintzaren asmatzen, eta bere jakintzatik bere
obraren hobeagotzen. Dakiena ez du zokoratzekoa, gal beldurrez, beretua duelakotz. Bizitzeari lotua
delakotz eta ez ontasun goititzeari. Eta egun bakotxak jakintza berri bat ekartzen diolakotz. Plaza gainean
gogoa erne du gizonak, soa bipil eta beharria haiduru. Atzoko jakintzatik ikasten du eguneroko obra nola
bete. Egungotik ikasiko du biharkoa, egun oroz bere iz<a>itearen zentzua hobeki barnatuz eta ulertuz.
Hor da hor, plaza gainean, munduaren oldean hartua eta eremana, altxatua eta itzulikatua.
Ez gorabeherarik gabe! Izaiteak eta bizitzeak denen baitan jauzten baititu. Eta gorabeherak beti
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izanen baitira: egun trenkatuek koropilo gordeak agertzen baitituzte, egungo erantzunek galde berriak.
Hola delakotz eta hola behar baita gizonaren gogoa erneagotzeko. Beharrezkoak baitzaizko gorabeherak
eta koropiloak, galdeak eta erantzunak, eguna eta gaua, argia eta iluna! Plaza gainekoari hezur
munetaraino sartzen zaio munduko oldea, bainan ikasten du zerbait egin dezakeela oldar horren
hezteko. Borrokalaria bilakatzen delarik gogolari, ez da eneatzen plaza gainean. Lanetik lekora, bere
baitaratzen dela, hor ditu, nahas-mahas, lagunekin erabili solasak: harrotzen ditu, nahasten eta
baheztatzen bere bizitzerako. Ikusten du elgarrekin hasi obra eraikitzen, goratzen: lagunek eskuak ez
zaizko etsai eta ahurrean dauzka tinkatuak, gau eta egun. Elgarretarik berextean, lanetik lekora, ba daki
bihar ere ber odol beroak pizkortuko duela: beharrezkoak baitzaizko esku idekiak eta begiko pindarra!
Bakartasuna ez zaio etsigarri: bildutasun bihurtzen baitu egunero nor bilakatu den ikusteko. Zeren ikasi
du egunero dela bertzelakatzen, bertzeekilako har-emanetan eta obretan: nolako giza-lurra araberakoa
ere da ardurenik gure nortasuna. Ohartu ere da laster, norbait izaiteko, bere baitaratzea beharrezkoa
zaiola. Bertzelan gizartean galtzerat hertsatua litake, asko bezala!
Bakartasunean biltzen denak, plaza gaineko gizon bezala nahi du agertu. Bilatzen duen
bakartasuna ezpaita harentzat munduko oldeari ihes egiteko parada bat. Zeren, asko moldez eta uste
gabean, gizartetik ihes egin bailezake gizonak. Horrela bakartasuna izan ditake ezin jasanezko zer bat,
nerea baitan sendi dutan traba bat, gizarte bizitzea ihesarazten dautan jaidura gaixto bat. Eta zonbat,
gizarte izkinean bizi direnak, uzkur eta murritz! Herrestak! Gaurko gizarte tinkiak hortaratu dituzke.
Ahantzi edo ez duelakotz nahi onartu bere eskasaren gatik direla hortaratu: eskasaren onartzea bailitake
ez ongi dela aitortzea. Zonbat ez zauku guhauri ere gostatzen gure burua eri dugula aitortzea? Gizarteak
bere eritasuna ez du nahi ezagutu: eraikidurak doi bat plomuan dauzka bere izan-moldea inganatzeko!
Horra zertako diren eta izanen oraino luzaz jende herrestak bakartasun leizean galtzerat hertsatuak. Goiz
edo berant, gizaldi berri baten oldeak eraikidura ustelduak kraskaraziko ditu eta ustel zaharrak
jauzaraziko. Mundua itzulikatuz doa, jakintza eta teknikak emaiten dion bultzadan. Jadanik gizarte berri
bat sortzen zauku, zabal bezain hurbil. Gaurko gizaldeak jakinen ote du egoki zaizkon eraikiduren
asmatzen? Ala, bere ahalez harritua eta izitua, porroskatuko ote zauku? Edo berdin ezazolkerian
xahutuko? Handi-mandiek ba dakite aladere jende xumea antzakatzen, ele xuriz, aiseria hitzemanez, ba
dakite kexu denaren balakatzen. Nausiak beti jakin du bere mutilaren hezten! Eta hezi-arau mutilak ikasi
du bere buruaz jabetzen eta oldartzen. Halere nausi-mutilen arteko tirabirak ez dira ezeztatu, handimandien botereak ez dira ttipitu eta jende xeheak borroka deramatenak gogorki tematzen dira
zuzentasunaren alde. Beren baitan baitute jende xumearen odola. Ezpada errex ere, ba dakite nolazpeit
eta zerbait gisaz, zuzentasunaren odolak gizarte berri bat eraikiko duela, eta jende xeheak ardietsiko bere
gaintasuna. Bizkitartean gizarte mailkatu bat ez dute nahi, bakarrik gizona izan dadien gizon bezala
ezagutua, edozoin tokitan eta edozoin lanetan. Bere baitan eta gizartean, gizonak gizon bezala behar luke
handitu, indartu eta agertu. Bakartasuna bildutasun bihurtzen duenean, bere buruaren jabe izaiten
ikasten du gizonak eta, bertzeekin dituen har-emanetan, elean eta lanean, bizia emendatzen du eta
gizartea sendotzen. Lagunekilako lokarriak bere baitan hazi zuzentasunaz tinkatzen ditu eta, elgarrekin
gizarteaz berexi pentsakera, egunean eguneko borrokan frogatzen. Gizon askatua, ez ote da holako
norbait?
Gaurko gizartean ba dira beharrik beren bahitara bakartasuna bilatzen dutenak eta balore bat
bezala goratzen. Gizartean bizi dira, munduko oldeak hartuak, eremanak, bainan ez nausituak. Plaza
gainean aurkitzen diren borrokalariekin bizitzeari lotuak dira. Orok bat egiteari lehiatzen dira, zoin
gehiagoka arizan gabe, elgar baitute askatuko. Eta ba dakite gizonak gizon izaiteko bere baitaratu behar
dutela. Ba dakite edo somatzen dute beharrezkoa zaiotela beren baitaratzea, uste gabean beren
nortasunaz hustua ez izaiteko. Aladere bere egintzetan gizonak frogatzen baitu bere nortasuna, bere
gizon seinalea ezarriz bere obra guztietan. Bere ahalak bere egintzetan ditu ezagutzen eta ere bere
indarrak izartzen: zer egin lezaken eta noraino joan ditaken, zer ez egin eta noraino ez joan. Bere neurriak
ezagutuz, bertzeenak hobeki ditu onartzen. Eta ulertzen du partzunergoak baizik ez diozkala segurtatuko
bere eskubideak, zuzentasuna eta gaintasuna.
Bizkitartean obrek beren alderdi inganagarria ukan dezakete: gizonari sinetsaraztea norbait dela
zerbait egiten duelakotz! Holako asko gizartean ez ote ditugu aurkitzen, harat-hunarat lasterka
dabiltzanak, bizitzeko denborarik ez dutela erraiterainokoan? Zonbat urrats debaldetan, zonbat ele alfer,
eta nolako denbora galtzen duten funtsik gabeko lan batzuetan! Ba dira buru bero batzu pentsakera
izpirik gabe. Zerbait egiten dute: harrabots eta errauts! Zerbait egiten dute: palabra eta sino! Zerbait
egiten dute: punpe lekuaren gainean! Zerbait egiten ez ote ditu asko jende inganatzen: itxuren arabera
zernahi egile bainan kaskarik ez!
Eta ez da etsitu behar! Aijetenerat lerra gintazke, bere baitan deraman borrokan gizona baita laster
eneatzen. Eta gustuan bizitzea bilatzen du! Bizkitartean gustuan bizi izaiteak barneko arrangura ez ote
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dauku gordatzen: axalak mamia, irriak nigarra? Barneko arrangura eta barneko marruma: nork ez ote
ditu ohildu behin baino gehiagotan? Bainan berriz hor agertu dira, bati goiz edo berant agertzen baitira
gizonarenak direlakotz, gureak direlakotz. Gureak ezpaginitu bezala nahi gintuzke betikotz goiti
errendatu, kalte egin daukun jakia bezala. Bainan goitibeheitiak eta galdeak, arrangurak eta kezkak ez
dira betikotz goiti errendatzen. Gureak dira, gurekin jarraikarazten ditugunak. Gu baitan sortzen eta ala
direnak, handitzen eta zohitzen, desegiten eta berriz moldatzen. Ez dira goiti errendatzen, betikotz! Ba
ditake memento bat ixilaraztea: memento bat! Itsasoa jabaltzen den bezala! Laster gogoratzen zauzkigu:
mintzo zauzkigu eta hertsatzen gaituzte. Bilatzen dugun erantzunak ez ditu eztitzen, alde ilun bat ba
daukalakotz, eta alde ilunerat barneko munduak zilatzen duelakotz, egiari buruz xendera berri bat ideki
nahiz. Gizonari gune argiak ez zaizko argiegi eta gune ilunak zaizko etsigarri, bainan ez ezin garraituak.
Gizonak garraitua izaitea ez du onartzen. Lurrerat erortzea, herrestan ibiltzea, haztamuka aintzinatzea:
beharba; bainan garraitua izaitea: ez. Aitortzen balin badu ere zentzurik ez duela munduak, bere buruari
zentzu eza nahi balin badu sinetsarazi eta uste hortan baratzen bada, barnagotik bertze dei batek
bultatzen du hartu xenderan aintzina joaiterat. Gizonak garraitua izaitea ez du onartzen. Izan litake
zentzordatua, garraitua balitz bezala, bainan hats izpi bat dukeno, garraitua ez izaiteko nahia agertzen
du. Izan ditake estekatua mogimendu bat ezin egiterainokoan, bainan bihotza pil-pil sendi dukeno eta
odola bero bere zainetan, ba duke bere askatsuna aitortzeko indarra. Askatasuna aitortzen dukeno,
gizona ez da garraitua. Eta herioak ixilaraziko duelarik, betikotz, gizona ez da molde hortan garraitua.
Zeren egin zezakena egin baitu, bizia maitatzea, askatasunean, eta amodioa herioari nausi baita.
***
Atzo bezala egun, bere baitan ala gizartean, gizona hertsatua da borrokalari izaiterat. Sortu zen
egunean, munduratze goxo gat egin zuken, inguruan haiduru zituenen erdian. Handitzearikin etxekoak
urrundu edo itzali zitzaizkon, eta lagun berriak egin ditu, plaza gainean. Eta, bere gostuz eta jeinuz, ikasi
du bakotxak bere baitan daukala zorionerako gakoa. Haatik ez bere-ber jokatuz, bainan eskuz-esku
bidean eta lanean aurkitu borrokalariekin. Gu baitan ditugun eragozpenak eta gizartekoak ez ote ditugu
artoskiago aztertzen bertzeeri uztartuak joaki girelarik? Elgarrekin ez ote gira, tai gabe, egunean eguneko
borrokari lotzen: gu baitan eta gizartean? Eta egunean eguneko borrokatik ez ote gira askatuago
ateratzen? Askatua izaiteak ez ote dauku zoriona ekartzen? Zorionak ez ote dauku biziaren edertasuna
gozarazten? Egunean eguneko borrokak gizonago bilakarazten gaituelakotz, Bizia nausi agertzen da: gu
baitan eta gizartean.

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

(31) IPAR EUSKAL HERRIA
Herria, 1970ko martxoa
Elgar, 1970ko apirila
1956-an frantxixkano talde batek Jakin agerkaria asmatu zuen. Lehen urteetan teologia eta filosofia
jardunak argitaratzen zituen. Gero, taldea emendatuz zoala ala frantxixkano gazteago batzuekin ala
laikoekin, kulturari ere ideki zuten beren agerkaria, laster gure Herriaren ala politika, ala ekonomia ala
soziala gaien barnatzeko, aztertzeko eta ahalaz bide berrien urratzeko. Batez ere eskuararen batasunari
buruz talde hau funski lotu zen duela zonbait urte eta idazle guziak elgarrekin hitzartu oinarrietarik
jarraiki. Bere agerkaritik bestalde, liburu andana bat argitaratu zuen, hala nola: Europa, Filosofiaren
kondaira I, "Elorri" Bitoriano Gandiaga'ren olerkiak...
Nik uste, egin den lanik onena eta iraunkorrena izan da, Jakinlarientzat bederen, Euskal-Herri'ko
muga suerte guzien emeki-emeki ahanztea, gure Herriaren nortasun osoari ohartzeko eta haren
eragintzeari lotzeko. Urteak joan dira, eta zerbait mogitu eta erreberritu dela Euskal-Herria'n, nehork ez
dezake uka. Aro edo giro berri bat sortu da, eskualdungoaren erroak barnagotu dira, eta, ez da dudarik,
ustegabean Eskualdun zirenak hautu bateko Eskualdunak bilakatzen ari dira.
Jakin errebixta-eran agertzea Madrile'ko gobernuak duela zazpi ilabete debekatu zuen. Horra
zertarako joan den urteko azken numeroa ez zen agertu. Bainan erabaki hori beste moldez inguratuz,
liburu-gisa jalgi zauku numero hori: Ipar Euskal Herria tituluarekin. 570
Artikulu parrasta bat ba dauka, guziak oso jakingarriak, bereziki biga ekonomiari buruz: "Gure
ekonomiaren hiru pondu" Ramuntxo CAMBLONG: "Gure laborantzaz edo nekazaritzaz" Jean Louis
DAVANT. Artikulu hautan bildu xehetasunak, aztertu problemak eta aipatu zer egin beharrak, balia
litazke helburu berari nola joka hobeki ikusteko eta lehiatzeko. Funtsezko istudio eskasez, askotan ez
dakigu nola berma eta norekin. Iduritzen zaut gure Herrian bizitzekotz, elgar hobeki lagundu behar
ginukeela eta beraz, thai gabe, batasun haundi bat moldatzeari lehiatu, eta ez multxoka guhaun ber
segitu. Multxokatzea da Herri baten porroskatzea eta suntsitzea: gure EUSKAL HERRIA'k ez ahal du
holakorik merexi!
M. ERDOZAINCY-ETXHART
Nork ere nahi balu liburu hau erosi, izkiria eta galda agreza hautarat:
1. Jean Baptiste URRUTIAGUER edo Santos BELOQUI
Frantxixkanoen komentua
64 - SAINT-PALAIS
2. Dirección de JAKIN
Arantzazu
OÑATE (Gipuzkoa) ESPAGNE

(32) ELIZARIK BEHAR OTE DUGU
Anaitasuna 233, 1972ko apirilaren 30a, 11 or.
Gizarte honetako ereduak eta eraikidurak bestelakatu behar direla eta, kristau ekintzaileak atrebitu
dira klaseen burrukan sartzerat. Fedeak bultzaturik eta talde sozialen azterketa funtsezko baten ondotik,
hautua egiten dute zapalduen alde: izan ere, fedeak beti ekartzen gaitu gizarte gunerat, asko gisatarat
alienatuak direnen gunerat. Horrela, han eta hemen, kristau taldeak sortu eta ugaritzer dira. Ohartu bide
dira laster, eliza ofizialak jartzen dizkien traba eta eragozpenez: erreformismo aldetik jokatzen duela,
iraultza eragin behar litzatekeelarik. Eta galdera hauk sortu zaizkie: Elizarik behar ote da? Baietzean,
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nolako Eliza?
Galdera hauen inguruan eta funtsetik, Boquen-eko batasunak biltzarre bat apailatzen du Rennes-en
(Frantzian), apirilaren 29tik maiatzaren 1erarte. Deituak dira oinarriko komunitate kritikoetan eta talde
informaletan barne diren kristau ekintzaileak, gizarte honetan ebanjelio biziera berri batez axolatuak
diren guztiak. Biltzarrearen xedea da: esperientzia diferenteak ezagutaraztea eta konfrontatzea; taldeka,
elkar hizketaz, puntu batzuk aztertzea, hala nola:
- Nolako fedea aitor dezakegu gizonen artean?
- Nolako eretan fedea gaur ager dezakegu?
- Zertarat fedeak behartzen gaitu, batez ere politika zeretan?
- Nolako kristau elkarretaratzeak asma ditzakegu, beharrordu berriei ihardukitzeko?
Oso galdera premiatsuak, alferkeriaz edo ezaxolkeriaz bazterrerat ezin utz ditzakegunak. Euskal
Herriko kristau ekintzaileok ezagutzen dugu, guk ere, galdera hauen ikertzeko eta argitzeko premia,
euskal gizarte hobeago eta zuzenago bat nahi baldin badugu bederen.
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(33) EKAINAK 21 PARISEN
Anaitasuna 159, 1973ko abuztuak 31, 4 or.
Ordre Nouveau mugimendu eskuindar eta erreakzionarioak meeting bat egin du "Mutualité"
biltokian, Parisen, ekainaren 21ean.
Gaia zuen atzerritik etorri langileria, behar diren baimenik gabe ahal nolaka Frantzian sartua.
Aitzaki hobeagorik ezin zezakeen aurki mugimendu honek, bere ideiak, xedeak eta jokaera agertzeko.
1968.eko maiatzean gogor ibili zen asko tokitan, batez ere Parisen eta Tolosan, kontestazio indarrak
hautsi nahiz. Baina gaizki ateratu ere bere helburuetan.
Geroztik, bere komandoak emendatu eta berritu egin ditu, jende informatu askok diotenez,
Estatuaren itzalean. Nola problema korapilotsua dakarkion Estatuari kanpotik etorri langileriak, Ordre
Nouveau-k uste izan du, bere omena goratzeko eta jende xehea biltzeko parada ona zukeela, imigrazioa
aitzaki, nazio batasuna arriskuan zela salatuz. Populuari sala, eta populua dei, bazterrak ordrean
ezartzera, behar balitz indarraz baliatuz!
Eskuindarrak salbu, beste alderdi politikoak, batez ere ezkertiarrak, ados dira aitortzeko,
probokazio bat nahi izan diela Ordre Nouveau-k botatu sozial indar berriei. Meetinga egin zen bezperan
hain zuzen, kazetan bidez, desafio hau bota zien ezker iraultzaileei: "Merezi duten joa izanen dute beren
espantuek." 1971.ean bezala, Kirol Palazioan, ezkertiarrak heziak izanen dira eta tinkatuak. Aholkatzen
ditugu, hitzen mailan egon daitezen."
Probokazio honi ihardukitzeko, La ligue Communiste mugimendua da bakarrik sartu burrukan.
Bere printzipioei jarraikitzeko, ezin zezakeen bestela egin: holako meeting bat uzten bazen egitera, Ordre
Nouveau-k dakarren faxismoa, arrazakeria onhartzea zatekeen. Denek ba dakite zer gertatu den gero, bi
alderdi etsaien artean; batez ere nola poliziak gogor jokatu duen ezkertiarren kontra, bere baitan gaur
dadukan krisia ezin duela gorde. Gobernamendua gertakari hauetaz baliatu da, bi mugimenduak
debekatzeko. Bizkitartean, askoren ustekeria da, ea Barneko Ministruak ez ote duen berak gertakaria bere
xedeen arabera akulatu, azpitik baina ongi kalkulatuz, La Ligue Communiste ofizialki suntsitzeko.
Dena den, kanpotik behatuz, errax da ohartzea zein aldetara jotzen duen Frantziako gaurko
Gobernamenduak: Ordre Nouveau debekatuz, ez du deus galtzen; aldiz, "anti-casseurs" legea estakuru,
Komunist Liga suntsituz, ezkertiarrei nahi ukan die ukaldi gaitza eman. Ez da dudarik, ezkertiar
alderdiek bortizki senditu dute. Orain, haatik, ezkertiar guztiek hobeki dakikete, ukaldiak ez direla
eskuin alde emanak izanen, eta beren bereizkuntzak gainditurik, hobeki elkar tinkatu beharko dutela,
beren helburuak lortzeko.
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(34) EZKURRA-JUTSI
Herria 1270, 1974ko abendua
Hazilaren 24: igande asterian jakin ginikan Aita Santos BELOQUI-k bere aita galdu zuela,
EZKURRAn.
Ez Espainiako, ez Frantziako radio-telebistek holako berria ez die hedatu, Karlos BELOQUI ez
baitzen ez errege, ez printze, ez eta ere jeneral famatu bat! Bainan bakarrik eta guziz, herri langile
batetako bolanjerra. Bainan bakarrik eta guziz, herri pobre batetako jende xume bat.
Bere biziko lagunarekin hazi eta altxatu dituen zazpi seme-alabeeri utzi diek Nafarroako mendien
indarra, Euskal Herri hezgaitz honen burruka, askatasunaren gostua. Bere haurreri, bere herriari... utzi
diek bizi nahiaren pilpira beroa. Bere haurrek eta herriak... eraman die, Elizan gaindi, pausa lekurat, hilherrietarat. Eraman die, nigarrez eta kantuz. Otoitz eginez eta polliki kukutu die gure lur bero honen
ohantzean: hil-herrietan. Fedearen mintzaeran, Biziak irauten duela elgarri aitortu zitean berriz ere.
Hazilaren 25 zukan: Larrazkeneko astelehen arratsalde busti bat!
Hamargarren urtea, Aita Santos BELOQUI, frantsiskanoa, Iparralde hontarat etorria dela. Lehenik
ainitz herri kurritu ditik, mixionest bezala. Orai, Domintxineko Frantsiskano Anaitasuna eraikiz eta
Donapaleuko Frantsiskanoekin bat, Ostibarreko apez ekipoan (Jutsin) eta "Fededunak" mugimenduan,
daramak bere saila, Euskal Herri guziko gizonaren biziaz griñatua eta hartua. Berari, bere amari, bere
haurride eta ahaide guzieri, gure atxikimendua, gure leialtasuna, gure otoitza.
M. E.-E.

(35) HELDUEN KATEKESIA
Herria, 1285, 1975ko martxoa
Fedegintza, 1, 1975ko ekaina, 7-9 orr.
Duela zenbait ilabete Ezkila Editorialak argitaratu digu: Jesu Kristoren Berri Ona (1974). Lau
Ebanjelioak eta Apostoluen Ekintzak deritzan liburua dakarzki. Ohituak gara Ebanjelioak eta Apostoluen
Ekintzak gure eliz-liturgian behatzerat eta ausnartzerat, gutiago Apostoluen Ekintzak ematen dizkigun
berri eta gertakari pizgarriak. Nola familia bat biltzen den otoitz egiteko, bereziki arratsetan...; nola gerota-gehiago giristinoak talde ttipietan elkarretaratzen diren beren eguneroko bizitza eta burrukak
elkarrekin aipatzeko, elkarrekin heien funtsa ikertzeko eta finkatzeko...: nola ere ainitzek beren Fedea
bere gaurkotasunean zelebratu nahi duten...: JESU KRISTOREN BERRI ONA hor bide dute Esperantza
eragile baten lekuko.
Bainan, aski ongi ulertuak izateko eta nihork ez ditzan bere ikusmolde hertsian bestenganik gorde,
lau Ebanjelioak eta Apostoluen Ekintzak dakarzkien liburuak eskatzen dute beren sorreran, beren idatzmoldeetan, darabilaten teologietan aztertuak izatea. Eta ez uste izan aztergintzak Berri Onari bere
indarra, bere bizitasuna kentzen dionik, izaitekotz libratzen diozka gaurko giristinoan bere xenderak
ireki ditzan.
Zeren, gaurko historia giroan bizi garenok, batez ere beregaintasuna ardietsi nahi duen Euskal
Herri honen burrukan hartuak garenok, nola ez gara behartuak gure kristau Fedea gugan zuzpertzerat.
Politika jokaera ainitz direla (E.T.A., H.A.S., eta beste...); ekonomia sektora desberdinak direla
(induztrigintza, laborantza, arrantza, artzaingoa, eta beste...); kultura mugimendu berriak obretan
finkatzear direla (ikastolak; editorialak; kasetak eta errebistak; teatroa; kantaldiak; udako euskal
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Unibertsitatea, eta beste...): orotarik ezagun da gure Herri honen bizi eta iraun nahia; orotan ere hurrupa
daiteke burrukan ari den Herri honen izerdia. Eta burrukaren gune guzietan, batez ere beroenetan, aurki
daitezke giristinoak: Fedean nahi dute finkatu burruka honen funtsa.
Idazti Sainduak ikertzean eta barnatzean, ez goatzi beraz ihesbide bila; burruka hontatik
baztertzeko; burruka hau epeltzeko edo berdin, zerbait gisaz, burruka honen balioa ukatzeko. Zeren,
burruka honek, zuzenki eramana den neurrian, badu berez bere zentzua: ez du ezer kanpotik hartzerik.
Giristinoak, beretzat eta bere Fedean, hedadura osoago bat eman nahi dio Jesu Kristoren HeriotzePiztearen dinamikan bilduz.
Horra nola burruka honen beroan izerditzen garenok, gure duda-mudak argitzeagatik eta gure
kristau Fedea indartzeagatik, HELDUEN KATEKESIA lantzea erabaki dugun "FEDEDUNAK" Elkargoan.
Beneditanoen etxean, Beloken, urtarrilaren 19-an. Hasi gara Apostoluen Ekintzak liburua aztertzen.
Nahi ginituzke horrelako beste egun batzuk muntatu. Nor edo nor interesatua balitz, bere izanadrezak emanez, izkiria dezala zuzenbide hontarat:
FEDEDUNAK 11, Jacques Lafitte karrika 64100 BAIONA
[Hemendik aurrerako zatia Fedegintzan agertu zen soilik]
APOSTOLUEN EKINTZA liburuaren atarian.
Solas hauk gure egungo laneri sarrera bat baizik ez dute nahi izan. Nola ere gure kristau fedea nahi
dugu argituago eta azkarrago gure gaurko Herrian daramagun bizitzea sustatzeko (ikus Mt 7, 24-26)
guzientzat probetxugarri zaitekeela idurutu zaigu Apostoluen Ekintzak liburutik bi zati eskaintzea,
hauien inguruan ikerketa bat egiteko Elizaren hastapenaz eta lehen kristauen elkarren arteko bizitzeaz.
Lehenik, testo hauk elkarrekin aztertu eta barnatu aintzin, argitasun zerbait, larri-larria,
Apostoluen Ekintzak-ei buruz.
Apostoluen ekintzak hirugarren Ebanjelioaren segida bezala onartua da. Egileak berak, liburuaren
hatsarrean, dio lehen liburu bat egin duela "Jesusek egin eta erakutsi dituen guziez, hastetik eta zerurat
altxatua izan zen eguneraino" (AE 1,1). Gainera, hizkuntza bertsua (hiztegia, gramatika, idazmoldea)
ezagun da bi liburuetan.
Elizaren tradizioak egile hau Luk zela uste izan du. Bildu ahal izan diren bigarren mendeko
Elizaren dokumentu bakarrek diote autore hau Apostoluen gizaldietako giristinoetarik daitekeela: edo
Judu helenizatu bat, edo, hobeki, Greko bat. Hasteko ezagun da jende ikasi bat dela, Judutiarren gauzak
ongi ezagutzen dituela, Biblia errotik ezagutzen duela, medikuntzan ere askitto ohartua dela eta liburu
hunen bigarren partean ageri den bezala, Pauloren bideko lagunetarik bat dela. Liburu hau Lukek nun
idatzi zuen? ez dakigu xuxen; eta noiz? Askoren arabera, 70 inguru hortan.
Hasteko jakin du informazioak ximenki biltzen: Jerusalemeko kristau lehen Elizakoak, Apostolu
batzuen harat-hunatak eta obrak, hala nola Petrirenak (9,32; 11, 18; 12) eta Filipenak (21,8). Biziki ongi
ezagutzen duela Antiokiako Eliza ageri da emaiten dituen xehetasunetarik. Hiruetan kondatzen du
Pauloren konbertzioa, berarenganik jakina segurrenik. Liburuaren bigarren partean, 15 kapitulutik haste,
Lukek polliki baliatzen ditu Paulorekin egin bidaietan hartu dituen notak. Informazio material hau nola
ez du organizatzen, baliatzen kondaira xuxen bezain arina idazteko.
Eta mamiari gagozkiola: zer xede aurki dezakegu luk baitan liburu hau idazteko? Frango
interresgarria (sic) da Elizaren hastapenen kondaira oso bat idatzi izan nahi. Erran nahi dut ez dela arras
historiogile bat bezala plantatu, bildu informazio material guzia bere liburuan pasarazteko: ala ezagutzen
zuken lehen Elizen sorrera, heien eguneroko bizimoldea, gora beherak, eztabaiak, tradizioak zehazki
aipatzeko; ala Apostolu guziak non zer bilakatu ziren eta nolako eragina edo influentzia izan zuten
jakinarazteko; ala oraino nolakoa zen urte haietan, hostoria jeneralaren kontestoa adiarazteko, eta
holako... .
Ohartuz nolako tokia emaiten dion Paulori bere liburuan, batzuk uste ukan dute Lukek, apoligia
gisan, Pauloren defentsa bat nahi izan duela agertu Erromako buruzagieri sinestarazteko Paulo ez zela
deusetan hobendun. Ikusmolde honek ez omen du kanore handirik: Haatik ageri da, bereziki liburuaren
azken kapituluetan, Lukek garbiki erakutsi izan nahi duela nolako kontrarioak agera zitzaizkon
ondarrean Paulori Jerusalemeko judu kartsuen artetik, eta hauk zenbat atrebitu ziren Paulo hil edo arrunt
itzalarazi beharrez, haren lana eta predikuntza beren erlijionearentzat zinez kantegarri iduritzen
zitzaizkiotelakotz.
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Mogimendu baten xedea eta helburua ongi jakiteko, biziki interesantak iduritzen zaizkit holako
kontrarioak, zoin alderditakoak eta nolako eztabaiak sortzen dituen kontuan hartzea: horrelako azterketa
batek baititu hobekienik agerian ematen mogimenduen arteko liferentziak helburuetan, jokabideetan,
bizimoldean.
Ikusmolde honi jarraikiz, "Apostoluen Ekintzak" liburua, iduritzen zaut oroz gainetik mugimendu
baten lekuko bat bezala behar dela ikusi: Jesusek bere Apostoluekin erlijione mugimendu berri bat
sortzen du Judio populuaren barnean eta barnetik; mugimendu honek Jainkoak bere Izrael populuari
egin agintzak Kristo baitan obratuak direla aitortzen du eta agintza hauien araberako bizi molde bat
sortzen; Moisen legea ez de gehiago izanen bizi molde horren erreferenzia eta jujea, ez eta ere Tenploa
Jainkoa aurkitzeko gune egokia, bainan Jesus Nazaretarra, honek baitu bere bizitze osoan eta osoaz, batez
ere bere heriotze-piztean, Legea gainditzen, Jainkoaren eta gizonen arteko lotura gunea jende eta gizaki
guzieri heltzen (Irakur Exteberen mintzaldia AE 7,1-53); Jesus baitan, eta norberak nahi duen neurrian,
jende eta gizaki guzieri emana da libratua eta salbatua zaitea, bainan emaitza hau proposamendu bat
bezala irekia da, norberari, bere libertatean, ekintza libratzaile eta salbatzaile gerta dakion.
Jesus joan eta gero hasten da Apostoluen aldia. Zintzoki Lukek lotzen du Apostoluen Ekintzak
liburuaren hastapena bere ebanjelioaren finitzeari edo urentzeari: hemen erraten du, bere Apostolueri
lehen aldikotz agertzean, nola Jesusek adimendua ireki zioten liburu Sainduak konprenitzeko: "Hola
ixkiriatua da Jesusek pairauko zuela, hirugarren egunean hiletarik piztuko, bai et bihotz berritzea
predikatua izanen zela bekatuen barkemendurako, jendalde guzieri, Jerusalemetik haste. Zuek zirezte
auza horien lekuko; nik aldiz igorriko dut zuen gainerat ene Aitak agindu dautzuena. Zeudezte beraz
zuek hirian, goiko indarraz jautziak izan arte". (Luk 24, 45-49)
Apostoluak eta dizipuluak Jesusi jarraiki baziren, parte ustez-eta, Eromano okupatzaileak kasatu
eta, Erregegoa Izraelen berriz altxatuko zuela, (AE 1, 7-8) amets hortan ez segitzeko, Lukek, liburu hunen
hastapenean, argi eta garbi finkatzen du Jesusek beretzat eta bere Apostoluentzat bilatzen duen helburua:
"Ez da zueri jakitea Aitak bere boterean hautatuak dituen aldiak eta orduak. Bainan hartuko duzue zuen
gainerat etorriko den Izpiritu Sainduaren indarra. Eta ene lekuko izanen zirezte Jerusalemen, Judea
guzian eta Zamarian, eta lurraren azken mugetaraino". (AE 1,7-8)
Bainan, ez da ahantzi behar, liburu hau idazten duen denboran, Lukek ordukotz Kristautasunaren
berri ongi dakiela, bereziki sortu eta eraiki diren Elizen esperientzien berri, Eliza hauietan kristau bizitzak
asmatu teologien berri (hor ditugu lau ebanjelioak lekuko) Eliza desberdin hauek elgarren artean izan
dituzten eztabaiden berri. Badaki ere ordukotz kristautasunaren hedatzea ez dela problemarik gabe egin;
problema hauetan larrienetarik bat izan dela Judiotiarretarik "pagano" deitu herrialde eta gizakietarat
"Berri Ona" heltzea. Zoin xuxen eta ximenki ez dizkigu emaiten problema honen gora beherak eta
eztabaidak, dizkuzioak... eta Jerusalemeko batzarre nagusian hartu ziren erabakiak (E 15, 3-5); nolako
bizitasunarekin ez digu sendiarazten problema honen berotasuna bereziki Judu zenbait elkar hitzartzen
zirelarik zin eginez "ez zutela deus ere janen ez edanen Paulori bizia kendu arte" (AE 23, 12: ikus ere 23,
24, 25 eta 26-ren kapituluak beren osoan).
Hots liburu guzian, Mendekostetik haste, Paulo presoner Erroman aurkitu arte, Lukek segitzen
duen xedeak izan behar du erakustea Jesusen hitza obratzen ari, eremuz eremu, populuz populu: "Ene
lekuko izanen zirezte...".
Ber denboran, Apostoluen Ekintza hauek biltzen duen aldia, beraz Apostoluen aldi hau, Lukek
lotzen du Jesusen aldiari: aldi hau beita Testament Zaharreko agintzen obratzea, eta beraz
Salbamenduaren historiaren zentroa. Apostoluen aldiak sigitzen dio Jesusen aldiari, honen Profeten aldia
segitzen duen bezain segur. Eta arren Elizaren historiak Jesusen historiari bere hedadura osoa ematen dio
Apostoluen lekukotasunari esker, lekukotasun hau dela kristau Fedearen zimendu: horrela, lekuko
hauien bitartez, Fededunak, beti eta non nahi, aurkitzen eta juntatzen ahal du Salbamendua bere betean
biltzen duen historia aldia.
Agian Apostoluen Ekintzak dakarren lekukotasunean zehar elkarrekin ibiltzeak agerraraziko digu
fede eragile bate indarra. Eta ez dut uste Fede honek gure herritasun eginkizunetarik baztertuko gaituela,
gure erresponzabilitateen jabe finkatuko baizik.
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(36) HERRIA ETA ELIZA
Fedegintza, 1, 1975ko abuztua
Herria eta Eliza ez ditugu bat bestean nahasten edo bat bestearen kontra jartzen, ez eta ere bat
besteagandik bereizten. Herria eta Eliza bat besteari lotuak gertatzen zaizkigu: sortu gaituen Herria bere
kultura guziarekin gugan daramagulakotz; giristinotu gaituen Eliza Jesu Kristoren Fede guziarekin gure
bizitze osoari zentzu eta zimendu ematen digulakotz.
Herritasunak dakarzki eginbehar batzuk, batez ere Herria, gure honen kasuan bezala, zapaldua
delarik politika eta kultura aldetik, xurgatua ekonomia aldetik, mespretxatua sozial aldetik, Eginbehar
hauetaz kontzientzia hartze bat sortu da Euskal herri osoan, bainan nolako trabak ez bide ditu aurkitzen
obretan finkatua izateko. Kanpoko Estaduetatik heldu zaizkionak eta Herrian bertakoek muntatzen
dituztenak: batzu besteen intresen bazka leku bilakatu da gure Herria. Gure Herriaren historiari begi
ukaldi bat ematean, ohartzen gara jakin izan duala, mendeetan zehar orain arte, bere ontasunak zaintzen
eta bere nortasunean irauten (Besteak beste, irakur Les Pyrénées - De la montagne à l'homme; Privat
Editoriala, Tolosa 1974). Mende hontan hasi behartu zaion burrukaldia da segurrenik, eraman izan
dituenetan garratzena, gogorrena, luzeena: hil edo bizi alternatiba hertsian sekula ez bezala tinkatua
gertatzen zaigu. Asko aldetatik eta asko moldetarat gure Herriak erakusten digu aurkitu eragozpenak
bentzutzeko kalapioa. Daraman burrukak erraten digu iraun bezenbat bizi nahi duela gure Herriak: bere
erraietatik jalgi militanteak ari dira ala politikan, ala ekonomian, ala sozialean, ala kulturan Herri bat
eraikitzen eta eragintzen.
Gainera, beste nihon ez bezala gure Herriko problemak handiak dira; besteak beste, ekonomia
aldetik: industrigintza sartzea Iparraldean (PARTZUER elkartea honi buruz ari da lanean), azkartzea
Alaban eta Nafarroan, gaurkotzea edo modernizatzea Bizkaian eta Gipuzkoan (Ikus eta irakur SIADECOk bururatu lana; Goiherri Bailara INDUSTRIGINTZA BIDEAN ; Gero Editoriala; Bilbao 1974); laborantza
ttipiari eta kabale hazkuntzari kondizione hobeagoak segurtatzea; arrantza bere ateka txarretik ateratzea;
irakaskuntza emendatzea eta irakasleen ofizioa defendiatzea (Ikus: "Laborari zindikaten biltzar haundia"
Herria 1975-ko apirilaren 3-koa; "Laborantzako Eskola Hazparnen" Herria 1975-ko apirilaren 10-ekoa).
Zeren, hemengo jendeak, bestetakoak bezala, egunero jan eta edan behar du, bere haurrak altxatu eta
eskolatu nahi ditu, ahalaz bere Herrian plantatzen ikusi nahi ditu. Hemengo jendeari, bestetakoari bezala,
doi bat aijeria eta bizitzeko goxotasuna beharrezkoa zaio kantuz eta dantzan biziaren pilpira lagunekin
senditzeko. Beti burrukan ari dena, leher eta zapart eginik, fite higatzen da eta kraskatzen: xahu da
orduan Herria, xahu irria, xahu Bizia. Bainan Biziak ez du erabaki Euskal Herritik ihes joatea!
Holatsu delakotz gure Herria eta holako kenkan delarik, ez da harritzeko herrikide kontzientzia
hartze honek gure kristau Fedea bere usaiako agermoldeetan harrotzea. Beste giro batean eta beste
historia aldi bat ezagutu dugunek, aladere usatuak ginen batez ere Elizako urrats bereizi batzuten, -hala
nola: barur egunak, igandetako meza-bezperak, sakramenduak, goiz-arratsetako otoitzak, elizaren
doktrina jakitea-, gure Fedea agertzen. Ekintza haueri beren fede balioa ez zaiote kendu behar, bainan
onartu behar da ere gure Fede guzia ez dutela betetzen eta agertzen. Gaurko historia aldi honen
garrantziak eta Elizaren irakaspen berrituak eskatzen digu, ohiko urratsetarik gainera edo bestalde,
urrats konprometigarriak pausatzea. Ez da ez gure Fedearentzat historia aldi hau, gure Herriaren
burrukaldi hau, pausatzeko sasoina! Eta hau konprenitzekoa da, konprenitu behar dadukagu: Fedeak
aldian aldiko ekintzak obratu behar ditu sinesgarri izateko, aldian aldiko agermoldeak asmatu behar
ditu, aldian aldiko giza galdeak eta problemak sakonki aztertu behar ditu. Fedea, aldian aldiko bere
eginbideeri iheska abiatzen delarik, galtzen da gizarte berri bat sortzen den guneetarik urrun. Gure
Herriaren kasuan, jokaerak eta ibilerak aldatu edo aldatzear baldin badira, giza baloreak ez dira azpizgora bota: herria eskatzea, jende langilearentzat bere zuzena ardiestea, deneri kultura bideak irekitzea,
elkargoa finkatzea... sekula ez bezala nabari da gaurko Euskal Herrian. Ez ahal du Fedeak erabakiren
Euskal Herri hontatik ihes joatea!
Gogoratzen zaigu Lukek idatzi Ebanjelioaren pasaia hau. Jesusek egiten zituen obra guzien berri
ekarri zioten behin Joanesi (Bataiatzailea) bere dizipuluek. "Joanesek bi dizipulueri dei egin-eta, igorri
zituen Jesusi galdatzerat: "Zu ote zira etortzekoa dena, ala beste baten beha egon behar dugu?" Gizon
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haiek Jesusen gana hurbildu-ta erran zioten: "Joanes Bataiatzaileak igorri gaitu zure gana, erranez: Zu ote
zira etortzekoa dena, ala beste baten beha egon behar dugu?" Ordu berean, Jesusek asko sendatu zituen
beren gaitz, eritasun eta debruetarik, eta itsu askori eman zioten argia. Jesusek ihardetsu ziotan: "Zoazte
eta erran Joanesi ikusi eta entzun duzuena. Itsuek ikusten dute, mainguak badabiltza, lepradunak garbi
gelditzen dira, elkorrek entzuten dute, hilak pizten dira eta behartsueri Berri Ona predikatzen zaiote. Eta
dohatsu, erorbide izanen ez nitzaiona." (Lk 7,19-23).
Arren Euskal-Herri eta Eliza berri bat sor daitezke elkarrekin.
Manex ERDOZAINCY

(38) ERLIJIOSO BIZITZA EUSKAL HERRIAN
Jaunaren Deia, 64-65, 1978ko urtarrila-abendua, 189 or.
Hastera goazen "Erlijioso Bizitzaren Euskal Aste" hau ez da ustegabetarik sortu. Hemen bilduak eta
elkarri lotuak gertatzen garanentzat, aste hau ekintza eragingarri bat izan dadin, beharrezkoa zaigu
konturatzea nondik nola asmatua eta erabakia izan den. Zeren, aste honek badu bere historia: historia
laburra beharbada baina bere-berezko indarkiarekin edo dinamikarekin.
I. ERLIJIOSO BIZITZA...
Luzaz gure erlijioso bizitza pentsatua eta ulertua izan da munduarekiko edo gizartearekiko
trenkadura bat bezala. Erlijioso bizitzaren lehen pausoa zen munduari, gizarteari... uko egitea Jainkoari
gure izate osoa eskaintzeko eta gero, Jainkoaren izenean, mundu hau zerbitzatzeko gure kongregazioak
edo gure Ordenak planifikatu moldeetan.
Molde hauetan balore batzu nahi ziren munduari, gizarteari helarazi eta bizierazi hala nola besteak
beste: pobretasuna, obedientzia, garbitasuna..., batez ere gure lurtar giza bizitza hau gitietsiz geroko, hil
ondo edo zeruko bizitza baten fagoretan, abantailetan.
Erlijioso bizitza, azken mende hautan bereziki, Eliza beraren ikus-pentsamoldeetan orhatua eta
murgildua agertzen zaigu bere eginkizun profetikoa gorderik. Eta, erran dezakegu Elizak munduaz,
gizarteaz zuen ikus-pentsamoldea, bere dominantea, oso pesimista zela: mundua, salbatu nahi
duenarentzat, galgarria da eta beraz mundu honetatik urrundu behar da, ihes joan behar da... Eta,
proiektzio moduan idealizatua ikusten da beste mundua, lurrekoa baino hobea bezala, ederragoa; baina,
oro har, oso abstraktoa, hezen-mamirik gabea eta, gizonaren Esperantza hautsirik uzten duena.
Aita Donostiak 1919-an bildu kantu batean argikara agertzen da ikus-pentsamolde pesimista
honen dominazioa giristinoen kontzientzian, batez ere bigarren koblan:
Sortuz geroz guziek zor dugu hiltzia,
Deusik ez da gure munduko bizia.
Kita dezagun beraz hemengo hauzia,
garbiki eksamina gure kontzientzia.
Bertze munduyan da
gure yuztizia,
Azken sententzia,
zer oren tristia
Eternitateko penaren luzia.
(Nahi balin bagira hil eta salbatu).
Gutarik askori beharbada, horrelako erlijioso egoeran sortu zitzaigun frailetzeko edo seroratzeko
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bokazioa. Nik hasteko, aitortu behar dut horrelako egoera ezagutu dutala eta nere frantziskano bokazioa
horrelako giroan luzaz bizi izan dutala. Haur eta gaztaro garaian, herriko apezak eta kolejioko maisuek
irakatsi zidaten mundu hau galgarria zela, bekatu tokia eta beste espazio bat aukeratu beharko nuela
salbatua izateko. Nik ez nuen konprenitzen zergatik zen hain maite nuen ondoko espazioa hastiagarria;
ez nuen konprenitzen zergatik zen bizi nuen gizartea gaixtoa eta galgarria, eta ere, zergatik salbatu behar
nuen!
Baina izpiritu kritikoa atzarri ez zitzaidan, horrela moldatua eta kondizionatua atera nintzen
erlijioso olatik eta frantziskano gaitua nintzela uste izan dut luzaz. Gainera, ere euskal izatearen eta izate
honek zekarren herritasunaren aurka bazen ere, mundu osorako gaitua ikusten eta ulertzen nuen neure
burua. Beraz, neure Anai Buruzagien eskumeneko uzten nuen neure burua non ere uste baitzuten izango
zela ere beharra, hara joateko eta han lanegiteko.
Zori ona gertatu zitzaidan: Euskal Herrira bidali ninduten 1959.an, hain zuzen Donapaleura.
Orduan hasi nintzen Euskal Herritzea kurritzea, Iparraldetik Hegoalderaino, eta, herri honen
desberdintasunetan, lotura bteratzaile batzu aurkitu nintuen, hala nola: hizkuntza eta historia. Emekiemeki, neure barruan neraman euskal herritasuna hasi zitzaidan, atzartzen, askatzen, indartzen...
bideetan, herriz herri, egin lagun berriekin: kristau militante batzurekin, politiko batzurekin, kultura
lantzaile batzurekin...
Ohartu nintzen, mundu hau, gizarte hau, bere hartan hartuz, ez zela irakatsi zidaten bezain gaixtoa
eta makurra! haatik konturatu nintzen mundu hontan, gizarte hontan zapalduak eta zapaltzaileak
bazirela, jende pobreak eta jende aberatsak, jende baztertuak eta jende handikariak, jende langileak eta
jende manatzaileak... Eta ene problema larriena izan zen zein alderdi aukeratuko nuen? Zalantzarik gabe
aukeratu nuen sortzeak emana zitzaidan alderdia: jende langilearen alderdia, herri zapaldu honen
alderdia. Konturatu ere nintzen Ebanjelioa Pobreen giza lurrean jaio zela eta pobreen giza lurraren
mintzairan hitzeratu zitzaigulako. Nere fraile bizitza, kontzientzia hartze hauekin hasi nuen
berpentsatzen eta berriro ereikitzen.
Iruski ez nintzen bakarrik gertatu. Garai hartakoa da kontzilioa. Denak oroit gara nolako
Esperantza sortu zuen mundu zabalean: zerbait Berri On igurikatzen zuen egiten ari den gizarteak
Elizaren Irakaspenetik eta Obretatik. Eliza barnean, munduko giristinoen artean, egoera berri bat abiatu
zen gaurko gizartea bere hartan ulertzera lehiatzen gintuena: gizarteaz zuen ikus-pentsamoldea Elizak
nahi zuen aldatu eta gaurkotu; Elizak nahi zuen ere bere misonea berpentsatu gaurko gizonei eta
gizonentzat Berri Ona egokituz.
Aldebatetik, Kontzilioak mundu honi, gizarte honi begi berriekin nahi izan dio behatu: mundu hau
ez da bere hartan txarra edo ona, ez da bere hartan galbide bat edo zorionbide bat, salbabide bat. Baina
nola ere mundu hau gizon eta emazteek, jendalde eta herrialdeek..., nola ere mundu hau hartzen, lantzen
eta baliatzen duten, indibidualki eta kolektiboki, arabera bilakatzen da txarra edo ona, galbide bat edo
zorionbide bat. Bestaldetik, Kontzilioak gaurko gizon guztiei, batez ere gogo oneko gizon guztiei, dei
egiten zioten: mundu hau, gizarte hau, beren libertate errespontsablean denen onerako har, konpreni,
landu, balia eta gida zezaten. Eliza bera, arren, dinamika berri batean sartzen zen horrela: mundu
barnean eta ez mundutik aparte; gizarte barnean eta ez gizarte sahetsean; egiten ari den gizarte batekin
konprometitua eta ez iragan den garai bati lotua.
Elizaren dinamika hontan eta honek ireki hildotik doa erlijioso bizitzaren identitate bilaketa. Eta
identitate hau ez da munduarekiko edo gizartearekiko trenkadura batean itxuratzen, finkatzen eta
eraikitzen, munduarekilan eta gizartearekilan eginen ditugun lotura konprometituetan baizik. Ikuspegi
hontan, erlijioso bizitza ezin daiteke izan ihesbide bat, gizarterako sarbide bat baizik gizartea gure bizi
eremutzat hartuz: hau izanen da gure bizitzaren, gure Berri Onaren gunea.
Arren beharrezkoa zaigu ikertzea gizarte berri honen barruan zer bilakatu garen, zer bilakatzen
garen eta zeri buruz goatzen; beharrezkoa ere zaigu elkarrekin aztertzea eta ulertzea nolakoak diren
gaurko gizon-emazteen gutiziak, asmoak, premiak, baloreak, helburuak eta bizi kondizioak; beharrezkoa
zaigu elkarri erratea nor garen geure gizatasunean, gizon eta emazte bezala, nor garen geure
herritasunean?
II. EUSKAL HERRIAN
Galdera hauk egiten ditugula, ezin dugu ahantzi gure herri kontestoa, ezin dugu ahantzi
euskaldun garela. Euskal Herrian bizi garela. Euskaldun izate honek eta Euskal Herrian bizitze honek
ematen eta emanen diote bere hezur-mamia gure gaurko erlijioso bizitzari. Kontesto hau edo egoera hau
batez ere langile eta herri burrukak aldean beste markatzen eta trebeskatzen du.
Aspaldikoa da bere nortasuna eta, arren, bere izatea gordetzeko eta eragintzeko gure Euskal
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Herriak daraman burruka. Burruka honen historia luzea da eta oso koropilatsua. Mendeetan zehar, garai
garaiko gisa eta moldean, Euskaldunek agertu dute beren bizi nahia. Garai garaiko gisa eta moldean,
Euskaldunek jakin dute beren bizi nahi hau bideratzen nola ekonomian, nola sozialean, nola kulturan,
nola politikan. Eta zibilizazioari ekarri dioten beren emaitza ez da emaitza txarra, ez da gutiestekoa ere.
Zer egin dugun eta nor izan garen historian zehar, gure Herrian eta geure Herritik kanpo? Arlo
hau ez da nik gaur ikertu eta agertu behar dizuetana. Bakarrik nahi dut azpimarratu gure herri
burrukaren historian sartzen dituela bere erroak gure ikastaro honek, batez ere azken hogoita hamar urte
hauetako langile eta herri burrukan.
Zeren, nahita ez, gure Herriak bere identitatea bilatzeko eta zaintzeko, bere-berezko eskubideak
gordetzeko eta eragintzeko daraman burrukak bere ondorioak izan ditu haziak izan garen garaian, eta,
gaur, bertan bizi dugun egoeran. Geure izate osoarekin, bertakoak senditzen gara. Geure bizi drama
bertakoari lotua gertatzen zaigu. Gugan daramagun herritasun hautsia, kolpatua, ukatua eta zapaldua
daramagu. Baina, geure herritasunean indarkiak kaldan eta obran daramazkigu ere. Indarki hauk Euskal
Herriaren eremu batasuna bilatzen dute, gure hizkuntzaren ofizialtasuna eskatzen dute, gure herri
langilearen independentzia nahi dute.
Postura honek asko galdera eginarazten digu. Batez ere galdera hauk: Nongo herri baten izenean
lanean ari izanak gara geure parrokietan, geure eskoletan, geure instituzioetan, geure eliza ekintzetan?
Geure hizkuntza erabiliz bazen ere, nongo kultura ereduak euskal pentsa-bizimoldeetan sartzen ari
izanak gara? Geure erlijioso bizitzak nongo eta zein ideologia zekarren "Jainko Ona"-ren izenean? edo
"Jainkoaren Erreinuaren izenean"?
Galdera hauk eta beste asko, elkarrekin eta geure beste lagunekin, geure buruari egin behar ditugu,
ez kulpabilizazio sendimendua gugan emendatzeko, gugan kontzientzia berri bat sortzeko baizik;
etengabeko heziketa baten bitartez, gugan kontzientzia berri hau lantzeko baizik.
"Ebanjelioari biziki loturik eta Heriarekin serioski konprometituak dauden euskal erlijiosoek
osatzen dute Euskal Erlijiosoen Mugimendua" erraten dugularik, erlijioso bizitza eta gizarte bizitza bata
besteari lotuak eta ezkonduak ikusten ditugu, eta ulertzen ditugu.
Geure gizartea, gaur eta hemen, bere osotasunean hartuz, Euskal Herrikoa izanki-ta, lotura
hontatik exijentzia berriak sortzen zaizkigu, batez ere elkarrekin ikertzea nolako ideologiak eta nolako
eklesiologiak mamitzen gaituen, erabiltzen gaituen, bultzatzen gaituen geure motiboetan, geure ekintza
pertsonaletan, geure obra instituzionaletan... Ikerketa honi lotua, beste exijentzia hau ere datorkigu: bizi
garen Herriko arazoetaz gure erlijioso komunitateak kezkarazi eta jabe-arazi euskalduntzeko bideak
irekiz...
Horrelako saila gutarteko fraile eta serora batzuk abiatu zuten duela zenbait urte. Jadanik beren
erlijioso bizitza geure herriarekin konprometitua zeramaten. Bere erlijioso bizitza gure herri honen
burrukan arriskatua zuten eta arriskatzen zuten. Beren muga instituzionalak gainditzen zituzten, ez
kontrebandan, baina herritarrekiko harremanen indarkiaz, militanteen azterketa lanetan eta ekintzetan
esku hartuz.
Batzu, erlijioso bizitza ez zitzaielako errenahi bizi bat edo erlijioso bizitza traba gertatzen
zitzaielako, klase eta herri burrukan leporaino sartu ziren... Beste batzuk senditu zuten, eta asmatu zuten
bide berriak ireki behar zitzaizkiola erlijioso bizitzari Euskal-Herrian. Eta sinetsi zuten posible izango
zela.
Egoera hontan antolatua izan zen, 1972-an, Loiolako lehen Biltzarrea.
Ordu beretik orduko antolatzaileek Biltzarre hau pentsatu zuten Euskal Herri guziko, Iparraldea
barne, Fraile eta Serora mota guziontzat. Hor jadanik agertzen da izpiritu eta jokaera berri bat: gutarteko
eta kongregazioen arteko berezitasunak eta diferentziak ukatu gabe, elkarrekiko zer asko bagenuen
elkarrekin aipatzekoa, elkarrekin aztertzeko eta barnatzekoa. Bestalde, Euskal Herriko Eliza Diozesei
gertatzen zitzaiena gertatzen zitzaigun, hau da: Nola kontuan eta beregain egiten du Elizak Euskal Herri
honen herri izan nahia? Nola kontua eta beregain egiten du Elizak Euskal Herri langile honen burruka
behartua? Nola Elizak esku hartzen du euskaldun izan eta iraun nahi duen gizarte honen indarki
mugimenduetan?
Sakondu. Barnatu.
Loiolan hasi ginen biltzen herriak Elizari egiten ziozkan galdera hauk gugan senditzen genituelako
ere: herriaren galderak gureak ziren-eta. Loiolako Biltzarreak izan dira, guretzat bezala beste fraile eta
serora askorentzat, konzientziaberritze lan bat lehenik. Urte batetik bestera horko biltzarretan formulatu
diren galderak, hitzeratu diren asmoek, eta trazatu diren helburuek gugan moldatu dute ikuspentsamolde berri bat: jadanik erran dizuetan bezala, erlijioso bizitza herri konkretu hontan hezur
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mamitua nahi dugu; eta hezur mamitze hau bere dimentsio osorako Ebanjeliotik atera ditzazkegun
baloreekin hazia eta indartua nahi dugu.
Urte batetik bestera Loiolako Biltzarretan formulatu asmoak eta trazatu diren helburuak hezurmamitu behar zuten ere ekintza batzutan. Joan den urteko Biltzarre nagusitik horrela atera zen:
Euskal Erlijiosoen Mugimendua bere helburu finkatuekin:
- Euskal Erlijioso izan;
- Euskal Erlijiosoak euskaldundu;
- Euskaldunei erlijioso bide berriak urratu...
Loiolako Biltzarreko inguruan eta ondorio bezala, aipa dezagun bestalde ere:
- Euskal Herriko Probintzialen Batzarrea
eta
- Euskal Teologoen Institutoa datorren urrian Bilbon irekiko dena.
BUKAERA
Ikastaro hau denen ekintza izanen da.
Hemen garen fraile serorak elkartuko gaituen ekintza, elkar konprometituko gaituen ekintza bat.
Baina, ere ekintza hau izanen da gugan daramagun Euskal Herriarekin elkartuagotuko gaituen ekintza
bat, konprometituagotuko elkartuagotuko gatuen ekintza bat, konprometituagotuko gaituen ekintza bat.
Erran behar dut arren, eginak izanen diren hitzaldiak ekintza honen argigarri izanen direla xoilki, ekintza
honen argigarri, baina denok gara elkarren lagungarri, elkarren argi, elkarren ebanjelizatzaile geure
herriaren aurrean eta geure herria lekuko. Eta erlijioso bizitzaren orokortasunak ez du galtzerik izanen,
zeren geure herri ukatu eta zapalduaren bitartez munduko pobreak, gaurko pobreak, gaurko jende eta
herri ukatuak, xurgatuak eta zapalduak beren justizia buru har, beren bizi nahi burrukan, beren giza
burrukan juntatuko baititugu.
Donostia, 1978.8.28

(39) LA CULTURE BASQUE EN SOULE
Herriz-Herri 128, 1983ko maiatzaren 5a,10.or.
Le mardi 26 avril, à la Maison interprofessionnelle de Tardets, s'est tenu un débat autour du "Prérapport de l'enquête sur l'état de la culture basque en Soule"; enquête réalisée par Maïte LAPHAILLE et
François FOURQUET dans le cadre de la convention culturelle signée entre l'Etat et la ville de Tardets.
Une soixantaine de personnes, dont 5 maires, y participait.
Lan-tresna honek bi zati dauzka. Lehenean, analisiatzen da euskal kulturaren egoera kritikoa
Xuberoan. Bigarrenean, proposamen andana bat aipatzen da eta frango xeheki bi hauek: Instituzio
kultural bat antolatzea, bidatua litakeena tokiko jende kulturalekin (arte-langile eta Elkargoak) eta herrigizonekin; Xuberoko kultura etxe bat Maulen eraikitzea.
Elkarrizketaren helburua zen lan-tresna oni buruz egin zitazkeen kritikak erraitea eta biltzea.
Lehenik mintzatu dira: SU-AZI-aren izenean Johane CAZENAVE, UHAITZA-ren izenean Frantxua
CAMUS, IKASTOLA-ko Burrasoen izenean Frantxua DASCON. Gero, batzuk eta bestek finkatu edo
xehekiago aipatu ahal izan dituzte dokumentu honen ahuleziak, eskasak, mugak.
Batez ere azpimarratu da:
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1. Analisiak hobeki agerarazi behar lukeela legez gure mintzaira arrunt baztertua izan dela eta
dela: bai eskolan, bai administrazioan, bai komunikabideetan (irrati eta telebista); legez baztertua izaite
honek euskal kulturari ekarri dio izigarrizko kaltea eta galtzea; frantsesa nagusitu da eta zapaltzaile
bilakatu, jendeen arteko eguneroko harremanak eta solasak beretzeraino.
2. Erabaki politikoak hartu behar direla euskal kultura berriz abiarazteko, finkatzeko, hedatzeko:
ekonomia eta kulturaren indartzea bata-besteari lotu behar da: lotura hau biziaraztea onartu behar du
Estadoak, bai legez eta bai diruz.
Garrantzizko sail honi zimendu finki bat emaiteko, beste bilkura-debate bat egitea denek erabaki
dute: heldu den maiatzaren 26-an, Atarratzen, ber etxean eta ber tenorean.
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(40) PIARRES LAFITTE JAUNARI OMENALDIA
Herriz- Herri 131, 1983ko maitzaren 26a, 8 or.
Bere hilabeteko biltzarrearen ondotik, Mendekoste astelehenean, maiatz honen 23-an, 11-ak et
erditan, Euskaltzaindiak egin dio piarresLAFITTE Jaunari bere omenaldia Uztaritzeko Herriko-Etxean.
Beñat DASSANCE, Uztaritzeko auzapezak Euskaltzaindiari eskaini dio bere herriaren agurra. Luis
VILLASANTE, Euskaltzainburuak erantzun dio eta gero, hitz laburrez, erran du elkarretaratze honen
helburua: Euskal-Herri osoaren izenean Euskaltzaindiak LAFITTE Jaunari erakutsi nahi ziola bere
atxikimendua, gure herriaren alde egin duen lan baliosarentzat. Mintzaldi luze, eder eta sorkor batean, J.
HARITSCHELHAR Jaunak aipatu du LAFITTE jaunak urte luze eta dorpeetan, batez ere euskararen
inguruan lantu duen saila eta, irakasle bezala, moldatu izan dituen ikasleak. Hauen kopurua ez da ttipia,
eta, hiruetan hogoi bat bederen, ainitzak goi-mailako istudioak eginik, hitzartu dira, bakoitza bere
jakintzan eta moldean, liburu mardul bat egiteko: IKER 2, Euskaltzaindiak Gipuzkoako Diputazioaren
babesean argitaratu duena eta LAFITTE Jaunari eskaini diona. Obra hontan, asko aldetatik gehienik eta
jakitatez ikertua den gaia, hau da: HIZKUNTZA ETA LITERATURA.
Bere mintzaldian, bere burua arrunt Uztaritzekoa zaukala erran ondoan, LAFITTE Jaunak azkar
azpimarkatu du liburu hontan argitaratu diren lanen garrantzia: bai jakintzaren eremu eta metodoen
aldetik, bai euskarak hizkuntza mailan hartu duen toki baitezpadakoaren gatik. Langile jakintsunak,
erneak, argiak, nonbre handian baditu gaur euskarak bere geroa urratzeko eta finkatzeko: honek du gaingainetik pozten LAFITTE jauna bere 83 urtetan.
Omenaldi honen kariala egin da ere Euskaltzaindiak izendatu Iparraldeko euskaltzain urgazle
berrien sarrera: Beñat GOITY, Xarles VIDEGAIN, Beñat OYHARZABAL eta Manex ERDOZAINCYETCHART.
Hots, biziki jenderekin, egun eder bat: geroari begira gaurko borrokak aintzina jarraitzeko.
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Piarres Lafitte-ren artikulua Erdozaintziren “Euskal-kultura baten behar gorria”
(Herria, 1956) artikuluari erantzunez:

“OSTOGIA” JAUNARI
Herria, 1956-04-19
Jauna, “Euskal-kultura baten behar gorriaz” igorri daukuzun artikuluak erakusten du “suhar eta
kartsu” hetarik zirela, eta halako latz batekin irakurri ditugu zorigaitz-ka hasi ditutzun azken lerroak.
Othoi, ez zitela hainbertzetaraino hasarra bertzen kontra; eta, dakizunaz geroz zer den egiteko, lot zaizkio
zuhaur lanari: gure astekari huntan berean badukezu toki, eta segur naiz “Gure Herria” ez zaitzula
hetsiko, zonbait kitzika gora-behera. Jakizu, eskualzale zaharrak ez direla, zonbaitek uste duten bezain
gaitzikor.
Halere, jauna, nahi nituzke chuchendu lumatik lerratu zaizkitzun bizpahiru ahapaldi makhur.
Ororen beharra
Hasteko, ez duzu jasaiten ahal erdaraz ezar ditzaten, “Gure Herria” delakoan, eskualdungoari
doazkon berriak. Ez bide dakizu gure choko huntan ez ditakela aski irakurtzale bil, eskualdun hutsen
artean, gisa hortako agerkari baten bizi-arazteko: hortako bereko, erdara ez ditake osoki baztert...
Bertzalde on dugu erdaldunen ere argitzea gure zerez, hein batean ikasirik zer giren, ez
dakizkioten sobera aihert gure eskual-ohidureri. Arrotzen erdian bizi behar-eta, arrotz hoik pochi bat
bederen guretuz, gure eskualdun lana errechago izanen da.
“Zaharkeria”
Gero min egin dautet paper zaharrentzat izan ditutzun erdeinuzko hitzek. “Zaharkeriak”
balinbazaizkitzu arbasoen berriak, eta hasten bazira fa eta fa, zaharkeria zokorat aurdiki beharrez, kasu,
jauna, norbaitek ez ditzan berdin mesprecha eta zokorat igor bai eskuara, bai erlisionea bera, erranez
gaztek ez dutela griñatzerik aspaldiko gauza bipiatu hoitaz. Ez dugu eskuara berechi behar gure bertze
ontasun guzietarik.
Argi berrieri ez gaudela muthur
Aithortuko dugu gure ontasun guziak ez direla zaharrak. Gu ere hogoigarren mende huntan bizi
gira: mende hau ere gurea da, eta ez diogu den gutiena muthur egiten.
“Herria” huntan bederen deus ez zaiku arrotz munduan gertatuetarik: leku eskasak luzaz
bortchatu bagitu chuhur izaiterat, gure hegalak zabalduz geroz ageri bide da, jasta bederen emaiten
diotegula irakutzaileri, gizonen gogo-bihotzak irakitarazten dituzten asmu eta berri gehienetarik; ohart
ditazke eskuara aski aberats eta zalhoin dela, gauza gorenez ala barnenez mintzatzeko.
Bainan Eskual-herrian, bertze eskualdetan bezala, kasetak hein batean egon behar du: mamitsua
izana gatik, irakur-errecha; jende cheheak laster nahi baitu iragan, kasik tarrapatan, hanbat jakitu gabe.
Horra zergatik, ez erdaraz, ez eskuaraz, kaseta-egileek ez dugun gure egunkari ala astekarietan
filosofiarik ez jakitate hutsik aiphatzen. Agerkari bereziak mintza ditela, nahi badute, Einstein, Sartre,
Jaspers eta gisa hortako biligarroez.
Kultura
“Ostogia” jauna, menturaz erranen duzu ez dugula kulturaren achola handirik. Zuk kultura
jakitate berezi batzuetan emaiten duzu. Bainan kultura mota asko badira, eta denek badituzte beren alde
onak.
Eskolatuena ez ditake izan jende chehearena, eta jende chehea dugu eskuararen jabe. Harentzat
egiten ohi ditugu eskuarazko lan gehienak, eta gure chedetan da, hunen heinaren goratzea mailetik
mailera, bainan egoki zaizkon eremu eta mugetan.

_____________________________________________________________Corpusa: Artikuluak

Eskolatuek nahi balute eskuarazko zerbait hazkurri, aski lukete “Eusko gogoa” deitu agerkariaren
eskuratzea: han aurkituko dituzte ikerpen, itzulpen, olerki, ederti, edesti, ereserti, elerti, eta bertze zer
nahi idaz lan jakintsun. Zaitegi jaun apheza da agerkari sakon eta hedatu horren asmatzale eta
zuzendaria.
Zorigaitzez, mundu zabalean ez dut uste bortz ehun eskualdun badiren orotarat, agerkari hori
irakurtzen ditenik. Zuhaurek hartzen duzuia, Ostogia jauna? Eta, nahiz errechagoa den, eta gauza
berrieri emana, eskuratzen duzuia “Egan” Donostiakoa? Badukezu zure kulturaren ernatzeko zerbait,
aiphatu bi aldizkari hoitan.
Berri on bat
Haatik, Ostogia jauna, gogoari emozu eskuarazko liburu baten egitea, ez dela lanik gaichtoena:
saltzea da nekhe: erosle eskasak chahutzen gitu eta izitzen.
“Gero” salgai emanik, mendiz hunaindian ez dauzkute erosi ehun eta berrogoi ere...
Tournier jaunak eta nik agerarazi dugun “Lexique français-basque” hiztegia uste ginuen aise
salduko zela; ez da biziki emeki baizik saltzen, eta Tournier jauna bortz ehun mila liberaren zorrarekin
dago, chifritua, lehertua...
Horra nun den eragozpen eta traba handiena, eskuara-liburuen egilentzat.
Aski aise saltzen diren liburu bakharrak dira elizako-liburuak eta kantu liburuak. Horra egia.
Baditake ez dugun ongi antolatu edo aphailatu liburu eskuarazkoen saltzea; bainan ez da dudarik,
kultura gora guti izanen dela gutartean, eroslea hain bakhan geldituren deno.
Othoi, Ostogia jauna, egitzu bi gogoeta hoitaz guzietaz, eta zorigaizka ez ar, Ortzantzaren seme
baten pare!
P.L

8.2.2. ARTIKULU ARGITARAGABEAK

(1) ESKUALDUNGOAREN ZIMENDUAK KORDOKATUAK
ZONBEIT ARRANGURA NAHAS-MAHAS 571
Behar-orduz Eskual-Herritik kanpo bizi izankieta, beharba haren mugen barnean
direneri baino hobekiago agertzen zitzaizkigun Eskual-Herria deramaten on eta gaitzak.
Hautemanez arrotzen gonbresak, batzu chuchen, bertze batzu nargazko, gure baithan phiztu
zitzaikun Eskual-Herriaren alderako amodio biziago bat eta gogoan ibili ginduen arthoskiago
Eskual-Herria ezagutzea ez bakharrik bere jauntzi eder eta pinpirinean bainan barnago zilhatuz
haren altzoan bizi den gizon eskualduna egun pochi pochika jaten ari duen gaitza ezagutu
nahiz. Eta uste dugu holako gerthakari batek zor zuela gogoeta egin gin-dezan, nigaringarri
beita ikhustea. Eskual-Herriaren buru direnak kargu suerte guzitan, beren intresak bazterrerat
utzirik, nolaz ez diren elgarretaratzen eta nolaz ez duten zerbait pruntki moldatzen gaitzari
ihardokitzeko. Heien laguntzea gatik (laguntza pochi bat ekartzen ahal dukegun bezanbat) bai
ere nunbeit aurkhitzen balin bada, bihotzez eta izaitez egiazko eskualdun den norbait haren
sustengatzea gatik, nahi ukhan ditugu gure ikhertze eta oharpenak zonbeit lerrotan finkatu.
Gaitzaren zonbait alderdieri ohartueta, beharba, bere eskualdungoari aski atchikia den norbait,
gizontasunez bethea den norbait, agertuko da, zoinek funtski, zerbait egin nahiko beituke
eskual-gizonaren salbatzeko berantegi izan aintzin.
Menturatu gira aipatzerat ere zonbait azalpen, argitze, erremedio, gaitza ezagutu eta,
bere premiaren arabera arthatzeko. Bizkitartean ez ginduke nahi gure gogoeta hoiek
irakurtueta izan ditezen ahantziak; nahi ginduke, bihotzetik jengitzen direlakotz, sar ditezen
eskualdun bihotz bakotchan, dei samin bat bezala; ithotzerat doan haurraren dei erdiragarri bat
bezala; eskual-semearen deia! Badakigu segur, guk hemen erranak, ez direla osoki chuchen,
bainan ororen artian uste dugu zerbait egia aurkhi ditakeela eta egiaren parterik ttipiena
galtzerat ez dezakegu galtzerat utzi. Alabainan egiari zor zaio leialtasun eta nun nahitik jinik
ere haren alderat ethorkor izan behar gira, gure baithan sar dadien eta eman gostu ederrik.
Badakigu ere, gizon girelakotz, gure bichta frango laburra dela eta askotan gertatzen dena, guri
ere gertatu dela: diren gauza eta egiten diren lan eta obra anitzen artean batere ohartu gabe
izaitea!572
I. Eskualdungoaz:
Ez ditugu aiphatuko Eskual-Herriko erremuak; lehengo denboretan izan dire aije
zabalago.Jakintsunen azken ezagutzen arabera lehenago izan da arzondetze (civilisation) bat
hedatzen zena Pirene mendien erditik iraganez, Dordoñatik hesirik Portugaleko mugetaraino.
Mendeak iragan arau arzondetze hori hertsatuz joan da eta gu gira, egungo eskualdunak,
Pirene mendiaren bi sahetsetan kokaturik gaudenak, arzondetze hori begiratu eta jarraiki duen
gizalde bakharra. Eskual Edestia (histoire) ikhertzen balin badugu ohartzen gira nola politiko
gizonek Eskual-Herria, duela zonbeit mende, bi pharte zathikatu zuten, bi erresuna haundiren
meneko izanez aijeago bentzutuak izan gaitezen. Bainan, guk Eskualdunek badakigu arras
untsa, gogoak ez duela mugarik; eta an(h)itzetan573 elgarren arteko bek(h)aizgoak berechi
balin bagitu, egun, denek, gogoz eta bihotzez bat egin nahi dugula; indarrak batetaratuko
ditugula ezen nahi baitugu gure enda zaharraren bizia jarraiki, haren omena zabaldu eta
munduan ageraratzi. Zonbat odol ichurtze, auhen eta bihotzmin gostaia zaukun baratzen
zaukun azkatasun pochia! guhauren gostuz badakigu! Munduko leihor guzietan bizi giren
571.-

Testu datarik gabea. Lehenengo izenburua ezabatuta dauka, eta
bigarrena arkatzez idatzia. Autorearen azpimarratuak eta parentesiak
errespetatu ditut.
572.- Alde batean idatzi du: “Barkatu huts haundi hori. Eskualdungoaren
alde egiten den lana, eginik dauka eta, lan hori esker, geroa esperancha gozo
batekin behatzen dugu, ezen baitakigu lan horrek ukanen dituela ondorio onak
eskualdungoarentzat”.
573.- Hitz ugaritan lehenik 'h'z idatzi eta ondoren ezabatu du.

Eskualdun guziak, berezikiago Eskual-Herrikoan loth gaiten sail berari: eskual-gizonaren
salbatzeari; eskualdungoaren garbi atchikitzeari eta eragintzeari. Lehen bai lehen heda dezagun
eskual-kultura gure norbaitasun berezia arrotzterat ez dezagun utz; gure ondotikakoak izan
ditezen osoki eskualdun ez bak(h)arrik izenez, bainan bai izaitez. Lehengo Eskualdunen
idurira oraikoek ere beren jitearen araberako dohainak: zuhurtzi, zuzentasun, zintzotasun,
sin(h)este eta bertze lant-ditzatela eta zohiaraz.
Uste du gizonak, urt(h)e oroz, tresna hobeago, chuchenago batzu asmatzen dituelakotz
atomen sekretua barnago chilatzen duelakotz, mundu guziaren jabe sarthu behar duela.
Tresneriak baditu ongi haundiak; baditu ere, zorigaitzez, ondorio tcharrak. Batzutan ikhar
gaude, iduritzen beitzauku ezen tresneria, asmatzailearen beraren kontra bihurtzeko khinkan
dela, zirti-zarta batez gizona ezeztatua ezan (?). Ik(h)usiz gizonaren izaitea zer lanjerretan egoki
den, tresneriaren kolpearen ikharan; ik(h)usiz lantegi nasaietan lana nausi eta gizona bihotzgabeko tresna ik(h)aragarrien muthil, beren eskuz, beren gogoz egin obrarik sekulan ez
dezaketela goza. Ik(h)usiz nola erresuna haundien gizalde ttipiago batzu, heien larriaren
gostuz berentzat ezin aski intres atheratuz, beren eskupean motorturik derauzkaten, azkatasun
osorat heltzerat ez utzi nahiz. Ik(h)usiz hoinbertze hirrisku hoinbertze zuzenkontrakeri, guk,
Eskualdunek, eginbide bat badugu: gure Aita Ama miresgarrien sahetsean, heien bihotzaren
beroan, heien jakitatearen argian ik(h)asi gizonaren haunditasuna, gizonaren errespetua
munduari goraki salhatzea, eta haren zimenduetan finkaraztea. Oroz gainetik herri ala ontasun,
jakitate ala aberastasun, gizontasuna behar dugu begiratu, goratchiki. Hori da eginbide
premiatsuena; ez da duda-mudarik izan behar. Gizona bere izpirituaz, bere arimaz gauza
iragankoretarik berech delakotz, bethikotz egina, behar du izan munduaren nagusi,
munduaren khudeatzale; jabetasun osoan,
bere ongiarentzat eta Jaun-Goikoaren
goraip(h)alditzat, jarri dituen legeen arabera.
***
II. Eskuaraz:
Eginbide haundi bat badugula bet(h)atzeko; ez dezagula ahantz. Bainan eginbide hori ez
dezakegu burura gure arpegi berezia begiratuz baizik; gure eskualdun jite bereziari leial izanez
baizik. Eta egun leialtasun horren zeiarkatzerat goatzi, guhauren faltaz, ezazolkeriaz eta funts
gabez. Eskuara denaz geroz gure gogoaren agerbide bikaina, ahoan ibil dezagula ahalgerik
gabe. Gizon bat ezagun litake othe bere larruaz buluziz geroz? Eskualduna eskualdun litake
othe bere mintzaira galduz geroz? Eskuara bazterrerat utzia duen gizona ez da gehiago
eskualdun zeren eta bere izkuntza bezala gogoa ere erdaldua beitzaio. Entsegatuko gira
ik(h)usterat zer gisaz eskualdun ainhitzeri erdaltzen zaioten gogoa eta zertako estimu ttipian
deraukaten beren haurrean ik(h)asi mintzaira.
Erran dezagun, lehengo denboretan, eskualdunek frango gutti izkribatu dutela eta guziz
gehientsuek gure bas-herrietako lan borthitzek ez dutelakotz arterik ez deskantsu haundirik
uzten ez dute irakurtzen edo izkribatzen laket. Hamalau urtheak artino ikhasi harekin satisfos
daude, jakitatez haurtasuneko ephean baratzen direla. Gorphutzarekin batean, ber oldarrean,
gothortzeko, osotzeko orde heien izpiritua, heien gogoa garatu da jakitate eskasean, bere
oldean hautsia. Gerthakari horrek agerarazten derauku gizonaren izaitean desberdintasun bat:
gorphutza untsa larritua, bainan izpiritua hertsi baratua. Haatik dezagun aithort gizonak bere
egite eta izpiritua chorrotch, biphil eta erne, badaki bere egun guzitako bizitzeatik aski
zuhurtziaren biltzen. Arbasoen erraneri eta urhatseri jarraikiz; Aphezak, igande guziz eta
astegunetako bilkhuretan eskaini girichtino erakaspenaz arima asez, Eskualdunak badaki ber
izamenaren gizonki moldatzen; egiaren arabera, durduzatu gabe, badoa bururaino bere bidean,
urhats arhin batean segurki. Gogoratzen zaizkigu Duvoisin kapitainak bere “Laborantzako
Liburua”-n (1858-an argitaratua) aita baten ahoan ezartzen dituen elhe zuhurrak, bere semeari
diola: “Ene semea Jainkoarentzat izan behar da gure lehen hitza. Garenak, harek egin izan
gaitu; ditugunak, harek eman izan darozkigu; hari zor diotzagu beraz gure esker guziak. Ez
daroku eman onthasuntze handi bat. Bainan bizia gozoki iragaitekotzat, ez da (askok uste
duketen bezala) aberats izan behar” (P.2 eta 3) “... Ez da onthasunetarik heldu dohatsutasuna,
bainan bai eginbideak ongi bethetzetik zeren bere eginbidea ongi bethetzen duen gizon
prestua, eroria baitago bethi Jainkoaren nahira. Eta Jainkoak ematen dio barneko bakea.” (p.4)
Hora zonbeit hitzetan botatua, argitaratua eskualdunaren filosofia (philosophie) bikaina.
Munduan agertu othe da zuhurtzia sanoagorik, azkarragorik? Ez dira paperetan ahantzirik
dagotzin solasaldi batzu, kuriosagoen gozagarri; bainan dira aho-mihiz, eskuara beren
izkuntzan, zaharragokoek beren ondokoeri hel-arazten dioten aberastasun paregabea, ontasun
ezin neurtua. Eta nola beita Eskualduna guziz gizon aria haren lehen arrangura da ik(h)asi
duen bere biziaren edertzeko lehen bai lehen baliatzea.

***
III. Ekonomiaz:
Gocho zauku behatzia gizona bere filosofia zuhurrean emana. Bainan ez da ahantzi behar
gizona behar duela zerbaitetarik bizi; nola ere beituke aijean bizitzekua; aijeago jarraikiko da (
); aijeago pratikatuko du ere erlijione girichtinoa. Ehun urthe barne gizonaren behar-orduak
emendatu dire; bizi modu zonbeit urthe barne izan dire itzulipurdikatuak; gizonen arteko
eztabadak gaizkonduz joan dire. Ez bakharrik bere egun guzitako behar-orduetan, bainan
saminkiago bere barnean, bere sinhestean, bere ariman gizona joa izan da, guziz inharrosia,
nun iduri beitu fede gabezko arzondetze (civilisation) batek bere ziuntan ereman behar duela.
Gerthakari horren aintzinean begien hestea, girichtinoak egiten ahal duen bek(h)aturik
haundiena! ezen gu girichtinoak ez balin bagire munduaren urhatsean sartzen gu gabe
sorthuko beita egun hazitan den mundu berria; erran nahi dugu sinheste gabeko mundu berri
bat. Girichtinoek, eman dezagula sortzen ari den mundu berriari arima bat; ezan dezagula
sinheste bat eta girichtino hatsaz sustenga. Preseskiago Eskualdunek ikhus dezagun zer
mailetan aurkhitzen den Eskualdun gizona.
1850- iri hortan induztria sorthu zelarik lantegiak eraiki ziren, hiriak hedatu, zabaldu,
bas-herrietarik ethorri laborari langiletaz bethe. Alhorretarik lantegietarat alderatua izan zen
orduko gizona. Kanpainak hustu ziren hirien fagoretan, laborantza ahulduz zoala.
Eskualdunek bethi beren baithan senditu dute leihor urrunetarako tirria. 1865-etik eta 1875
artian nasaiki joan ziren Ameriketako borthu ikharagarrietarat, Eskual-Herria gothortzeko
orde, bere indar hoberenez husten zela. Geroztik ere izan dire joanaldiak, bereziki undarreko
gerlatik landa. Eskual-Herria mendre baratu da; eta guhauren faltaz ainhitz irabazpide arrotzen
eskuetarat utzi ditugu erortzera hala nola Adoureko burdin-olhak; Mauleko zapata lantegietan,
eletrikako edo bide-egile langileetan, oihanetako aizkolarietan ainhitz español, italiano,
aljeriano khundatzen dire; otel gehientsuenetan ere nausi etchek’andere estranjerrak ditugu...
Zer erran gure herrietako khudeagoaz (administration)! Apheza ez delarik Herriko-etcheko
segretario erriente edo errientsa da eta jendeak zerbait paper duelarik eginarazteko hoien ganat
doatzi. Zer du egitekorik aphezak are gutiago errient edo errientsak herriko khudeago zibilean.
Ez othe ditake herri bakotchan jende bat hatzeman ahal kargu horren bethatzeko aski kapable
ditakeenik. Eman dezagun errienta edo errientsa ez direla eskualdun eta gogo gachtoko direla
badakikete abilki jenden biltzen, bereziki gazteeri egiazko fedeaz dudarazten. Ez dugu erran
nahi behar dugula itsutuki izan gure herrietan zerbait kargu duten estrenjeren kontrako edo
etsai. Bainan behar ditugu gure tokietarik baztertu, guhau izanez kapable kargu hoien
bethatzeko. Hortaratzeko gudua jokha dezagun gure herriko ahulezia eta ezazolkerieri. Bethi
berokoi, urgulutsu, elgarren bekhaizti sekulan ez gire elgarrekin aditu ahal izan eta horrela
kalterik baizik ez dakogu ekharri gure Herriari, are gehiago gure buruari. Orai Eskual-Herrian
buruzagi direnek, eskualdunen haurretan hauta ditzatela ikhasteen egiteko eta jarraikitzeko
kapable izanen direnak; lagunt ditzatela beren adichkidantzaz, kontseiluez ete erresurtsaz,
egun batez izan ditezen Eskual-Herria bere aldakuntzan khudeatuko dituen gizonak;
eskualdun laborari eta langileen intresak, zuzenak begiratuko eta eraigoratuko dituztenak.
Horra lehen eginbide premiatsuena Eskual-Herriaren jabe sartzea.
***
Eginbide horrek baitezpada galdegiten du buru eta jakitate; bakotcha bere
berekoitasunetik jelgi dadien, bertzen ongiaren bilhatzeko. Jakitatearen alderako aiherkundea
gaindi dezagun eta baztert. Bertzelan ere bere funtsetarik ahal bezanbat mozkinen atheratzeko
laboraria ohartua da ez zela aski lur berean, urthe oroz khanbiatuz, hazi berri bat ereitea;
ohartu da behar zela lurra bernez ezagutu, ikhertu ikhusteko zer aberastasun zaukan, bai ere
zer eskas. Lan berezi hortako behar zirela gizon argituak, injeniorak zoinek beitakike chuchen
erraiten lur hunek zer duen balio, zer hazi den hobekienik joanen; lur horrek zer duen eskas,
zer onkailu behar zaion eman ontzeko. ohartu dire ere laborariak tresna berriz gure laborari
etcheak behar direla muntatu, lanaren aijetzeko, garbitasunaren begiratzeko, kabelen
arthatzeko. Laborariak ere behar duela dakien hura baino gehiago jakin, ezen bere dretchoen
begiratzeko, zaintzeko beharko beitu ezagutu legeak zer dion, mintzatzen jakin, edozoin
jakintsunekin solastatu. Hortako badira Eskual-Herrian azkarki eraikiak lau laborantchako
ikhas-etche: Aguerria, Garicoitsenia, Garro eta Mayorga. Lan gaitza egiten dute eta geroan ere
egin beharko. Beharko dute moldatu eskualdun gazteria bat ederra, zintzoa, funts haundikoa,
girichtinotasun ideki batean zohitua, munduaren urhatsaren khudeatzaile izanen dena,
jakitatez argitua, gogoz zabala. Horrela ikhas etche hoietan ibilki diren gazteak, beren
Aita’Ama chaharren urhatseri jarraikiz, heieri eskuz esku lothurik, atzotik landa izanen dire

egun Eskual-Herria azkartuko, haundituko, zabalduko duten gizonak; heieri esker EskualHerriak hazten ahalko ditu atzo egin dituen baino aije gehiago jende. Ber denboran,
laborantchako edo bertze ikhas etchetako buruzagiek behar luzkete zonbeit gazte hautatu,
beren aije ikhasteko ahalen eta gustuen arabera moldatu, gidatu, Frantziako ikhastegi
nausietara igorri injeriorgoko eskolen egiteko, gero Eskual-Herriko ikhas-etcheetan jer ditezen
erakusle gisa. Aladere eskualdun gaztek konfiantcha eta atsegin haundiago batekin eskualdun
jakintsun bat esuaraz mintzo behatuko dute edozoin estranjer baino. Horra bigarren eginbide
premiatsuena: laborantcharen salbatzea, Eskual-gazteriaren jakitatez goratzea; eskualdun
injeniorak bilhatzea.
***
IV. Ikaskuntzaz
Ber agiantzak ditugu opatzen eta finkatzen gure herrietako eskolentzat. Eskola libro eta
laikoen arteko gudukak nausituz, beha dezagun gure herriko mugak baino gorago, urrunago;
goratik so egin dezagun munduaren moimenduari hobekiago ohartzeko; munduaren gorabehera ahalgegarri ez deus batzutan debaldetan enplega. Bilha dezagun Eskual-Herriaren,
Frantziaren, mundu guziaren ongia. Gogoan ukhan dezagula departamenduko bi eskola
normaletan ba direla eskualdun seme eta alabak, errient eta errientsatzekoi ikhasteen egiteko
sarthuak. Sortzez Eskual-Herriko dire eta kasik denak familia girichtinoetarik jelgitzen. Beraz,
chuchenki joanez, girichtino behar dute egon eta izan. Badakigu eskola normaletan, erlijione
girichtinoa ez dela erakusten ahal eta eskola horietan sartzen diren girichtino gazteen sinhestea
hirrisku haunditan dela, ezen erakatsia beitzaiote sinheste gabeko egokinde (philosophie) bat,
zoinek arima husten beitiote eta izamen makhur bat hararazten. Eskola horietan ibilki diren
gaztek beren girichtinotasunaren hazteko aurkhitzen ahal dute. “Ikhasdunen Parropia”
(Paroise Universitaire) deitzen den batasuna, erreint eta erreintsa girichtino laikoentzat egina.
Bainan gazteetan gutti dire batasun hortan pharte hartzen dutenak; aphailatuak diren
bilkhureri jarraikiak direnak. Zer egin eskola normaletan sarthuak diren gure gazteentzat? Ez
dugu nihundik den mendren dretchorik eskola horietan heien sartzerat ez uzteko. Bainan heien
Aita’amen eginbidea da, aphezen (bereziki omonieren) eginbidea, herriko heien gazte lagun
girichtinoen eginbidea heien bururaino laguntzea: konprenituz heien bokazionea; amodioz
sustatuz; behatuz beren sinhestearen gora-beheretan; gure laguntzeri esker gizontasunera hel
ditela girichtino gothor, zohitu. Bakantzetarat ethorriko direlarik, hiritar moda berezi
batzuekin, errespeturekin hurbil ditzagun, badakigula beren eskolan beharba batere ez dutela
pratikatzen; herrirat orduko, bertzeak bezala egitea gatik, arapratikatuko dutela. Ez gaiten izi;
ez ditzagun kondena; bainan maita ditzagun, adichkidantzaz ingura; sendi dezagun heien
barnean eri den guduka garatza; sokhori ditzagun eta lagunt beren jitearen gainaren hartzen,
girichtino azkar eta seguragoko baizik ez dire atheratu. Ikhusiz herriak, girichtinoek zonbat
lagundu dituzten, ohartuko dire zonbat zor dioten; orduan nahiko baizik ez dukete beren sorherria errotik cherbitchatu. Gozon oso, bilhakatu dire, zintzo, jakintsun, sinhesdun; zer ongia ez
lezakete egin Eskual-Herri guziari. Eskolak akabatu arau, Eskual-Herrian buruzagi direnek
achola behar lukete ukhan gobernamenduari finki galdegiteko gure herrietako eskoletan
izendatuak izan ditezen erreint eta erreintsa gisa. Othoi, intres eta zikoizkeriak bazterrerat,
utzirik; elgarren arteko gogo-muga eta aiherkundeak urrun aurthikirik, zintzoki, bilha dezagun
Eskual-Herriko haurren ongia. Horra hirugarren eginbide premiatsuena: gure Herri eta Hiri
guzietako eskoletan eskualdun erakusleak soraraztea, ardiestea eta jartzea.
***
Gure herrietako ikhastegi ttipi eta nausietan erakusle eskualdunak ukhanez, eskuara
eskualdunen izkuntza gure haurreri erakutsia izaiten ahal litake, bederen astian bi orenez. Ezen
ez balin badugu khasu emaiten, hemendik zonbeit urthe gora-behera, gure herrietako haur
guziek, eskolan ikhasi frantsesa mintzatuko deraukute. Oraiko denboretan, bertzetan bezala
Eskual Herrian ere, haur gehientsuek luzaz ikhasteak jarraiki behar dituzte, “C.A.P.” edo bertze
diploma zerbait ardietsi beharrez, ofizio bat eskuratzekotan, lantegi batetan sartzekotan. Nola
beita haurraren gogoa guri, ethorkor, hoin luzaz eskolan ibiliz, gogoa trebatzen zaio usaian
ibilki duen izkuntzan bere behar-ordu, arrangura, chede, iritzi edo ideien argitaratzen.
Haurretik, gaztaroraino eta ainhitzentzat aintzina, bethi frantsesa entzunez eta mintzatuz
gogoa erdaltzen zaiote; elhe bat ez dezakete chuchen eman eskuaraz. Etcherat eta bethi
frantseserat lerratzen dire; horrela haurraren buruan gauzek duten eskuarazko izenak itzaltzen
dire, ahanzten; ezinbertzez frantses hitza ezpainetarik jelgitzen zaiote. Eskuara aberasteko orde
hustu da ainhitza hitzez, eta galdua da erremu haundi batzuetan. Gerthakari horrek behar
gaitu saminki jo, ezen eskuara galtzen ari den tokietan, eskualdun gogoa beita itzaltzen ari,

eskualdun norbaitasuna beita egun guziz zaurtuago, gure arima bere biziaz husten ari. Beha
dezagun nola mintzo diren Eskual-Herriko jendeak; ezagutuko dugu zer duten balio.
Mintzatzen dire erdaraz? berak erdaldunak dire; mintzatzen dire izkuntza eskuara erdara
nahasi batean? heien gizontasunak zimendu nahasiak ditu; mintzatzen dire eskuara eder
batean? heien gogoa garbi dago; heien gizontasuna oso dago. Maleruski, sobera jende-arrunt
hetarik aurkhitzen dugu Eskual-Herrian; ez dute nahikunderik; deus onetako ez dire kapable
izpiritu, gogo gothor bat eskas beitute. Achaletik (mintzaira) barneraino (gogoa, izpiritua)
eskualdun gizona ezagutuz ohartzen gire achala, jauntzia, mintzaira khanbiatzen ari denaz
geroz gogoa, izpiritua khanbiatzen ari dela beraz eskual gizona bere norbaitasun bereziaz
husten ari dela. Gerthakari izigarri horrek gure loaldi higuingarritik jatzararazi behar gaitu.
Gaitza ezagutu nahiz bethi barnago, jarraik dezagun gure azterketa.
Eskualdun haur batek eskolarat joaneta frantsesa ikhasten du. Erresumaz Frantziako
girenaz geroz, zuzen da. Ongi da gizonak jakin ditzan ahal bezanbat mintzaira, nun nahitako
jende batekin solastatzeko gisan. Frogatua da ere frantsesa eskuararekin batian ikhasiz,
hobekiago ikhasten dela. Bainan huna zertan diren gure erakusleak enganatzen: ez diote
gauzak eskuaraz aiphatzen; Eskual-Herria ez diote ezagutarazten. Nehork ez diote salhatuko
gure endaren zahartasuna; nola jakintsun estranjerak harrituak dagotzin eskuara mintzairaren
ederrari; nola mende guzitan Eskual-Herrian sorthu diren jakintsun miragarriak; zer izan duen
gure Arbasoen balentriak, heien urhatsak; eskual araintzari eta itsasturien ibilaldiak; Eskualdun
Sainduen omena eta heiek asmatu ordre berriak. Nork behin ere erakuts diote Dechepare,
Axular, Saint Pierre, edo pierre Etchepare-n idaztien irakurtzen? Nork erakutsi eskuaraz ederki,
garbiki, chuchenki mintzatzen, izkribatzen, gogoaren argitaratzen? Gure haurrek ikhasten dute
erakaspen arrotz bat, zoin ez baitute behar den bezala beretzen, ezin konprenizko mintzaire
batean emana zaiotelakotz. Ez da harritzekorik barnez osoki erdaltzen balin badire, batzutan
ere arrunt anderatuak jartzen, ezen emana baitzaiote heien gogoari, izpirituari joaiten ez zaion
hazkurri bat. Eta beren baithan ekhartzen dituzten dohainik ederrenen haziak, fite erakaspen
arrotzek ithotzen ditu. Haurtasunean zaihartu eta, gaztaroan plegu makhurra gothortu eta,
gogoa zohitzen da sorthu lurrean; nekhez ditake eskual-lurrean ara loth.

IV.Zer eta zer:
Aipha ditzagun bertze zonbeit herrebeskeria. Ez da dudarik Elizak duela iragan
mendeetan eskuara hobekienik begiratu. Idazlari haundienak aphez edo fraide ziren:
Dechepare, Axular, eta oraikoak... Elizaren eginbidea da gizalde guzien beren arpegi eta itchura
berezietan errespetatzea, gero bernetik dakharzkan aberastasunen arabera sustengatzekotan,
emendatzekotan, edertzekotan. Eskual-Herriko aphezek gauza hori luzaz konprenitu dute,
Elizaren erakaspenari hertsiki jarraikitzen zirela. oraiko mendeak gizon ahul ainhitz
khundatzen ditu; eskualdun aphezatan ere zonbeitzu badire zoineri bermadura hastio
beitzaiote, lehengo kalapioa eskas. Gogoa frantsesean usatzerat utzi dutelakotz nahiago baizik
ez dute frantsesa ibili, elgarren artean frantsesez ari dire; beren bilkhurak frantsesez egiten
dituzte, eta eskuara jende chehearentzat “golkhoan” begiratzen. Hortakotz dire, frantsesez
ikhasia ez dutelakotz beretua, beren predikuetan hoin huts; elhia nihundik ezin trenka; batian
latinari, bertzian frantsesari ebatsi hitz batzu eskuararekin nahas, saltsaren ontzeko! Aije da
Eskual-Herrian sinhestea ttipitzen ari! Lehenik Seminario ttipian, gero seminario haundian
aphez geiek behar lukete eskuararen untsa irakurtzen eta izkribatzen ikhasi. Aphez
ezkualdunetan ahurtarra bat bederen ez othe da aurkhituko gure eskola libro eta seminariotan
latina, Greko, Frantsesa, Anglesa bezain arthoski eskuararen erakusteko? Balire, zer lan ederra
egin litaken, eta zer uzta ederra litaken gozoki begista! Jainkokinde (théologie) eta Egokindea
(philosophie)eskuaraz asma ditzagun; gogoa eskualdun begira dezagun; berak hatzemanen
ditu behar dituen hitzak bere mamiaren argitaratzeko, salhatzeko.
“Eskuarak eremuak baititu zabalak,
Aberats, gizen, nasai, ... zer hunen ahalak!
Gure gogoetari dohazkon asmuak
Aira ditzazke nola arraina amuak.
“Gure bozkarioak ala bihotzminak,
Eskuaraz ditzazkegu ontsa eger denak.
Nola aipha ditazke, chuchenez, legunki?
Eskuara gozoenez, aberatsez, eiki.
“Lotsa bazina ere Eskuarazko hitzez,

Eskuarak badituzke hitz berriak antzez.
Mindegian haziak, landare bezasla,
Hemen ere hitz-geyak dire hala hala.
“Hitz-geyak elgarrekin bil bitez, loth, cherta,
Ez nola nahi bainan kaskoz mildatuta.
Eskuara duzularik gozoki chertatzen,
Asmurik zorrotzenak dirare argitzen.”
Daranatz “Curiosités du Pays Basque” To I, P.1 eta 2
Erradazue, Eskual-Herriko zonbeit aphez jakintsun errotik eskualdungoari emanak
direneri jarraikiz bertze aphez andana eta aphezgei guziek bat egiten balute, chede beraren
inguruan tinkatuak, sail berari lothuak Eskual-herriak zer oldar har lezaken! eskualdungoak
zer jauzia, zer hedamena ezagut lezaken! girichtino erakaspena nola litaken bihotzetaraino sar
eta sinheste agiazko bat nola lezaken soraraz! Orduan girichtinotasuna ez liteke ohidura on bat
(Eskual-Herria ari zauku girichtino fartzuntziz urthe guziz emendatzen) bainan bai bizitze bat
zointan gure izaite guzia engeiatzen baitugu, geroko bizitzean dugula aurkhituren zorion osoa.
Herriko-erretor diren guziak deliatzen balire eskuararen begiratzera, molde guziz goratzera,
zer punpea eta zer goiz-alde choragarria eskuararen geroarentzat. Horra laugarren eginbide
premiatsuena: Eskual-gogoa finkatzea, eraigintzea eta eskuara eskual-gogoari doakon egerbide
bikaina, erakustea, ikhastea eta mintzatzea.
***
Gure herri eta hirietan baditugu indar bereziak debaldetan utzi behar ez direnak.
Preseskiago aipha ditzagun serora-etchea zointan nechkato gazteak ibilki beitire josten, kosina
eta bertze barneko lan egiten ikhasten. Ikhas-etche zonbeit ere atchikitzen dituzte. Gizonari
baino aijearo emazteari gogoa erdaltzan zaio. Eta seroratzerat joaiten diren nechkato gazteeri,
amaren altzoan eskuaraz ikhasi othoitzak komentuan sarthuz geroz fite ahanzten ziozkate;
gaude hea batere heien erdarazko othoitzak beren haur denborazkoak bezain bihotzetikako
direnez. Beren ikhasteak bururatueta, gure herrietan izendatuak direlarik ez diren den
mendrerik acholatzen heien eskoletan ibilki diren nechkatchak eskualdunak direla. Orduan
aiba denak frantsesez: katichima, othoitz, kantu, ichtorio eta erasia... “nos ancêtre étaient les
Gaulois...” kaskoan barna ezin aski sararaziz! heiek altchatu nechkatchak behazkitzue sari
karrikan, eguerdi irian; adituko dituzue frantses maingu batean “Jeanine tu viens avec moi
etcherat...; donne-moi ta sac...” guk dakiguia bertze zer ertzokeri? Gerochago gehiendutzen
hasiko direlarik; ohartuko direlarik beren emaztetasunari; bizitzen ikhasten hasteko phundua
askiko zaiote Parisen, Lurdan edo bertze hiri batetan sasoin bat egitea. Urgulu higuingarri
batez hantuak ethorriko zauzkigu, beren edertasuna galdurik, beren lañotasuna mendraturik,
gogo-bihotzak arrotzturik. Frantsesaz mintzatuz iduritzen zaiote gizakentearen gorachago mail
bateterat heldurik direla eta bertze... herritarak berankor direla. Gerthakari hori ez da aments
bat; zorigaitzez! egun guziz nor nahik bere begiez behatzen ahal, bere beharriez hautemaiten
ahal duen gauza erdiragarrienetarik. Ohartzen gira, gisa hortara direla pochi pochika, ichil
ichilka, eskualdun gizonaren eta eskuararen zimenduak alde guzietarik zartatzen ari. Jatzar
gaiten, jatzar ordu deno; saila izigaria agertzen zaiku eta lana dorphea. Bainan eskualdungoak
ez othe du balio eskualdun guziek gure indarrak bil ditzagun eta gure biziak eskain eta higa
Eskualdunaren salbatzeko?
***
hatsarean aiphatzen ginduen bezala, sorarazi behar litake lehen bai lehen eskual-kultura
bat. Ez ditugu ekheiak eskas; bakharrik elgar aditzea eta elgar laguntzea. Ez dugu eskualduna
utzi behar bertze gizaldeen barnean ithotzerat. Badu jite bat aski azkarra, gothorra, mende
huntan agertu den arzondetze (civilisation) berriari ihardokitzeko. Eskualdunki behar dugu
arzondetze berri huntan sarthu, dakharzkan gaitzaik garhaituz, dakharzkan ongiak guretuz.
Arzondetze berri hau oldar gaitzean ethorri zauku eta ez girelakotz izan aski erne lilluratu
gaitu. Hats hartzeko aski denbora ukhan beitugu; haren urhatsa ezagutzen baitugu,
azterkatuak haren itzuli eta inguruak, loth gaiten sail berriari: Eskual-kulturaren eraikitzeari.
Teatroak ezagutzen du arrakasta bat urthe guziz goragokoa. jakintsunek asmatu ahaleriak oro
balia ditzagun: radio, zinema, dizka. Egin ditzagun mintzaldiak eskuaraz; ergitaraz eskuarazko
idaztiak: haurrentzat, gazteentzat, gehienduentzat. Gure kaseta eta agerkariek aipha ditzatela
jakintzaren urhats guziak, izan ditela mamitsu, erakaspenez hantuak, eskualdun gogoen hazle.
Zabal ditzagun Eskual-Herriko mugak; ez gaiten egon arrotz bertze eskualdeetako, bertze

erresumetako harat-hunateri, gora-behereri; heien bizi moduak ekher ditzagun, badukete
zerbait aberastasun gure azturen erreberritzeko, ontzeko. Geroari buruz bihatuz, eskualdungoa
nahiz finkatu eta hedatu, egunetik eman gaiten eginbide horren bethetzeari. Gure Arbasoek
atzo hasi saila, heiek atzo zilatu ildoa guk, egun, jarraik dezagun eskualdunki, gizonki, funtsez.
Ez uste ukhan eskual gizonaren salbatzea, begiratzea, goratzea, osotzea buru airatu zonbeiten
egitekoa dela. Khinka izigarri batean aurkhitzen delakotz, bizia eta heriotzearen arteko guduka
deithoragarrian, nork dezake ukha eginbide hori ez dela denen egitekoa?
Lurraren gainean agertu diren gizalde berezier behatzen dugula, ohartzen gira nola,
leihor guzietan, ber oldarrean, iduri hitzartuak, elgarretaratzen diren beren norbaitasun
berezia, beren ohidurak, aberastasunak, dohainak, izkuntzak Europako eta Ameriketako
erresuma haundiek ekhartzen diozkaten arzondetze berriaren gaitzetarik aijeago begiratzeko.
Azkatasuna (liberté) nahi balin badugu jabetu, beharko dugu azkarki gudukatu; Lehenik gure
ezazolkeri, elgarren arteko bekhaizgo, urgulu, elgarren alderako aiherkunde eta elhe
maltzurrak. Gero gizalde guziekin, elgar lagunduz, arzondetze berriak derauzkan gaitzen
kontrako gudukan osoki sar gaiten. Gizonaren alderako amodio pochi bat bihotzean balin
badaukagu; libertatea balin badaukagu gizonaren jabetasunetan haundienetarik bezala;
erlijione girichtinoa deraukugulakotz gizona osotzen duen erlijione bakhartzat, berma gaiten
denak. Egun egin beharra ez dezagun gerorat utz. Bihar berantegi litake. izan gaitela bertze
gizaldeen neurriko.
***
Eskual-Herriko aphez eta Jakintsun, buruzagi eta kargudun, erreint eta erreints, laborari
eta langile, munduko ihastegi nausietako eskualdun ichtudiantak, zuen eskuetan dago Eskualgizonaren biziaren geroa; zuen bihotzetan dago Eskualdungoa jauziaraziko eta zabalaraziko
duen phindar chumea. Ez begiak hets; ez beharriak tapa; ez bihotzak gogor.
Othoi eztzuzkitzue Eskua-Herri guzitik zuen akusatzeko altchatzen diren oihu garatzak;
hondamendu auhengariak. Adi eskual umeen dei samina, deithoragari eta erdiragari.
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AURRE-OHAR GISA
Manex Erdozainzi Etxart-en behin-behineko anotapen pedagogikoak dituzu hauek, haren paper
zaharren artean kausitu ditugunak hil eta gero. Ez non eta ez noiz eskizatu zituen, ahal izan dugu
argitu.
Lehenengo: Ibarlan euskaldun jaio (1934eko uztailaren 15ean) eta sistema frantsesean eskolatu
behar izan zuelarik, pedagogiaren problema bere haragian ezagutu zuen goiz asko. Berak idatzi du:
"Nahi-ta-ez, lau urtetan abiatu nintzen frantses eskolara joaten eta, hasian hasirik, nere istudio
guztiak egin behartu zaizkit frantses eskolaetan, hameka urtetarik hara Euskal Herritik kanpo".
Bigarren: estudioen aldetik, espezialitateko bere ikasketak psiko-soziologia eta talde-dinamikaz
hain zuzen zituen eginak, eliz-ikasketez beste.
Egitekoen aldetik, berriz, hirugarren, bere lehenetariko kargu bat frantziskotarretan ikasle eta
frailekien artazailearena izan zuen Tolosan, zenbait urtez lan horretan aritzeko. Horretan harrapatu
zuen 68ko maiatzak, honek ere Manex pedagogia eta hezkuntz sistema berriei buruz gogoeta egitera
bultzatu bait zuen. Aisa somatuko da lerrootan maiatz haren izpiritua.
Orduan eta hurrengo urteetan Erdozainzik hainbat ihardunaldi pedagogikotan hartu zuen parte,
iparrean zein hegoan, eta hainbat hitzaldi eman behar izan zuen. (Liburu bat egiteko asmoa erabili
zuen, enkargatu ere egin bait zion JAKINek momentu batean, egikaritzea gero ezindu egin bazitzaion
ere, Akitaniako Probintzia Frantziskotarrean geroz eta buru-belarri sartuago zebilela
erantzukizunetan). Garai hortakotsuak dituzkegu ausaz ondorengo anotapenak, tamalez haren
eskuen artean torso edo fragmento geratuak.
Notaok, gaiarengatik dute interesik oraindik ere; gaia tratatuta dagoen bezala egoteagatik;
Manexena izateagaik; garai batean erabili genituen asmoen eta ametsen dokumentu gisa ere.
Testu-kritikoki kaos txiki bat daukagu. Izan ere idazki honetako materialak hiru aldaki edo
bertsiotan kontserbatzen zaizkigu: A, B, C. Hitzaldi edo ikastaroren batzuetarako apunteen antza
dute, proiektu desberdinetarako abiatuak edo moldatuak (eraberrituak, egokituak) ziren beharbada
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Joxe Azurmendik prestatutako kopia ematen dugu. Erdozaintziren
azpi-oharrak errespetatu ditugu.

hirurak. Donapaleuko Frantziskotarren komntuan gordeko dira, Manexen Artxiboan, ikertzaile
interesatuentzat. Hemen eskaintzen duguna, hirurekin osatutako adabatu bat da.
A: Manexen eskuz idatzita dago (eta baditut nire zalantzak, haren letra beti zuzen irakurri ote
dudan kopiaketa honetan)..Enura gabe hauxe dugu oinarrizko formulazioa, iturrizko aldakia:
eskematikoena bera da, eskizo soil baten tankera guztiarekin. Erreferentziarik ez dago batere euskal
egoerari, edo apenas batere, zuzenki edo espreski behintzat, ondorengoan aurkitzen diren eran.
B: makinaz dago, A-ren titulu berdinarekin: "I.Gaurko giroa eta problematika", lehen kapitulu
bat izan nahi zuela adierazten bait du. Eskuzko testuaren hainbat zuzenketaz gain, Euskal Herriko
egoerari buruz bertan gehitzen den gogoeta guztia berria da. Beste atalak ere hedatsuago
desarroilatzen dira. Testu hau bukatu gabe eten egiten bait da, gure argitalpenean berriro A testuarekin jarraituko dugu (eskuzkributik).
C: makinazkoa halaber. Beste inon=eztako sarreratxo baten ondoren (gure argitalpen honetan
hasiera egiten duena), "Gaurko giroa eta problematika" zatia dator, hasieran eskuzko A testua hitzez
hitz errepikatuz (diferentzia txikiren batzuekin han-hemen), gero zatiak alde batera utziz eta B
idazkiko erredakzioaren arabera jarraituz. Azkenik, hemen bakarrik aurkitzen den zati luze bat
daukagu. Konposaketa honek ere bukatu gabe geratutakoa dirudi.
JoxeAzurmendi

I. SARRERA
(C deitu testu aldakitik)
Talde ttipietan eta ttipiekin azken urte hauetan Frantziako Tolosa-n erabili lanak ekarri
gaitu zenbait irakasle hurbiltzerat. Heien ibilerak behatuz, afektibitate erreakzioak heldu
bezela hartuz, derabiltzaten arrazoinamenduak segituz, laster ohartu ginen nolako joa egin
zioten 1968ko maiatzeko gertakariek. Besteak beste oroit gara 1968ko irailean Tolosa-ko
ikastegi handi batetako 55 irakasleekin egin sezio batetaz. Proposatu ginioten aktibitate
bezela taldeka ikertzea nola bakotxak bizi izan zituen maiatzeko gertakariak. Proposatu
baginuen proposatu, betan talde osoa mar-mar hasi zitzaikun, kexu, erasian. Laster ohartu
ginen gai hori edo hobeki gertakariek bakotxaren barnean sortu min hori ez zitakeela
posible hunkitzea, aipatzea, aztertzea. Beste gisa jokatzerat hertsatuak ginen. Halare, taldekako elkar-hizketak beren mina hunkitzerat ekarri zituen eta beren erreakzio motiboak
analisatzerat. Sendi zuten, gure ustez, ahantzi nahi zuketen amets gaixtoa, ezin zuketela:
ametsa amets bezela bakotxak haiza lezake segurki, baina maiatzeko gertakariek sortu
minak ezin ukatuzko beste funts bat bazaukan. Mina hor zen barna irakasle bakotxean eta
irakaslerian, bere funtsean, bere joan, bere ezin ukatuzko arrazoinekin, eta ere abiatu
kontestazio mugimenduarekin.
Geroztik gertakari hauien aipamenak eta analisak egin izan dira ugari. Gainera,
kontestazio mugimendua arras ito gabe, irakasle-ikasleen erlazioneak bestelakatu edo
hobeagotzer direla ere erran behar da, irakaskintza metodoak maila guzietan berritzeari
jarri, Unibertsitatearen erreforma berpentsatu dela, ahantzi gabe kritika funtzioak egin duen
sarrera eta hartzer doan inportantzia. Horrela gizarteko organizazio guzietan agertu eta
ezagutarazi ere da, batzuetan finki eskatuz, formazio beharra, batez ere "jakitatea"
zaukatenen artean, ofizialki "irakasle" hupatuak zirenetan beraz.
Lan honetan, lehen zatian, gaurko giroa eta problematika, axaletik bada ere, zenbat
pundutan aipatu nahi ginuke, gogorazteko nola ikasle-irakasle mundua barnagodanik asko
susmo, kontradikzio, beldur, xede, helburuetan murgildurik derabilan urduri, gizarte osoa
inarrosten duen krisiaren seinale. Bigarren zatian, irakasleen formaziorako, eboluzio
taldegintza eta instituzio analisagintza zertsu diren presentatuko ditugu, gaingiroki
bakarrik, informazio zehatz bat baino jakingarriago baita nor berak egin lezaken
esperientzia.

1. GAURKO GIROA ETA PROBLEMATIKA
(OHARRA: B deitu testu aldakitik)
1.1. Ikasleria irakinean
Gure ustez 1968ko maiatzeko gertakariak fenomeno zabal batean hartu eta ulertu behar
dira: munduan zehar, batez ere herrialde aurreratuenetan, gazteriak gaurko gizartea ez du
den bezala onartzen. Gaurko gizartearen politika kondizioak eta egiturak ez zaizkio egoki:
hertsiegi eta zapaltzaile aurkitzen ditu. Zuzen jakin gabe biharkoa nolakoa izanen den
gaurkoa kontestatzea eta burrukatzea eginbide zaie. Sartre-n ildoan "Sartre-ren semeek",
Torrealday-ek dio, iraultzak bizitza berri bat ekarri behar duela, bizitza berri oso bat,
pentsatzen dute. Eta osotasun hau ez dela lortuko ekonomiazko kondizioak aldatuz
bakarrik. Nahitanahiezkoa da zibilizazio-mota hau ankazgora jartzea, kultura aldatzea,
alegia, erreferentzia-sistima osoa ganbiatzea. Esan nahi bait da: desarroilo ekonomiko eta
sozial moduztapen berri bat, bizimodu berri bat; gizonak gizonarekin, gizonak lanarekin,
gizonak bere buruarekin, dituen harremanak zuzentzen dituen sistima berri bat; teknikaren
eta zientziaren, ahaltasun kreatzaile ororen taxuketa eta erabilkera berri bat"1. Sozial sistima
aldatze bat aitortu nahi du beraz eta, ahal bada, abiarazi.
Gazteria orokarraren mugimenduak ez baldin badira ere horretarat heltzen, gizarte sail
guziak dituzte kraskarazten bederen eta gizonen harremanak dudan jartzen. Irakaskintza
sailean batez ere, irakasle-ikasleen arteko erlazioneak berpentsatzerat edo bederen hauzitan
ematerat ekarri ditu: Nor da irakasle? Nor ikasle? Nork daduka jakitatea? Nork ez? Nork
irakasteko boterea? Ikasi, baina zertarako? Nolako gizarterako? Eta nork daduka gizon
eredu bat finkatzeko eskubidea?
Kontzientzia hartze batek bultzaturik, ikasleak gaztedanik ohartzen bide dira ikastaroa
itxoin memento luze bat dela: gizartean sartu aintzin igurikatu beharko dute. Eta geroari
buruz larridurak, kezkak sortzen zaizkie: badakite ezen nahi hainbat igurikatuarren, gaurko
gizarteak lan toki guti eskainiko diela beren errespontsabilitatea agertzeko, iniziatibak
hartzeko, kreatibitatea zalutzeko. Senditzen dute lan hastea hasiera bat baizik ez dela izanen,
luzaz iraun lezakeen hasiera bat gizarte teknikoki organizatu hontan hein batetarat helduek
gidagailuak eskuetan daduzkatelako.
Beste kezka batek oraino barnagotik darabiltza: istudioak bukatu-ta non eta zertan lana bila
dezakete? Ohartuak ere bait dira jende helduak berak konpetentzia berritu beharrak konpetizio batetan sartzen dituela: hoberenak, atrebituenak, teknikazaleenak, harek izanen du lana.
Bestek birgaitu, errekonbertitu beharko dute, ahal badute! Konpetizioa akulatzen duen
sistimak dakar zuzengabekeria eta zapalkuntza: gaztek ongi dakite horrelako gizartean beti
indartsuena, beraz boterea dadukana, daitekeela nagusi. Beren analisiak ekartzen ditu
instituzio integratzaileen salatzerat, batez ere eskolak, unibertsitateak, teknika ikastegiak,
eta abar. Funtsean gizarte osoa bere zimenduetan eta egituretan salatzen dute: gizonen arteko erlazioak, harremanak, organizazioak mailaka pentsatuak direlako; kasik beti injustizia, erreprezioa, bereizkeria, zatikatzea dakarketelako.
Ondorio gaizto hauengatik, gazteriak ez bide du, teorian segurrik, gizarte mailakatu hau
onartzen. Bere ikusmoldean, gizon bakoitza bere jeinuan behar da balorisatu eta ez da nihor
bestea baino jeinutsuago: bakoitzak badu aparteko jeinua, baina bere jeinua zohiarazteko
kondizio onak aurkitu behar ditu gizartean. Gaurko gizartean kondizio hauek batzueri,
jende langile eta xeheari, ukatuak eta lapurtuak zaizkie. Bere gizarte analisian, gazteriak dio
haurretik zaizkiela langile eta laborari seme-alaberi kondizio onak ukatuak, batez ere
eskolak bere herri girotik kentzen dituelarik. Eskolak haurrari bere herri baloreak kentzen
dizkio sistima integratzaile batetako balore hutsak harrarazteko, hala nola: konpetentzia,
efikazia, produzioa, eta abar. Aladere haurraren izpiritua molda errexa da: nolakoa duen
bere ingurunea arabera moldatzen zaio izpiritua. Eskolak, orain arte haurreriari eskaintzen
dion ingurunea bere giza--herritik bestelakoa dela salatzen du gaurko gazteriak, alegia
burges ingurunea: hau izan bait da eta delako Estaduko gidagailuak beretu dituen klasea,
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eta klase hontatik baitira ateratzen gizarte sail guzietarako agintariak. Eskola beraz burges
klasearen eskuko bezala ikusia da, burgesiak eraiki sistimarako tresna integratzaile bezala.
Gizarte mailakatua zimendutzen duen eredua da kontestatu behar, eta, gainera,
burrukatu behar dira integratzaile bezala funtzionarazten duten egiturak eta tresnak.
Torrealday-ek adierazbide hau ere ematen dio fenomenu honi: "Aginte-indarrak edo agintegizonak aldatzeak du munta haientzat, baina gazteriak dioena da talde batetik beste
batetara gobernamendua igarotzearekin ere gizabanakoak bere agintea eta erabaki-nahia
aparato bati delegatzen diola. Dualismoak hautsi gabe jarraitzen du: zuzendariak batetik,
zuzenduak bestetik; aparatoak pentsatzen eta erabakitzen du beti, besteen izenean,
"herriaren" izenean"2. Gizarte eredu berri bat da arren pentsatu behar: dualismoa ezabatu
eta "Demokrazia zuzena, direktoa" lortu. Zeren: "Autogestioa, dezentralizazioa, "langilekontseilua" proposatzea, dualismoa hautsiz, gizonaren bizitzari eta lanari bere giza
dimentsioa ematea da"3 .
Ez goatzi Euskal Herriko giroa bere berezitasunean aztertzerat. Bakarrik erran dezagun
gutienez azken hogoi urte hauetan Euskaldunen artean kontzientzia hartzeak urrats
haundia egin duela. Luzaz hemengo burgesia eta notableen kundu eta meneko zen
euskaldungoa. Orai gero-ta-gehiago herriratu da eta herrikoi bilakatu, zuzpergailu askoren
ondorioz, batez ere hegoaldean politika alderdiek daramaten burrukari esker. Iparraldean
(hau bait dugu hobekienik ezagutzen) hegoaldeko joerak ekarri ditu bere ondorio onak,
batez ere euskal kontzientzia pitzaraztea. Aspaldi du Ipar Euskal Herriko ikasle apurrak
Bordele, Parise eta Tolosa-rat zoatzila beren goimailako ikasteak bururatzerat. Azken
hamabost--hogei urte hauetan, laborari haurrak bereziki, ugariago doatzi goimailako
istudioak segitzerat, aipatu hirietaz bestalde, hurbilago den Paue-rat ere. Ikasleri hontan
batez ere beste herrialdeetako ikasle mugimenduak ekarri du bere harroaldia. Euskaldun
ikasleak, jeneralean, ohartu bide dira beren euskalduntasunari eta beren sor-herriari. Hasi
dira inkestak egiten eta beren herria analisatzen, politika eta ekonomia kondizioak
aztertzen. Ohartu ere dira zenbatetaraino Euskaldunak beren kulturaz desjabetuak diren,
zenbatetaraino beren euskal izateaz ahalgetuak diren eta nola euskara galtzen ari den
barnekaldeko herri ttipietan ere. Sortu zaie euskal herritasuna lortzeko gutizia. Pizkortu ere
zaie askatasunerako burruka abiatzeko eta eramateko kemena.
Aipatzeko bakarrik, AMAYAren ondotik sortu den MENDE BERRI mugimenduaren
errebistaren lehen zenbakiko editorialean lerro hauek irakurtzen ditugu: "Azken urte
horietan gertakari asko izan dira. Hiltzat zeramaten herria xutik jartzen ikusi dugu. Lo
zauden bazterretan lore berriak han hemenka ideki dire. Bainan, euskal gogoaren itotzeko
jarri eraikidurak ere azkartuz joan dira. Hala nola agerkari hau zabaltzen dugun egunean
gure ehortzaileak kexatuko diren, ehortzaile arrotz bizkarginak bai eta zorigaitzez barnetik
funditzen gaituzten euskal saltzaileak. Askatasunak eta zuzentasunak beren bidea dute.
Agertuko ditugu hemen berri asko munduko lau haizetakoak bainan bereziki euskal gaiak.
Euskal bizkargin eta saltzaileak beldurrik gabe ezagutaraziko ditugu"4 . Ikusten denaz
mugimenduak ez ditu salatzen bakarrik kanpoko etsaiak, bainan ere barnekoak; ez ditu
mementoan izendatzen, bainan pentsatzeko da gogoan dituela delako burgesak eta gure
herrietako notableak: hauk bait dute betidanik egin Estadu atzerritarraren politika, hauk
bait dute gure herria bere nortasunaz desjabetu, hauk bait dute, duda izpirik gabe,
atzerritarreri herria saldu eta saltzen. Hau ez da atzoko gertakaria, maleruski egunero gertatzen dena baizik.
Ez da harritzeko beraz Euskaldun ikasleek beren lagunak iraultza egiterat deitzen baldin
badituzte: "Bota ditzagun lo-belar lilluragarri horiek eta aurpegi berri eta garbi bat erakuts
dezagun. Gure herriaren iraultzea guri da, ez da gure alde nehor etorriko izan dadin
Hungriako erregea... Gure aberriak gure eskuen hatzaren beharra du edo bertzela
orhoitzapen eta itzal baizik dira izanen. Agerkari hau lan baitezpadakoa da gu guzientzat.
Erakatsi behar dugu euskal gudua bertze guduen idurikoa dela, bakarrik, euskaldunek
eramana. Ordu da jakitea askatasuna ez dela hitz huts bat. Ordu da ere jakitea euskal
nagusiak ez direla arrotz nagusiak baino hobeak. Ordu da gure aments jauntzia, zirkako
jauntzi pollitarekin batean uztea. Lan nekea izana gatik, zila dezagun, aro latz huntan,
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mende berri baten ildoa"5. Agerkari honek ez du beraz kideen arteko lokarri bat bakarrik
izan nahi. Bainan tresna bat, gainera: zapaltzaileak eta itotzaileak salatzeko eta mugimendukoak formatzeko. Ametsetarik errealitaterat jausteko. Zeren herri iraultzak lan eta
konpromiso konkretua eskatzen bait du.
Bizkitartean MENDE BERRI mugimendua ez da politika mugimendu bezala agertzen.
Pentsatzeko da beraz bere helburua herria euskal izateaz kontzientzia hartzen laguntzea
daitekeela? Batez ere iduri luke bere lan konkretua euskara irakastean eta eragintzean orain
mugatua duela. Holako zerbait ageri da "EUSKARA AURRERAT!" deritzan artikulu batean:
"Urte hauetan euskararen alde kudeatzen dugun gudua azkena da. Hogoi urteren buruan
berantegi izanen da. Gure belaundiak ez baldin badu hartzen bere eskuetan geure arbasook
eman deraukuten hizkuntza, euskarak berrogoi ta hamar urte badu oraino bizitzeko.
Batzuek erranen dute: "Zertan balio du hizkuntz zahar hori atxikitzea". Ez dakusate
geuk euskaldunok Prantsesak edo Españolak bezala, badugu geure hizkuntza, kultura,
eskubidea. Gure hizkuntza euskara da eta deus bertzerik. Horrengatik euskara zaindu
behar dugu. Gure lehen lana euskararen zaintzeko EGUNERO euskaraz hitz-egitean datza,
euskara dakitenentzat. Bertzeentzat, lehen lana da euskararen ikastea. Gero, euskal liburuak
irakurtu behar da.
Baina hori ez da aski. Guduan sartu behar dugu. Gudukatu behar dugu Euskal-Herri
guztiko eskoletako erakaspena euskaraz izan dadin, ez erakasten dugun hizkuntz bat
hiltzen dugun hizkuntz bat delako. Gudua latza eta gogorra izanen da prantses ta español
lendakarien nahi handiena euskararen hil araztea delako. Gure hizkuntza jadanik oso ahula
da. Berritu behar dugu. Euskara oraikoa izan behar da, hitz berriak asmatu behar dugu ludi
oraikoaren hitzen izendatzeko. Eskoletan, lantokietan, ikastegi nagusietan, saltegietan,
denetan euskaraz eta bakarrik euskaraz hitz-egin behar dugu.
Baina hori ez da ahalikakoa, denetan Prantsesez edo españolez hitz-egin behar dugu
hizkuntz horik ofizialak direlako. Gaur baliosa ez da euskara. Baliosa izateko gure herriaren
hizkuntz ofiziala izan behar da. Hizkuntz ofiziala izateko Euskadi aska izan behar da. Haur
da bide bakarra euskararen salbatzeko. Euskara bizi dadin, guduka dezagun Euskadiren
askatasunaren alde"6 .
Aipaldi luze hontan ageri den bezala, euskara da mugimendu honek beregain hartzen
duen eginbehar larriena. Zeren orain Iparralde guzian ezagun bait da frantses eskolen
ondorio gaiztoa: euskara ez da direktuki zapaldua baitezpada, baina, nola haur guzien
eskolatzea goizik hasten den eta obligatuki luze irauten duen, arrunt frantsestuak atera dira
euskal umeak eskoletarik.
Gainera, etxe guzietan, hor dira ugari frantses emankizunak ala telebista, ala irrati, ala
kaseten bitartez: goizetik arrats, horra frantses solasa gure etxeetako sukaldeetan. Hoin
luzaz gure etxeetako sukaldeak izan dira gure kulturaren ohantzeak. Orain bilakatuak dira
frantses solasen helburu eta eremuak. Ez da arren haurra handitzen eta zohitzen den
ingurunea bakarrik aldatua, frantses hizkuntzaz jauntzia, baina ere etxe barneko toki pribatuak: barrukiak, gelak, eta gain-gainetik sukaldea. Ez da estonatzeko beraz haurren izpiritu
guria goizik, kasik sortu bezain laster, frantses egoerak inguratzen baldin badu, inguratzen
eta betetzen. Zerbait konprenitzen baldin badute ere, zenbat haurrek, oraiko egunetan, ez
dute euskara mintzatzen ikasten. Etxekoak euskaraz mintzatzen zaizkie, baina haurrek
erantzuna frantsesez. Euskara ez da direktuki burrukatua, noski, baina da eskolaz eta
komunikabideetaz osoki ordaindua: euskarak zuen tokia frantsesak (Hegoaldean,
espainolak) betetzen du.
Euskara galduz doa Iparralde hontan, Hegoaldean, batez ere Nafarroa guzian kasik,
galdu den bezala. Euskara galtzearekin ez da bakarrik gogoa agertzeko tresna egoki bat
galtzen, elgarrekin komunikatzeko hizkuntza bat uzten... Galtzen da ere pentsaera aparteko
bat: gauzak, mundua, ingurunea, gizonaren joera izendatzeko hizkuntza apartekoa.
Ehorzten da gizadiaren parte bat, bere izaneraren alde berezi bat, bizitza ulertzeko molde
bat. Bere hizkuntza galtzearekin, galtzen da euskal gizona.
Euskara zaintzea ez da xoilki sendimenduak eskatzen duen zerbait. Erran nahi dena da:
euskaraz bere burua izendatzen duen gizona dela eragin behar; euskaraz bere izaera
pentsatzen duen gizona dela iraunarazi behar. Jokaera honek, gure ustez, gaurko
zibilizazioaren kritika dakar, zentralizatzaile eta berdintzaile zibilizazio honen kritika.
(5)
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Zibilizazio honen zaina, kontsumoa daiteke: ez bakarrik gizoneri beharrezkoak zaizkien
guziak fornitzea, segurtatzea, baina gizonak beren behar guzietan berdintzea. Izan dadin
hemengoa ala nonbaitekoa, gizonak berdina izan behar du bere beharretan, batez ere
kultura beharretan. Ez da gizonaren berezitasunaz kundu hartzen, are gutiago etnien
berezitasunaz: denak dira berdindu behar, berezitasunak ukatuz, apartekotasuna zapalduz.
Denak dira kontsumorako gaitu behar. Denak dira beren bizimoldeetan kontsumorako
mailarat iritxi behar, gal ditezen erreajitzeko, kontestatzeko, kontra bihurtzeko indarrak.
Euskara zaintzeak erran nahi du ere gaurko zibilizazio honen kritika egitea: oldartzea
eskatzen du; kontra bihurtzea eragintzen du. Euskararekin batean euskal gizona da hunki
nahi bere barrenean, bere kontzientzian, bere nortasunean. Euskararekin batean gizarte
berdintzaile baten aurka da burruka eraman nahi.
Horretan ez da dudarik: "Guduan sartu behar dugu". Alde honek erran nahi du etsaiak
badirela: kanpokoak (arrotzak) eta barnekoak (arrotzen euskaldun esku-makil eta
mandatariak, alegia). Ezagutarazi eta salatu behar direla herri guziaren agerian. Etsaiek
funtzionarazten dituzten egiturak eta instituzioak analisiatu, kritikatu eta, ahalaz, jauzarazi
behar direla.
Baina moienak ez dira halaxe aipatzen. Eta ez da errex ikustea, euskara irakasteaz
bestalde, MENDE BERRI mugimenduak zer helbide aurkezten duen bere helburuak
lortzeko. Bakarrik dio: Euskal Populuak bere eskubideak lortzeko daramaten indar
zuzpergarrietarik bat dela; bere lana, mementoko, kultura gunean mugatu nahi duela;
haatik, noiz eta noiz, politika gunean ere jokatzeko askatasuna gordez. "Politika ez da guzia,
dio, baina denetan da"7.
Halere ez bada argi eta garbi ikusten nolako moienak har daitezkeen Euskal Herria herri
bezala lortzeko, beraz Euskal Herriari beregaintasuna ardiesteko, mugimendu honen
jokaera giro hontan murgiltzen dela, ez daiteke niholaz ere uka. Erran nahi bait da euskal
gizona eragintzeko beharrezkoa zaigula Euskal Herria herri bezala finkatzea. Bestela,
euskara irakasteko, euskara mintzarazteko, euskara ofizialtasunerat irixteko... egiten diren
entsegu, lan, indar guziak debalde litezke. Kultura lana ez da helduko ez bada ber
denboran politika burruka eramaten. Kultura lanak ez du iraunen ez baditu politika
burrukak, ber denboran, lan hau jartzeko egitura eta instituzio herrikoiak plantatzen eta
eraikitzen.
Guduan sartzea ez da niholaz amets lilluragarri baten ondotik abiatzea. Lilluragarri ez
izateko, ametsak errealitateari behar du iratxeki. Eta errealitateak enganatzaile eta
alienatzaile ez irauteko, ametsaren pindarraz behar du altxatu. Ametsak giza baloreen
funtsetik sortzen dira aladere. Baina, ametsak errealitatetik han harat eraman gindetzazke,
ez baldin badugu gure giza kondizioarekin konfrontatzen, eta ihesbide gerta litake.
Gudua parte ametsetik abiatzen da, gizonak bere giza premiak aurkitzen ez dituelarik,
bere jitearen araberako baloreak zohiaraz ez ditzazkelarik, bere kultura espazioa eskasten
edo faltatzen zaiolarik. Aldiz errealitateak gizona jabetzen duelarik eta beretzen, gizonak
galtzen ditu bere giza baloreak, galtzen du ere ametsa, galtzen gudurako kemena. Alienatua
eta kontzientzia gabetua gertatzen da gizona. Guduan sartzeak dakar: bizi kondizioak
aldatzeko gutizia, errealitatea menderatzeko eta kudeatzeko kalapioa, errealitatearen jabe
agertzeko nahikundea.
Horrelako egintza ez da bakarkako lana, mugimendu batean egin daitekeena baizik. Eta,
beharbada, sailka eta guneka eraman daitekeena, ahantzi gabe beste sailak eta guneak, hala
nola: kultura, ekonomia, politika sailak, denak bait dira elgarri lotuak, denek bait dute elgar
ekartzen eta osatzen.
Herria duela gogoan, MENDE BERRI mugimenduak lan egin nahi du bereziki euskal
ikasleentzat eta heiekin: gudukalat deitzen ditu. Alde hontatik, munduan zehar ezagutzen
den ikasle mugimendu zabalagoari iratxirik agertzen da. Erran dezakegu arren euskal
ikasleen burruka ikasleen burruka olde jeneralean sartzen dela. Erabiliak diren analisia
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"Car si MENDE BERRI n'est q'une composante des forces vives qui
combattent pour la reconnaissance des droits du Peuple Basque, il tient pour le
moment à rester dans un cadre de travail de type culturel tout en gardant la
liberté d'agir dans le domaine du politique car si pour nous la politique n'est
pas tout, elle est dans tout". MENDE BERRI 5, Maiatza 74, 2. orrialdea.

tresnak eta jokabideak, beste herrialdeetako ikasleen tresna eta jokabide berdintsuak dira:
gizartea aztertu; kontsumo zibilizazio hau salatu; klase burruka finkatu.
Konkretuki, Euskaldunentzat, Euskal Herria da gudu gunea, burruka eremua. Batzuk
lan egin dezakete kultura sailean, besteek ala ekonomia ala politika sailetan. Eta burruka
guneetan hiltzen direnak eredu edo "saindu berri" altxatuak dira! Hauien inguruan eta herri
honen erraietik, kantuak eta poemak sortzen dira askatasunaren ametsa ez dadin betiko gal
xendera hetsietan. Azken urte hauetan kantaldi eta poema abertzaleek arrakasta handia
ezagutu dute herrixka guzietan, poema batzuk otoitz bihurtzeraino!8.
Luze —beharba luzeegi— aipatu dugu Ipar Euskal Herriko ikasle mugimenduetarik bat;
ez baitezpada inportantzia handia dadukeelako, beste herrialdeetako ikasle mugimenduen
idurikoa uste dugulako baizik: bertan hobekienik senditzen da gazteria kezkati baten irakina.
Euskal Herria bere kontzientzia hartzean harrotzen duten beste mugimenduak
politikoago definitzen dira, eta horrela jokatu ere nahi dutela beren xede eta helburuetan,
diote bederen beren agerietan. Aldiz, guk uste dugu, MENDE BERRIk bere gogoa hazten
duela ikasle mugimendu orokarraren ideietan, eta halako mesfidantza batekin ikusten duela
politika jokaera, batez ere gaurko politika partidoetan. Ikasleria, Euskal Herrikoa eta mundu
guzikoa, bide berriak urratzen haztamuka doa, nongo eta nolako partido politikoek
arrabilduko duten beldurrez. Bere radikaltasuna bere buruaren edo bere belaun aldiaren
zaintzeko defentsa bat bezala ikusi eta konprenitu behar dela, parte, uste dugu.
1.2. Irakasleria zalantzan
Ikertzen dugun sail hontan, heziketa saila alegia, irakasle frangok sumatzen dute gaurko
gazteen geroari buruz segurantzia eza eta gizarteari buruz egiten dituzten salaketen funtsa.
Batez ere azken urte hauetan irakasle askok, munduan zehar, aitortu dute beren irakasle
funtzioaren eskasa, muga.
Mende hontan frogatu izan diren pedagogia berriek nahi izan dute ireki irakaslearen
funtzioa: irakaslea ezin daiteke izan bakarrik jakitate ekarle, emaile, gizarteak edo jende
helduak erabaki duen ez dakienari, haurrari, gazteari; irakaslea ez daiteke izan bakarrik
dakien zerbait hura ez dakienari helarazteko, baina erlazio batean bestea den batekin
harremanetan egiten den norbait.
Sumatzen da haurra ez dela deusik ez dakien norbait: bere laburrean, bere heinean
zerbait daki; bere sentsuak gauzeri, inguruneari ohartuak ditu; ikusiak, entzunak, jastatuak,
hunkiak... biltzen ditu aparteko esperientzia batean eta emeki-emeki menturatzen da hauek
oro izendatzera. Gainera, erlazio esperientzia ere daduka: aita--amarekilakoa,
haurrideekilakoa, hauzo lagunekilakoa; ona edo gaiztoa; zuzena edo makurra; gozoa edo
kiretsa; ederra edo itsusia.
Irakaslea ez da nihondik ere bizirik gabeko zer baten aurrean. Haur edo gaztea
ikaslearekin sartzen da erlaziotan, eta sortzen du aparteko erlazio bat. Ez bada ere arrunt
berritzen, zerbait gisaz egiten da, erlazio guziek egiten gaituzten bezala. Zeren besteak beti
doi bat hunkitzen gaitu bere soaz, bere eleaz, bere mugimenduaz, guk bera hunkitzen
dugun bezala. Ez gara elgarren ondoan iragaiten edo kurutzatzen zerbait gisaz elgar hunki
gabe, elgarri behatu gabe.
Eskolarat abiatzen delarik bere mundu ttipia dakar haurrak. Etxeko eta inguruko
espazio mugak gainditu beharko ditu eskolako espazioan sartzeko. Etxeko eta inguruko
espazioko gauzak eta jendeak ezagutzen ditu beren inguruetan, beren harat-hunatetan,
beren koloreekin, beren on eta gaiztoarekin, beren izenarekin. Eskolako espazio berrian
gauza eta jende ez ezagunak hurbiltzen eta aurkitzen ditu, batez ere bere adineko haurrak
edo handiagoak eta irakaslea, errienta edo errientsa.
Espazio batetik besterat iragaiteak ematen dio lana, eta nolako larridura. Zeren gauzak
eta jendeak hurbiltzeak, ikusteak, hunkitzeak, aztatzeak, senditzeak, eta gero izendatzeak...
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erakusterat ematen digu haurraren afektibitatearen berri. Lehenik izendatzen dituenak dira
bere aita-amak. Ez bakarrik jatekoa, beztitzekoa, aterbea segurtatzen dielako, baizik
maitatua delako. Maitatua dela senditu behar du harruak. Maitasunezko erlazioan oratzen
da haurra, handitzen bere adimenduan eta bere bihotzean. Aita-amen babesean abiatzen da
etxeko eremua haztatzen, xoko-moko guziak ikertzen, etxeko eremuko gauzak hunkitzen,
eskuetan hartzen, perekatzen, hobeki begistatzen, erabiltzen. Aita-amekin ikasten du bere
eremuko gauzak hurbiltzen eta izendatzen. Eskolako bidea hartzean, senditzen du bide
berri batean doala. Halako herabe batekin sartzen da espazio berrian: zer agertuko zaion?
Zer aurkituko duen? Norekin gertatuko den? Espazio zabalago hontan nolako erlazioak
eginen dituen eta norekin? Hunkia da eta inarrosia da bere segurantzian, aita-amak bere
ondoan ez ikustearekin. Falta zaizkio. Falta ere etxeko eta hauzoko eremu ezagunak. Falta
usaiako gauza ezagunak. Falta libroki jostatzea. Zeren espazio berriak bait ditu bere mugak
eta orenak. Espazio berria ez du guzia beretzat: hor dira beste lagunak eta hauekin nolazpeit konpondu behar. Ez daiteke berak nahi duen tenorean han-hemen erabil edo josta:
badira jostatzeko mementoak eta ikasten aritzeko orduak. Emeki-emeki bere espazio berria
ikasi beharko du: mugak eta tenoreak zer diren; adineko lagunak edo handiagoak nor diren.
Irakasleak arduratu behar du haurraren hasierako larridura arintzen, bere espazio berria
hunkitzen eta hezten lagunduz. Hemen ere, haurrak maitatua dela behar du senditu.
Baina, pedagogia berriak, psikologiaren ekarriak baliatuarren, askotan mugatuak gertatu
dira edukazio aldetik: irakatsi behar denak gaina hartu dio edukazioari, eta pedagogia
berriak irakaskintza laguntzaile bihurtu dira. Beren helburuetan haurreri, ikasleeri buruz
zentratuak asmatu dira pedagogia berriak, alegia. Baina, pratikan, irakasleentzat tresna
egokiak bihurtu dira. Zergatik ote? Hipotesi bat egin daiteke: irakasle funtzioa irakastea
bezala definitua izan da. Funtzio honen irekidura eta hedadura izan zaitekeen edukazioa.
Pedagogia berriak horretarat lehiatu bide dira eta ondorio onak ere frogatu dira. Baina,
irakasleak irakaskintza instituzioa daduka bere ikus, pentsa, ekintza gunea eta gune
horretatik du begiratzen datorkion haur edo ikasle munduari. Gisa batez erran ginezake
goitik behera edo kanpotik edo sahetsetik diola begiratzen datorkion ikasleari, eta nahi ala
ez, uste dugunez, instituzioak definitu bezala. Horrela pedagogia berrien helburuak
apurtuak dira hastapenetik, irakaslearen edukazio gunea instituzioa bera bait da eta ez ikasleria datorren bezala, instituzioak bere ereduetarat biltzen diolako edukatzaile nahia.
Eginak izan diren irakasle formazio jardunaldi batzuk ager arazi dute irakasleek konflikto
batean murgilduak lan egiten dutela: ez jakin zuzen nolako funtzioa gizarteak eskatzen
dien alde batetik eta bestaldetik, ikasle munduari begiratuz, nola irakasle eginbeharra
edukazio heinerat bihurtu? Instituzioak programatu jakitatea nola baitezpada irakatsi? Nola
epaitu, etsaminez eta diplomez, ikasleen jakitatea eta nola ikasleen kreatibitate jeinuak
lagundu, bidatu, helarazi? Baina daramaten konfliktoa senditzen baldin badute, ez dakite
konfliktoak kasik beti instituziorat daramala, inkonzientki instituzio aldean bait dute
bilatzen beren segurantzia: ez ote die instituzioak segurtatzen lana, irabazia, erretirorat
heldu-ta, zahartze uros bat beharba? Irakasleak ikasleekin darama bere bizi parterik
handiena, baina irakaskintza instituzioaren langile bezala. Pagatuak dira instituzioak eskatu
lana egiteko.
Bizkitartean, pedagogia berriek haur eta gazte psikologiaz zerbait jakinarazi dielako,
azken urte hauetako gazteen kontestazio mugimendu eta gertakariek doi bat inarrosi dutelako, eta irakasle funtzioa gero-ta-gehiago lanbropean galtzen zaiolako, irakasleria, parte
bat bederen, bere eginbeharraz hasi da aldakuntza gutizia formulatzen instituzio barnean:
usariozko eredu desegokituak utz, ezin dezakelako bestela lortu sozial sistimarekilako
loturarik, bere nortasuna ezin dezakelako eraman bere hedadura osorat eta edukazioak bere
helburu sakonenak ezin ditzazkelako sekula osoki froga.
Kanpoko kontestazio erauntsiak harrapatu eta hunki duela irakasleria, erran daiteke.
Batez ere irakasle gazteagoak, hauk bait dute gogorki senditzen zenbatetaraino tinkatuak
eta blokatuak diren beren egituretan, beren instituzioetan. Behin profezur izendatua izanez
gero, askotan irakasleak bere ideiak behar ditu gorde, instituzio barruan kurritzen eta
onartzen diren ideiak laxoan uzteko eta, axalez bada ere, haueri konformatzeko. Eta
bigarren mailako ikastegietan, esperientzia berri guti izan da; pedagogia berriak ezin ahal
dira halaxe sartu. Hemen jarraitzen da tradizioa eta tradizioak barna eginak ditu bere
erroak.
Gainera, segurantzia beharrak usariozko eredueri atxikia izaterat ekartzen du,
jeneralean, irakasleria: sozial banokeria eta pasibotasunagatik, eta ere, aintzinetik ez bait
daki aldatzeak zer ondorio ekarriko dion. Bere ofizioa gal beldurrak ixilik egoterat
hertsatzen du. Beldurrarekin batean bere promozioa daduka gogoan niholaz ahal bada

maila gorago batetarat heldu: alde batetik bere kapazitatea saritua bezala ezagutzeko,
bestaldetik bere irabazia emendatzeko. Beldurraren ondorioz, irakasleak bere indar hoberenak enplegatzen ditu bere gizarte funtzioa zaintzen eta bere promozioa igurikatzen.
Bi arrenkura hauek darabilateno eta bi alde hauetan bere kalapioa jartzen dukeeno, bere
iniziatiba eta kreatibitate posibilitateak moztuak daduzka. Beretzat eta besteentzat, ez du
jalgibiderik ikusten. Gero-ta-gehiago berea duke gogoan, berea helburutzat, berea nola hobekienik lortuko duen eta, lortu-ta, nola segurtatuko duen. Bere eremuan hesterat, eta kasik
gakotzerat ekarria da goiz edo berant, galdatu lana bakarrik egiteraino. Bizkitartean, ez da
uste izan behar halere, gaurko egunean, ibilera hau irakasle guziena dela. Bakarrik, guk
erran nahi duguna da: irakaskintza egiturek, gaur diren bezala, irakaslea ibilera horretaratzeko hirriskuan edo lanjerrean ematen dutela.
Kontestazioa ez da sortu irakasleriaren barrutik eta barruan, baina gazteria kezkati baten
odolean. Ez zitakeen, egia erran, bestela gerta. Zeren irakasleria gaurko gizarteari iratxikia
da, lotua, josia, egitura eta instituzio bezala. Aldiz, gazteria gizarte atean bezala aurkitzen
da, analisi kapazitatearekin eta tresnekin: gizartean ez sartua oraino eta gizartea aztertzeko,
kritikatzeko eta kontestatzeko posibilitateekin. Haur eta gazteen artean delako, haur eta
gazteekin lan egin behar duelako ere, hain segur, irakasleriak dituzke hobekienik senditzen
gazteria kexu baten arrenkurak, kezkak, galderak, jokaerak, eta zenbaitetan hobekienik
ulertzen ere gazteria honen funtsa.
Orduan, gizarte barruan delako eta gizarte ereduak bere gogo-bihotzetan haurretik
landatuak, erro eginak dituelako, zalantzan gertatzen da ez jakin nola parte har lezaken
beharrezkoa bezala senditzen duen gizarte aldakuntza haur egiteko. Nahi eta ez nahi:
horrelako egoera mugikor batetan dago, ezin argituz bere motibazio izkutuak eta inkontzienteak. Ba ote liteke zalantza hontatik ateratzeko biderik? Lotura inkontzienteak
argitzeko eta laxatzeko posibilitaterik?
1.3. Eskolaren eginbeharrak gaur
Gaurko irakaskintzaren bi alde aipatu behar ditugu.
Bere eginbeharrak emendatu zaizkio eskolari. Azken gerlatik landa, ez da bakarrik
haurren nonbrea handitu. Kultura aldetik beharrordu berriak agertu dira denetan. Hauek
eskatzen dute istudio luzeagoak egitea. Sozial maila guzietako haurrek, hamalaur urtez
goiti, eskolan ibili behar dute ala ofizio bat eskuratzeko ala unibertsitatean sartzeko.
Bigarren mailako eskoletan, lehen % 5 eskolier errezebitzen zutenek orai % 50 ohatu behar
dituzte eta laster % 95tzat tokia beharko. Goimailako ikastegietan, hamar urte barne,
ikasleen nonbrea doblatuko da. Lanean ari direnentzat, formazio jardunaldiak muntatutzen
dira (formation permanente), beren ofizioa gaurko industria beharrordueri adaptatzeko.
Fenomeno berria da beraz irakaskintza adin guzieri eta langile mota guzieri eskaintzea eta
hedatzea. Eskolak beraz zabaldu beharra daduka gazteria handi bati jakintza irekitzeko eta
beren etxean aurki ez dezaketen ofizio orientazio eta laguntza seguratzeko.
Bigarren aldea: gizarte industrializatuak dakar haurrentzat kondizio berrietan
gizarteratzea eta ofizio bizitzan sartzea. Eskolak, gaur, ofizio bat hautatzen argitu behar
ditu eta hautatu ofizioa prestatzen lagundu. Duela zenbait urte ez zen horrela gertatzen:
haurrek askotan etxekoen segidan ikusten zuten beren geroa. Ainitzetan etxekoen segida
hartzen zuten. Gainera, beren inguruan ikusten zuten ofizioeri ere ziren hurbilago.
Handitzen zen herrian, haur batek bertan ikus zezaken laboraria, hargina, ahotza,
mahasturia lanean. Egun guziez kurutza edo eleka zitzazken. Ikusten eta kasik hunkitzen
bezala zituen. Eta familiako giroan argi zezaken zer ofizio hauta eta nola planta bere ofizioa
ikasteko. Gaztedanik eskuakaldi ainitz eman zezaken alor lanetan, edo xantierrean, edo
atelerian. Aprendiz bezala plazatua zen ofiziale baten etxe eta horrela bere ofizioa ikasten
zuen; ofizioa eta herriko azturak.
Aldiz, mundu tekniko hontan, haurrak ez dezake izan, lehen bezala, ofizio suerte guzien
eta obren ezagutza konkretoa. Ofizio mota gehiago bada aladere. Baina ere, eskolan abiatuz
gero, goizik joaten da bere sor-herritik kanpo, edo egun guzirako, edo aste guzirako. Bere
aita- -amak pentze-alorretan lanean ari, bakanago ikusten ditu, batzuetan kasik batere ez,
zeren udako bakantzetan batzuk berdin atzerrirat joaten bait dira hizkuntza ikasterat. Bere
deskantsuak ere bere haur lagunekin hartzen ditu ardurenik, jende helduetarik aparte.
Luzaz eskolan ibiltzeak lehen baino berantago ekartzen du lan mundua ezagutzerat. Lehen
bere jeinu eta gustuen araberako ofizioa hauta zezakeelarik, orain, karkulak ongi egin

ondoan, gizarteko beharrorduen araberako ofizioari buruz beharko da plantatu. Puntu
hontan ikusten da eskolaren funtzioetan bat: haurra bere inguruneko influentzia eta
kondizionamenduetarik ateratzea beste gisako organizazio ekonomikoa eta soziala
aurkezteko eta hari buruz gaitzeko. Ez da arren xoilki bere familiako espaziotik kendua,
baina bere etxekoen bizimoldetik emeki-emeki desjabetua beste bizimolde bati buruz
irekitzeko: bere ametsak eta xedeak geroari buruz ez dira etxeko giroan haziko, baina eskolak emeki-emeki aurkezten dion teknika gizartean.
Gaurko ofizio bizitzari prestatzeko, beharrezkoa da formazio jeneral bat biltzea produzio
sektore guzietan eta kalifikazio maila guzietan. Zeren teknikaren eboluzio lasterrak
eskatzen bait du, espezializazio hertsi bat baino, teknika perfetzionatu arau, honi
adaptatzeko kapazitatea lortzea. Gainera, eta teknikaz bestalde, gaurko langileari,
ofizialeari, galdatua zaio lankideekin elgartasunean, kooperazioan, artzeko kapazitatea;
elgarri informazioak pasatzeko kapazitatea; ofizioko edo sindikateko organismoak
kontrolatzeko kalapioa.
Ekonomiaren eboluzio kontesto hontan, eskolak bi helburu izan ditzazke: haur
bakoitzari ahal bezain handiko kultura jeneral bat seguratzea, eta, ekonomia mailan, ahal
diren posibilitate guziak irekitzea. Badu beraz eskola denborak bere inportantzia. Zeren ez
bide da bakarrik jakitatea biltzeko denbora. Ekonomia mailan, geroari buruz presentatuak
zaizkion posibilitateak, haurrak beharko ditu ikertu, aztertu, bere jeinuen eta gustuen
neurrian; beharko ere ditu pizatu kalifikazio baten mailak igaiteko nolako baldintzak diren
eta kapable izanen ote denetz. Kooperazioan, besteekilako harremanetan, lan egiten ikasi
beharko ere du.
Ikusten da beraz ekonomiaren gaurko joerak eskolaren funtzio soziala ere duela arrunt
kanbiatzen. Orain arte, eskolak haurrak eta gazteak prestatzen zituen gizarte aldatugabe
batetarako, erran dezakegu gizarte hetsi batetarako: klase sozialak ongi seinalatuak,
mugatuak eta finkatuak ziren eta bakoitzak bazakien non zer toki zadukan, non zer lan
egin, non nolako ibilerak agertu. Promozio aldetik, elite bat beti formatu behar zen gizarteko
gune nagusienak okupatzeko, zaintzeko, eta gidagailuak eskutik eskapatzerat ez uzteko.
Gizartea eboluarazteko premiarik ez zen baitezpada senditzen. Gizarteak ez zuen eboluatzerik, ona bait zen, ongi organizatua, ongi hezia.

2. PEDAGOGIA BERRIEN ASMOAK ETA JOKAERA
(OHARRA: C deitu testu aldakitik. Halere: hemen 2. zenbakiaz ematen dena, C-an 3.a da,
baina C-ko 2.a B aldakiko 1.2an dago birlaboratuta).
Liburu honetan bertan aipatuak diren pedagogia berriek asko eredu berexten eta
finkagia berriak aurkezten dituzte alegia, hala nola: direktiba gabeko pedagogia, autodiziplina, auto-gestioa, talde pedagogia, instituzio pedagogia, teknika modernoak baliatzaile pedagogia, eta abar.
"Eskola berriak" deritzan mugimenduak edukazioa psikologia jakintzan oinarritzen du:
haurra du bere zentroa eta helburua, bizkitartean haurra bere indibidualidadean bere sozial
dimentsioan baino. Zernahi gisaz haurra ez da ikusia jakitateaz bete behar den untzi bat
bezela, baina berak dakarzkien indarrak, jeinuak, posibilidadeak dira irekitzen eta heltzen
lagundu behar. Hortakotz eta batez ere idurimena, iniziatiba, kreatibidadea, besteekilako
bizitza kapazidadeak eragintzeko, eskola asmatua da bizitza giroan eta ez bizitzatik aparte:
azken finean Eskola Berrien helburua da haurra goxoki eta behaztoparik gabe zibilizazioan
sarraraztea. Haatik ikusmolde berri batean, Paul OSTERRIETH-ek dion bezela: "Edukatzea,
haurra bere heldutasunerat laguntzea da, gogoan izanez bihar dela gizon heldua izanen, eta
ez atzo, mundu tradizional batetan". Eta oraino Pariseko Prospektiba Zentroko autoreek
diotena: "Ez dute gazteek beren burrasoak bezelakoak bilakatzerik. Mundu berri batean
dute bilatu eta jujatu beharko, bizi direno mundu hobeago bat eraikitzeko. Edukazioa ez
bide da izango bakarrik zenbaitek zer egin zuten jakinaraztea, baina besteek oraino egin ez
zutena egiten erakustea". Eskola Berriek aurkezten eta bilatzen duten gizon itxura ideala
honelakoa izan daiteke: "Gizon libroa, edozoin ideologiatik deslotua baina ideal bati osoki
jarraikia izan daitekena eta, bederen, jasankor, besteen aburuak errespetatzerat ekarria;
bakezko gizona, ez banokeriaz baina batasun nahiaz; gizon adimendutsua, irekia,

pentsatzailea; gizarte gizona, besteekin lan egiterat jarria jakintza eta morala arrazoinengatik; gizon betea berea duenetik jakin izan duelako hoberena ateratzen".1
Eskola Berriek eragin pedagogiak, xedeak osoki egokiak izanagatik, gaurko pedagogo
modernoagoen iritziz, eskas handi bat ba dauka: psikologiaren alde batetan baizik dela
jarria, adimenduaren psikologian genetika ekarriak pribilegiatuz. Eskola Berrien metodoak
zehazki aztertuz, ohartzen bide gara haurraren intresa, jeinuak, beharrak hobeki ezaguturik
ere, pratikan, haren adimenduari zaiola mintzo irakaslea. Delako pedagogiak ez du ezagutu
edo ez du beretu ahal izan edo ez dio inportantziarik eman barne-psikologiak zilatu eta
gaineratu giza-afektibidadeari. Gizona, amaren sabeletik hasirik, erlazione sare xehe batetan
sortzen, abiatzen, handitzen eta bizitzen da: edo da egiten edo desegiten; edo da gizartekotzen edo bereberkotzen. Sorgunetik gizarteraino, gizona da afektibidade desekilibrio
batetan murgiltzen desekilibrio hein bat ekilibratua aurkitu arte.
Barne-psikologiak, batez ere psikanalisak, sakondu giza-afektibidade dimentsioa
integratu nahiz, beste pedagogia mugimendu batzuk agertu dire, "Direktibidade gabeko"
mugimenduak deritzanak. Asko esperientzien artean, hor dira berme Hans ZUGILLER
Suisan, A.S. NEILL Inglaterran, erakusteko askatasun giro eta espazio bat jar daitezkeela
haurra bere osotasunean, adimendu eta afektibidadean alegia, edukatzeko.
Gainera, Soziologia eta Barne-psikologiaren ekarriak bilduz eta baliatuz gizarte politikoa
aztertzeko, sortu berri da (1963 inguruan) beste mugimendu bat "Instituzio Pedagogia" deritzana. Agertzen du eskolak gizartearekin duen lotura eta erakusten edukazioa eta
pedagogia herri batetako politika pentsamoldetik ezin berexiak direla. Bere xedeak dira:
munduak pairatzen dituen sozial bizioak zehazki argitaratzea; eskolaren eta ezagutzen
dugun sozial organizazioaren jaiotza aztertzea; hierarkizko, bulegokrazizko eta
teknokrazizko sistima urrikaririk gabe kritikatzea; eskolan gizartean bezela iraultza premia
sendiaraztea. Nola zapartarazi organizazio jarri hau? Alde batetik talde autogeratuak
eraikiz eta bestaldetik autogestioa sartuz suntsitu behar den sistimaren gunerik ahulenean.
II. - FORMAZIOBIDE BATZUK
1. Eboluzio taldegintza
Zertsu den
Eman ditzagun mahai baten inguruan bilduak hamar- -hamabost bat lagun, Eragile
espezializatu bat barne. Xedea: jeneralki, elgarren artean sortuko duten erlazio sareari
ohartzea; erlazio hauiek, ahalaz agerian aipatuz, barnatzea eta giza erlazionerako formatzea
edo perfetzionatzea; batez ere talde ttipien funtzionamendua barnagotik ezagutzea eta
ulertzea.
Ontsalaz taldekideek ez dute aintzinetik elgar ezagutzen. Ez da ere gai berezi bat
lantzerat emaiten. Organizatuak direnak dira bil orduak eta beste. Billera mementoan
ekintza guziak solas eran eta mailan betetzen dira. Haizu dena da: elgarrekin izaitea, elgarri
mintzatzea, gostura, gogoratzen dena erraitea den bezela edo ahal den bezela! Aparteko
situazione honetan, nahi ala ez lotura batzuek egiten dira: baztertzeak, juntatzeak,
desegiteak, hausteak ere... Emeki emeki taldekideak ohartzen dira sortu erlazio sarea ainitz
hari koropilatuez egina dela, erran nahi dugu giza erlazioa askotan eta uste ez delarik
konfliktobide dela. Elgarren arteko erlazioak kontrolatzeko eta, ondorioz, komunikazioak
hobeagotzeko konfliktoa nun den bila hasi behar da: askotan uste bait dugu bestea (kidea)
baitan nunbait dagoela gorderik, gugan ere bilatzerat situazione honek laguntzen gaitu.
Etsenplu bat: Anbrozio-k bere aita zuen industrilari kapablea, bere jeinuz heldua, baina
etxean biziki bortitza, larderia gaitzekoa. Anbrozio handitu zen holako aitaren itzalean,
ixtudioak erreusitu eta enpresa batean kargu on bat ere aurkitu. Baina zen uzkurra eta
arrunt beldurrak hartua edozoin enpresa buruzagi baten aurrean. Enpresako nagusiak
bidali zuen behin zortzi egunentzat eboluzio talde sezio batetarat. Zen taldean gertatu zen
petrola sozietate batetako P.D.G. batekin: gizon honen itxurak hatsarretik laztu zuen gure

(1)

Roger GILBERT in op. cit. 113-ren orrian. (OHARRA: agian galduak
dira, atal honen hasieran aipatzen den "liburu honen" parteren batzuk: ez dugu
behintzat aurkitu Gilberten obra aurretik aipatzen zuen orririk).

Anbrozio eta, esperientzia aurrera zoala, gero-ta-gehiago sendi zuen bere agresibidadea
gizon honi buruz nun ere bostgarren egunean, asteriko billeran tanpez zernahi erran bait
zion, begiak sutan. Gure P.D.G.a ez zen guti harritu, baina ez zuen halare burua apaldu!
Biharamunean, gauak ere lagundurik, Anbrozio hasi zen pentsaketa eta, bere barne gordean
gaindi ibilki zela, gogoratu zitzaion bere aitaren itxura eta, zerbait hasi zitzaion orduan argitzen: delako P.D.G.a ez ahal dut neure aitaren itxuraz jauntzi?
Taldeak bere historia egiten du. Kondizione berezietan haatik: ez baldin badaki ere nola
hasten den edo bukaturen, badaki noiz hasten den eta noiz bukaturen. Bilduaren bortxaz,
indibiduak, ez baldin badira ere guziak bururaino egoiten situazionea ezin jasana bilakatu
zaiotelako, haztamuka bezela talderatzen dira talde bat berezia, orijinala formatzeraino.
Taldeak baditu bere mementoak: hastapena, batasuna, heriotzea. Baditu bere
gertakariak: indibiduen arteko harremanak (batzuen onartzea, besteen baztertzea edo ezin
bestez jasaitea) defentsa erreakzioak batzu besteen alderat, batez ere "mamu" bat bezela
ikusia den Eragile ixilaren alderat; boterea nork duen: kideek ala eragileak? Eragileak
baldin badu, nork hartuko dion eta zertarako? Kideetan, nork? Analisagintza: Eragileak
(delako "mamua" hasten delarik higitzen eta mintzatzen, ai orduan taldearen begibeharriak!) hortaratzen duelarik bere funtzionamendu eta disfuntzionamenduei ohartzeko.
Taldeak baditu bere sendimenduak: beldurra, agresibidadea, bozkarioa, amodioa, pena, elkartasuna, arralleria, eta abar. Badu bere sexualidadea mintzara sinbolikoaren bidez
agertzen duena: bere sexualidadeaz dudatzeraino uste du eragile boteretsuak hartzen diola
sexualidade ahala; xikitatua bezela bizitzen du memento batzuez bere sexualidadea. Batez
ere hemen, argi ikusten da boterea eta sexualidadeaen arteko lotura eta analisak erakusten
dauku nola boterea izan daiteken konpensazio bat sexual duda gordetzeko: boterea daukanak ez du bere ustez sexual ahalaz dudatzen!
Gainera, eboluzio taldegintzak, laboratorio esperientzia gisa, giza taldetxoen
organizazioaz, funtzionamenduaz eta afektibidadeaz asko irakasten digu. Ez da haatik
ahantzi behar gizartean zehar, ala politika partidoetan, ala profesioan, ala sindikalismoan,
eta abar., formatzen diren taldetxoak gehienetan abiatzen direla helburu berdinen eta
konkretuki finkatuen inguruan; eta araberako metodoak, helbideak dituztela hartzen.
Bizkitartean, ezin uka, taldetxo guziak beren historia egin arau, ideologia, kideen arteko
erlazioak, motibazioen aldakuntza problemak trenkatu beharretan aurkitzen direla, zeren
historia ez bait da sekula aurretik egina edo errepetizio bat, egiten dena baizik eta egiteak
beti dakar aldakuntzaera asko.
Eragilearen funtzioaz
Taldean Eragileak badu bere funtzio mugatua asko erroletan agertzen dena. Taldeko
beste menbroek badakite edo sendi dute eta uste dute Eragileak duela parte handi batean
taldearen ibilera, mugimendua, gorabehera kondizonatzen haren inguruan bait da taldea
sortzen, egiten, bizitzen, hiltzen.
Denen ustekeria ere da Eragileak dakiela nundik nora joanen den taldea; bakotxaren
barne zolan ikusten duela haren sendimendu putzua eta borroka; harek daukala giza
problema guzien ulertzeko, argitzeko eta trenkatzeko gakoa. Holako jakitatea baldin badu,
nolako indarraz, botereaz ez ote da jabedun? Bakotxak sendi du frustrazio handi bat bere
jakitate eta botereaz Eragileak desjabetzen balu bezela eta denak maila berean berdintzen
balitu bezela. Edo Eragilea "mamu" lanjeros bat bezela ikusia da: izialdura emaiten duena,
ezin hurbildua zer gerta ere, sekula mugitzen, kexatzen eta mintzatzen balitz! Edo ikusten
da guziak baino goragoko alki batean hupatua, "Jainko Aita" bat bezela, hobe bait da
orduan harekin ongi izaitea, hari identifikatzea, beraren itzalean jartzea talde gune
langerosetik begira gaitzan. Edo oraino "kide" bat bezela ikusi nahi litake, guzien mailan,
lagun on, goxo eta gutarteko bat bezela: harek ere badituzke eta baditu bere kezkak,
problemak, mugak, hutsak; beraz bere funtzionetik desjabetu dezagun! Bizkitartean, guziek
sendi dute, guti edo aski, taldean legea errepresentatzen duela eta legearen zaintzale bezela
ikusten dute, kasik nahiago baizik ez bait dute. Bestela zer gerta litake taldea bere sendimendu, erreakzio eta indar basaei bere-ber utzia balitz?
Bakotxaren ikus-sendimolde nahasi hauiek (eta gainera aipatu ez ditugunak) mugitzen,
irekitzen, agertzen, azaltzen dira sezio barruan eta denboran analisa eragintzaz. Eragileak
talde gunerat biltzen ditu indibiduen, kideen arteko eta talde osoko erreakzioak. Bizkitartean Eragilearen nortasunak badu bere premia: nolako jokaera duen bere hor izaitean eta
interpretazioan, nolako hipotesiak derabiltzan araberako talde tankera espezifikoa agertzen

da dependentzia-kontradependentzia, maitasuna--agresibidadea, goxotasuna-frustrazioa,
elgarraditzea-konpetizioa... fenomenoetan.
Taldeak, informal moduan organizatua izanikan ere, badu bere funtzionamendu
benetakoa. Eragileak taldea ohartarazten du nolako prozedurak derabilzkan bere
problemak, eragozpenak, gaiak zuzentzeko; nolako prozesoek derabilaten bakotxak bere
pentsa sistiman dituen talde, gizarte, kultura ereduetaz kontzientzia hartzeraino, hala nola
besteak beste: ordrea, hierarkia, larderia ereduak; historia, demokrazia, autogestioa
ereduak. Analisia eragintzaz laguntzen ere du erlazione era nahasiak berexten eta
izendatzen: indibiduei zentratu erlazioa pertsonalak (kideen artekoak); ekaiei zentratu
erlazio funtzionalak (ekai batek lantzeko eskatzen dituen funtzioak eta ere enpresa, baserri,
denda edo komertzio batetan bete behar diren kargu ofizialak). Taldea laguntzen du oraino
manifestazio kontzienteak (bat mintzo da beste batek erantzuten dio) eta manifestazio
inkontzienteak (bat mintzo da taldeko egoeraz; beste batek, erraiten dena jujamendu bat
bezela harturik beretzat, erreajitzen du eta tanpez ixiltze manatzen dio lagunari) irakurtzen,
azaltzen, ulertzen: ainitzetan erran kontzienteak logika jauntziaz kukutzen, gordetzen bait
du inkontzientearen erran nahia.
Eragileari gertatzen ere zaiona da taldea kontseilatzea "experto" baten moduan: ez berak
taldearen orde problemak soluzionatzeko, baina taldekide bezela taldea bere traba,
eragozpenetatik ateratzeko; horretarako aterabide batzu proposa litzazke edo, hobeki,
taldea lagundu lezake aterabideak berak aurkitzen eta urratzen. Erran behar da formazio
perspektiban lan egiten duela Eragileak, eta gisa hortan eboluzio taldegintzak izan lezaken
artifizialkeria gainditzerat lehiatzen dela.
Erabiltzen diren hipotesiak
A) Pedagogia aldetik
Kontuan hartu behar dira formazioa pentsatzeko eta bidatzeko baliatzen edo balia
ditezken ereduak (modeloak). Hirur eredutan bana gindetzazkegu.

1. Menpe (edo dependentzia) eredua:
A - Irakaslea
B - Ikaslea

Hazlea
hazia

Emailea
hartzailea

Goikoa
beherekoa

Alde batetik irakaslea: honek dauka jakitatea; honen helburua (edo irakaskintzan izanen
duen funtzioa) da jakitatea helaraztea, ezagutaraztea ikasleari. Bestaldetik beraz ikaslea: honek deus ez daki; honen eginbidea da irakaslea behatzea, entzutea, obeditzea, emana zaion
jakitatea hartzea, beretzea eta ikas mailetan emeki-emeki abiatzea, ahal bezain gora igaitea,
edo, askotan ikusi izan den bezela, untzi ongi bete bat bilakatzea. Dependentzia erlazio
batetan murgiltzen eta handitzen da ikaslea.
Alde hau konprenitzeko, aski da oroitzea gure ikastaroa Ipar Euskal Herrian, nolakoa
izan den, haurretik, lehen eta bigarren mailako eskoletan: euskal kultura girotik eskolak
errotik ireki gaitu 2 ; urtetik urtera errienta edo errientsek lehenik, gero profezurrek berek
(nekez) ikasia zutena, bortxaz askotan, kaskoan sarrarazi digute. Larderiaren pean ikaretan
atxikitzen ginuzten: goian ziren eta gu beherean. Horrelako posturan nornahi jakitun bilaka
litake, alegia, baina ainitzetan zenbatetaraino mendratua bere giza ibileran: ala erabaki bat
hartzeko, ala asmo pertsonal bat agertzeko goragoko norbaiten beharretan beti, nun ez den
handi-mandien esku-makil (edo zakur) bilakatzen!
2. Erreflexo kondizionatzale eredua:
(2)

Ikusi Manex GOYHENETXHE: "L'oppression culturelle française au
Pays Basque" Ed. ELKAR, Anglet 1974, batez ere II-ren kap.

A - Irakaslea
Bitarteko - BS

B- Ikaslea

Seinalea
Hemen automatismoa eta zain infra-egitura dira hezten, adimendua argitzen baino.
Irakasleak (A) bitarteko seinale (BS) batzu baliatzen ditu formazioan ikasleari erreflexo bat
edo andana bat harrarazteko. Beraz bitarteko seinale finkatuak aurkituko dituen aldi oroz
(bidean STOP bat ikustean baratzen giren bezela) ikasleak badakike bakotxari dohakion
ibilera (konportamendua) hartzen. Jakitatea baino egiten-jakin bat emaiten zaio ikasleari.
Egia erran, batez ere haurra ume delarik, garbitasunerako, jaterako, bizia begiratzerako...
erreflexoak horrela irakasten zaizkio, baina, handitu arau aita-amak, irakasleak aparteko
erlazio baten barruan mintzo zaizkio adimendua eta afektibitatea irekitzeraino.
3. Irekidura eredua:
Irakaslea - A

B - Ikaslea

Irakasleak (A) ez du ikasi duena eta dakiena ukatzen. Haatik badaki jakitate poxi baten
jabe baizik ez dela. Batez ere gaur, hainbestetaraino bait da jakitatea banakatua,
espezializatua... Irakasleak ikaslea (B) hartzen du formazio gune bezela, erran nahi bait da
ikasleari oroz gainetik behatzen diola: uste da ikasleak bere baitan dauzkala ekaiak, ahala,
jeinuak. Edo ikaslea bere nor izaitean ohartaraziko da giza dimentsioetarat bidatuz; edo
lagunduko da bere esperientzia biltzen, sakontzen, eman nahi ginioken jakitateraino
heltzen.
Pratikan hirur eredu hauiek erabiltzen dira eta konfrontatzen, elgarretarik ezin arrunt
berexiak direlako. Bizkitartean batzuek lehena azkarki baliatuko dute, beste batzuek
bigarrena, besteek hirugarrena. Lehen bi ereduak arras baztertu gabe, noiz nola erabiliz,
gaur iduri luke hirugarrenak duela arrakastarik handiena.
Perspektiba honetan (aipatu hirugarrena, alegia), erran dezakegu eboluzio taldegintza
pedagogia metodo eragilea dela. Gisa horretako mintegi (seminario) edo sezio bat hasten
delarik, taldekideok asko igurikatzen dute eragilearen (gidariaren) partetik: ala taldegintzaz
informazio teoriko bat, ala nola egiteko jakitate bat, ala erakuste pratikoak... Situazio
horretan, eragileak ez du sekula igurikatzen dena edo nahi litakeena emaiten: ez du
erantzunik emango galditzak eginak diren mailan. Bakarrik taldekideak bidatuko ditu
beren ohiko gogo eta afektibo egiturak berriz ikusterat, besteekilako harremanak ikertzerat,
eguneroko beren problemak nola gainditzen edo baztertzen dituzten berpentsatzerat.
Ez da nolanahiko lana eragilearentzat, segurki, ez eta ere taldekideentzat! Leku
ezagutuetan dabilanak badaki norat doan edo norat joan.
Erran dezagun taldea erabiliko den gunea izanen dela beregan sortu erlazio sarea.
Erlazio sare hau ez da behin sezio osorako egina, sezio hastapenetik bururaino hasten,
josten, lotzen, desegiten, hausten, koropilatzen, ala noiztenka puskaka biltzen... dena baizik!
Taldekide bakotxak dakiena (bildu jakitate teorikoa ala usaian bere talde pratikan erabiltzen
dituen joko moldeak, abileziak, ihesbideak, influentziabideak, ala beste...) utzi beharko ditu,
bere lagunekilako harremanen dinamikan murgiltzeko. Ekintzarako usaiako erregla
elaboratuak bila ditzazke, baina berehala ohartzen da aparteko situazio honetan ezin balia
ditzazkeela: talde dinamikak bereberezko joeran biltzen bait du, huts handi baten aurrean
emaiten ezagutu egituretarik, legeetatik haraindian eta pausa lekurik gabe. Solas
logikoetarik eta estrategiazkoetarik bakotxak atera behar du, bere afektoak, sendimendu
aldakorrak, erreakzione emozioak hartzeko eta aztertzeko, hauek bait dira izanen taldearen
mamia eta taldean erabiliak. Orduan beste mintzaira bat posible izango da, taldekideek
beren erlazio sareko hariak biltzen, loturak izendatzen hasten direlarik eta beren talde
historia elekatzen abiatzen direlarik. Beste ekintza molde batetarako baldintzak eta posibilitateak ere irekitzen dira: norberaren afektoak, sendimenduak, erreakzioak, motiboak
aztertuak dira nortasuna sakonki finkatzeko; norberaren ezagutzak, asmoak, xedeak,
helburuak, helbideak elkartuak dira ekintza berriak obratzeko.
Hemen eta orai ikasten dena ez da segurrenik jakitate bat, ez eta ere egitate (egiten jakin)
bat. Indibiduaren alde hauek ez dira deuseztuak are gutiago ukatuak baina erlatibatuak.
Eboluzio taldegintzak bilatzen duena da indibiduaren barne kondizionamenduak harrotzea

eta agertzea: derabilzkan ereduak, usatzen dituen defentsak, hartzen dituen ihesbideak,
gordetzen dituen kontradizioak, bilatzen dituen segurantziak; eta barne aldatze bat, bere
ustekerien, izamenen (attitudes) aldatze bat. Hots, bizitzen-jakin bat bilatzen lagundu nahi
du, bestearekin (besteekin) —bizitzen— jakin bat, indibiduen arteko erlazioak eta
elgarrekilako ekintzak jarri nahi ditu elgar-eragile ardatzean.
B) Psikologia aldetik
Psikosoziologiak talde ttipiak ditu bere ardura. Taldea errealitate berezi bat bezala
hartzen eta mugatzen da. Erran nahi da ez dela indibidu biltze bat, norbera bere hartan
dagoela: "Hi ba haiz eta ni ba nauk"; ez da ere norbera anonimotasunean gordetzen duen
jende andana bat. Taldea da batak beste guziekilako erlazione, harreman, elkar-hizketarako
aurki ditzazken posibilitateen neurria. Taldea da berez organizazio bat, kideen arteko tensio
positibo eta negatiboeri sumetitua eta ihardokitzen duena ere bai; funtzionamendu
apartekoa duena. Taldeak egiten duena edo egin behar duena (ala kanpotik proposatua
zaion saila ala berak hartzen duena) da funtzionamenduaren alde bat, helburu ageriena.
Organismo bezala, taldearen lehen arrankura da bizitzea, irautea, erran nahi bait da kohesio
bat lortzea denen artean porroskerian edo elkarkerian ez suntsitzeko, elkarri juntatu indibidu andana bat ez gertatzeko. Organismo bezala badu bere barne biziera: bere tensioak,
konfliktoak, beldurrak eta enbeiak, desirak, asmoak, xedeak.
Beste organismo guziak bezala baditu funtzionamendu gorabeherak aparteko sukarrak,
eztabaidak, hutsuneak, trabak, abiatzeak, gelditzeak, ibiltzeak, ekintzak.
Talde bat moldatzen da kasik beti helburu batzuen inguruan: ala gai teoriko bat dela
landu nahi, ala ekintza bat dela eraman nahi, ala erabaki bat dela antolatu nahi, eta holako
helburu ageriak. Doi bat denbora irauten baldin badu, beraz bereberezko historia hasteko
aski denbora baldin badu, laster ohartzen gara taldeak helburuetaz bestalde, edo hobeki
bere helburuak lortzeko, beste beharrordu (edo baldintza) batzu behar dituela segurtatu,
hala nola: barne kohesioa, talde sendotasuna, funtzionamendu egokia. Zeren —eta hemen
gaitu psikosoziologiak argitzen eta laguntzen— talde bat bi mailatan bederen, eta beti biak
betan, murgiltzen bait da: maila logikoan eta maila ez logikoan; maila errazionalean eta
maila irrazionalean; maila formalean eta maila informalean. Bat eta bestea ezin bereziak
dira, batak besteari, beti eta betan, hunkitzen, aldatzen, ekartzen, kentzen diolako.
Beste gisan erraiteko, alde batetik talde funtzionamenduari agerian doakiona: arauak,
helburuak, metodak, informaziobideak, denbora, ekintzabideak..., denek ikus, aipa, tratatu,
aldatu, transformatu lezazketen elementoak; bestaldetik talde funtzionamendua izkutuan
daramana: sozio afektibitatea, kideen arteko komunikabideak nahasten, tinkatzen,
mementoka trenkatzen dituena eta, nola ere bait da gainditua edo ez, taldea bere helburuak
lortzen edo lagundu edo traba lezakeena.
Ez du baitezpada bilkura ongi programatuak segurtatzen talde baten kohesioa. Eman
dezagun billera batean, gerta litake bizpahirur lagun programak presentatu helburuekin ez
direla akort. Bizkitartean helburu hauek, itxuren arabera alegia, elkarrekin hartuak izan
ziren lehenago. Baina, artetik, hirur lagunek elkar ikusi dute eta elkarrekin mintzatu dira.
Solasetik solasera ohartu dira delako helburuak denek onartuak bezala pasarazteko talde
aurrean, beste taldekide batzuek eraman azpijokoaz. Billera hastapenean, hiruek salatzen
dute gertatu zena, azken aldiko azpijokoa. Talde kohesioa izan litake hautsia. Kohesioa
beharrezkoa dela denek uste badute, denak entsegatuko dira "afera" zintzoki xuritzerat,
bestela tensio handi bat sor litake taldekideen artean talde funtzionamendua arrunt
makurtzeraino.
Egia erran agerikoak du beti gordetzen izkutua, agerikoa ikusgarriago, entzungarriago,
antolagarriago iduritzen zaigulako. Agerikoak dauka eta darama izkutua, kontzienteak
inkontzientea daukan eta daraman bezala. Gertatzen dena da mintzaerak (diogun solas
logikoak) agerikoari diola emaiten zentzua, inportantzia, izkutua errealitate bezala
ukatzeraino.
Talde lan esperientziak hor dira ugari, ohartzeko nola inkontzienteak kontzientea,
izkutuak eragiten duela agerikoa, bere neurrirat plegatzen, itzulikatzen, hantzen, hertsitzen,
tinkatzen duela. Izkutua bait da giza afektibitateaz jantzia, hazia, berritua, betea. Norberak
bere gizarte esperientziatik (batez ere familiakoa, taldeetakoa, andanakoa) ohargabean
bildu, moldatu, gorde afektibitatea beti ere berarekin darama eta derabila bere izamenetan,
ibileretan, harremanetan... Ez da beraz errana, diogun agerikoa dela beti ageriena.

Segurkiago, diogun izkutua duteke ageriena; baina izkutu bezala nahiago dugu izendatu
eta gorde, horrela taldegintza (eta ondorioz, elkarrekin bizitzea) errexago (logikoago,
formalago) gerta dakigun. Ez erranak bere egia apurra (zentzu gabea?) erraiteko solasa
zerbait gisaz eta nunbait formatzen duen bezala, alde izkutuak (sozial afektibitateak) bere
ateraldia egiten du taldea bere historian erabiltzen duten fenomenoetan. Izkutuak agertu
nahi du eta agertzen da edozoin taldetan eta askotan funtzionamendu formalak uste ez
duen lekuan edo nahi ez luken mementoan. Nola ere afektibo fenomeno hauek ikusten
diren, zilatzen, aztertzen, mintzaera kontzientean formulatzen eta izendatzen, dependitzen
da talde giroa, talde funtzionamendu logikoaren egokitasuna, taldegintza.
Bata eta besteaz beharko da beraz kondu hartu, beti eta betan, taldea bere osotasunean
nahi baldin bada ulertu. Zeren, Kurt Lewin-ek senditu, aztertu eta agertu duen bezala bere
esperientzien ondotik, taldea da dinamika eremu bat sujetoak bere ingurinarekin duen
loturaz estrukturatua. Eremu hori da dena indarki: sujeto bakotxak talderat dakarzkienak;
taldeak, berezko errealitatean, sortzen dituenak kideak hor direlarik eta helburuak, arauak,
baloreak, asmoak, metodoak aipatzen, zehazten, erabakitzen dituztelarik. Gainera, zabalago
behatuz, ezin daiteke ahantzi sozial eremuak berez daukan giroa eta nola eragin ditzazken
indibiduak eta taldetxoak.
Talde ttipi batean, alde orotarik etorri eta bildu indarkiak konfrontatzen bide dira,
sujetoen arteko harremanetan molde berritzen, taldeari emanez berebereko itxura, mamia,
joera. Nondik norat diren indarki hauek sartzen; nola diren ekilibratzen edo tensio sorgune
bilakatzen; nola eta zertan diren parte enplegatzen edo galtzen; horra taldean bere historia
segitu, irakurri eta barnatu arau, jakin daitekeena.
Baina talde ttipien erreflexoak, izamenak, ibilerak ezin ditzazkegu ongi ulertu
murgiltzen diren beren kontesto sozio-kulturalean baizik. Kontesto hau da aladere giza fenomeno nagusien ohantzea, eta honekilako harremanetan, elkar eragintzetan, elkar
dependentzietan dute talde ttipiek beren historia laburra edo luzea sortzen, eremaiten,
desegiten. Gainera, giza errealitateak asko dimensiotakoak direlako, taldearen dinamika
eremua sozial eremu zabalagoan eta aldakorragoan behar da ikusi eta aztertu. Horretako
eta fenomenoen konstanteak eta bariableak zuzen izendatzeko, giza jakintza sozial guzien
bilaketa konplementarioa derrigorrezkoa zaigu.
Indibiduari gagozkiola, talde ttipia gertatzen zaio bere sozial dimensioa neurtzeko gune
egokia. Bizitzeko norberari beharrezkoa zaion erlazio espazioa: haurrak, aita-amekin eta
familiakoekin; jende helduak, gainera, taldeetan. Kasu arau, salbu talde hertsian, talde
gunea izan daiteke guria, aldakorra, irekiegia. Orduan, bere sozial lotura ezin egina
dukeeno edo bere taldean onartua ez ditakeeno, edonoren bizi espazioa edo talde barruan
mugitzeko libertatea zalantzan eta anbiguitatean egongo da. Nortasun helduak parte finka
dezake bere bizi espazioa eta har barnean mugitzeko libertatea. Hirrisku bat bizkitartean
agi lezaioke: taldea beretzat baliatzea bere beharrordu fisikoak eta xede sozialak satifatzeko;
hots, taldea bere asmoetarat heltzeko tresna bihurtzea. Nortasun ahulak beti ere traba
handiak aurkituko ditu talde bizitzan: edo duela taldea errepresio gune bezala senditzen,
kontra burrukatuko da, gogor eta iheskor, bere identitatea gal beldurrez; edo duela taldea
hutsune bezala senditzen, dependentzian amilduko da, minbera eta kezkati, finkagia sendoago batzuen bila. Egia erran ez da nihorentzat errex talde mugimenduari osoki jartzea,
zeren, kasu guzietan, taldea beti aldatzen eta bestelakatzen ari bait da: ala dela emendatzen
edo ttipitzen, ala dela irekitzen edo hesten, ala dela indartzen edo ahultzen.
Talde espazioa ez da beraz osoki eta betiko mugatua, finkatua. Batez ere talde irekian,
historiari jarraikian, kideen arteko erlazioeri, elkar eragintzeeri, elkar komunikazioeri
zentratuan: hemen konfliktoak ez dira kulpabilizatuak baina normalki bizitzean onartuak
biziaren seinale bezala. Talde irekian, orainari eta etorkizunari inportantzia handia emaiten
zaie, iragana ukatu gabe bizkitartean baina historia memento erlatibo bezala ikusiz. Hots,
talde hetsiak, ordrea duela bere eredua eta zimendua, aitzitik talde irekiak, hemen eta orain,
egin eta ezagun dezakeen indarkien ekilibrioa du bere ardatza; eta beraz, bere espazioa beti
izan daiteke bestelakatua. Bestelakatze honek bere ondorioak dakarzkio indibidu bakotxari:
sendi dituen beharrorduak, asmatzen dituen xedeak, sinesten dituen baloreak beharko ditu
parte berrikusi, berpentsatu, berriz erabaki. Izan molde honetarat jartzen baldin bada, bere
gizontasunean eginen da, historikoki zohituko; bestela hirriskatzen du frustrazioetan
amiltzea, murriztea, etsitzea.
Honela hobeki ohartzen gara nolako inportantzia duen indibiduarentzat, taldeak eskaint
edo hets lezaiokeen espazioak. Beti ere gainera, edozoin talde mota, irekia ala berdin hetsia,
gizarte eremuan situatua delako, tensioan murgiltzen bide da: alde batetik,
kondizionamendu sozialek beti dute beregan beren eragina eta bestaldetik, talde bezala

irauteko, eragin hauek nolazpeit behar ditu edo beretu (talde irekia) edo ukatu (talde
hetsia). Ondorioz, gizabanakoarentzat tensio gune izan daiteke edozoin talde: bere
oinarrizko beharrorduak ezin ditzazkeelako beti satifa nahi luken bezala eta bezenbat
taldean aurki ditzazken kondizionamenduen gatik. Bakotxak nolako kapazitatea duen
tensioak jasaiten eta gainditzen, arabera ditu bere asmoak, xedeak, helburuak obratzen
sozial errealitatearekiko lotura funtzionalak sekula ukatu edo makurtu edo hautsi gabe.
Gizabanakoaren oinarrizko beharrorduak aipatu ditugu. Lewin-ek bere dizipuluekin
taldeen funtzionamenduaz egin esperientzien eta istudioen ondotik, W. C. Schutz psikologo
amerikanoak puntu batzuetan barnago eremaiten du lan taldeen dinamikaren azterketa.
Berak du formulatzen presunen arteko beharrorduen teoria3 . Hona zer erran nahi duen:
talde batetako menbroak integratzen dira oinarrizko beharrordu batzuek satifatuak diren
neurrian. Beharrordu hauek oinarrizkoak dira, talderatzen den edonork senditzen
dituelako, izanikan ere neurri desberdinetan. Bestalde, presunen artekoak deitzen ditu,
bakarrik taldean eta taldeaz bait ditzazke egokienik satifa. Hirur beharrordu nagusitan
biltzen digu teoria hau:
a) Inklusio beharrordua: Talderatu menbro berriari beharrezkoa zaio senditzea, hein
batean frogatzea ere, kideetaz onartua eta balorisatua dela. Edozein gisaz entsegatuko da
zenbatetaraino den onartua neurtzerat, batez ere taldeak har lezazken erabakietan: nola den
behartua edo baztertua; nola den estimatua edo zapaldua. Sendi baldin baleza talde lanaren
epe eta memento inportanteetan, batez ere erabakiak hartzen direlarik, osoki parte hartzen
ahal duela, orduan bere burua osoki barne ikusten du.
b) Kontrol beharrordua: Nornahik norbait dela nahi du senditu, bereziki talde batean.
Erran nahi da nornahik arduradun nahi duela agertu eta, taldearen funtzionamenduan,
nahi duela jakin nolakoa den bere eta kideen errespontsabilitatea. Kontrol
errespontsabilitatea nahi du hartu taldeko egituretan, helburuetan, ekintzetan, bizitzan.
Nahi du ere zuzen jakin taldean nork daukan agintea eta nola derabilan.
d) Maitasun beharrordua: Baitezpada presuna bezala ezagutua eta onartua izaitea. Beraz,
ez xoilki kapazitateen gatik, jeinuen gatik, hor tresna baliagarri bat bezala. Baina norbait
bezala hartua izaitea, den bezala: elkarri loturik taldean, elkar atxikiak direla senditzea,
elkarrengan kondatzen ahalko dutela segur izaitea.
Beharrordu hauek bat besteari lotuak dira gizabanakoan: nola ere diren satifatuak
taldean eta taldeaz, dependitzen da talde emaitza emenda edo murriztu lezakeen
bakotxaren parte hartzea. Bizkitartean satifagaitzak direla kontuan hartu beharra da, zeren
giza heldutasun mailan, indibidu guziak ez bait dira ber heinean: batzuek dira haurtzaroko
konfliktoetan koropilatuak, besteak gaztarokoetan, batzu besteen izamen gordeak eta ibilera
sozialak direla guti edo aski zeiharkatuak. Egia erran guziak gara, noiz nola, gure
haurtzaroko edo gaztaroko koropiloekin gizarterako ibilaldietan jenatuak. Baina
batzuentzat baino nekezago edo beldurgarriago izaiten da beste batzuentzat taldegintza, eta
nolazpeit beharko dira lagundu gizartekotzen.
***
Bereberezko errealitate bezala taldea ikusi behar da beraz. Eboluzio taldegintzak
aparteko situazio batetan emaiten eta jartzen ditu esperientzikideak: elkarrekin okupatuko
duten espazioa, biziko duten denbora, eginen duten historia, horra kontuan hartu behar
diren kondizionamendu batzuk oso inportanteak. Elkarrekin okupatuko duten espazioa ez
da bakotxak usaian, bere bizitzean, okupatzen duen espazio ezagutua. Biziko duten
denbora ere da aurretik formalki mugatua. Eta eginen duten historia apurra da bakotxak
bere tokian, bere ezagunekin, bere taldeekin daraman historiatik aparte eta berezia.
Orainean eta hemengoan zentratua bezala erakutsi eta zehaztu dugu eboluzio
taldegintza: indibiduek moldatzen duten erlazio sarea, bere hari hautsi, bildu, edo deseginekin; erlazioak nolako sendimendu eta afektoekin lotzen, lortzen, koropilatzen edo
deskoropilatzen diren; talde fenomenoak nola sortzen, finkatzen edo mugitzen, agertzen
edo gordetzen, aitortzen edo ukatzen diren; taldearen mailek, errazionala eta irrazionala,
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formala eta informala, kontzientea eta inkontzientea, nola bat bestea, beti eta betan,
hunkitzen, inguratzen eta eragintzen duten.
Eboluzio taldegintzak indibiduari asko irakats badezaioke bere gizarte ibileraz, zerbait
jakin dezakegula erran daiteke, gizartean, helburu batzuen inguruan, lan batetarako
muntatzen diren taldeen funtzionamenduaz. Irakasleen formazioari gagozkiola, nolako
gizartean nolako helburuak eragintzen dituen Irakaskintza Erakundeak (Instituzioak), eta
nolako ereduekin funtzionatzen duen..., kontzientzia hartze eta argitze bat ekar lezakeela,
uste dugu, irakasleak bere funtzionatze moldeaz ikas dezakenaren gainera. Baina
kontzientzia hartzeak dakar ibilerak aldatzeko gutizia, eta, ondorioz, instituzio funtzionamendua hobeagotzeko edo berdin, beharrez, bestelakatzeko nahikundea. Orduan,
instituzio aldetik, norbera aurkitzen da koskatzen ezin jauzarazizko sistima estrukturatu
gogor baten aurrean. Distanzia handia senditzen eta neurtzen du kontzientzia hartzearen
eta beharrezko aldakuntza egiteko moienik ezaren artean. Puntu honek batez ere, askoren
artean, hobeki hunkiarazten digu eboluzio taldegintzaren mugetarik bat: kontzientzia
hartze bat beharba sortzea, baina instituzio aldakuntzarako moienik esperientziatik ez
ateratzea.
Beren pratika, hipotesiak, metodoak kritika bahean emanik, gaurko psikosoziologo
batzuk salatzen dute eboluzio taldegintzaren eskasia hau: orainean eta hemengoan taldea
zentratuz, ez ote da parte ukatu nahi, indibiduek eta taldeek, gizartean zehar, jatorrizko
taldeetan eta beren instituzioetan dituzten erroak? Erroekin batean: kultura eredua
jendarteko eta gizarteko erlazio, komunikazio egiturak, taldeen ideologiak? Alde hauek
ukatuz, ez ote da aurretik ukatu nahi kontzientzia hartzeak gizarte ibileretan izan lezazken
ondorioak? Kontradikzio hauek eta beste gainditu asmoz, psikosoziologo batzuk,
hipotesiak eta metodologia berpentsatuz, eboluzio taldegintza jarraikitzeko, irekidura
batzuk zilatzer doatzi, esperientzia barruan egiten den mintzaera bere berezkoa mintzaera
orokar gerta dadin; beste batzuk nahiago izan dute gizarteko instituzioetan analisa sartu,
eta abiatu dute "Instituzio analisa" deritzan mugimendua, guk, hemen, Instituzio
analisagintza izendatzen dguna.
(OHARRA: C aldakiko testua eten egiten da hemen. A eskuzkribuko testuarekin jarraitzen
dugu, zenbakiak eta tituluak hemengo arabera gordez, nahiz ez duten orain gure
partiketarekin kointziditzen, jatorrizko proiektua ikusi ahal izan dadin).
Jakintzak eta teknikak ekarri dute klase sozialak haustea eta elgarren arteko diferentziak
mendratzea. Informazioaren hedatzeak, kultura aspirazioen zabaltzeak egoera berri bat
sortu du herrialde industrializatuetan: jakintza ez da gehiago jakitate hetsi bat izanen jende
pribilejiatuentzat. Jakitatea jakintza bihurtuko da nahiko duten guzientzat.
Egoera hontan, erakustea ez da izango jakitatea haurrari helaraztea, gauza batzuk
haurraren kaskoan sarraraztea, eta pentsatzeko molde batzuk haurrari harraraztea.
Erakusteak edukazio bihurtu behar du: haurra hartzen da bere nortasun osoan kultura
dimentsioari irekitzeko, bere entseguetan laguntzeko, bere jeinuetan zohiarazteko, egoki
zaion orientazioan finkatzeko. Honela nahi delako dira eskola gehienetan antolatu pedagogi
ekipoak: diziplina guzietako irakasleekin, psikologoa, medikua, laguntzaile soziala barne
sartuak direla.
Teknikari esker komunikabideak hobeagotu eta emendatu dira. Haurra mugiltzen da
familian, eskolan eta ere ingurinan. Erran dugun bezala familiako espaziotik eskolakora
pasatzeak badu inportantzia handia haurraren formazioan. Baina ezin ahantz dezakegu ala
familia ala eskola, kultura giro batean hartuak direla. Bat eta bestea, nolako ereduak eta
egiturak darabiltzaten, izan ditezke hetsiak edo irekiak ingurinako giroari, izan ditezke
ihesbide edo eragile haurrarentzat. Zer nahi gisaz ingurinak, giroak badu inportantzia
haundia haurraren formazioan. Batez ere gaur. Zeren ingurina, komunikazio teknikeri
esker, gero-ta-irekiago bait da mundu zabalari. Etsenplu bat puntu hau finkatzeko. Euskal
Herrian, ainitz familietan bada telebista. Telebistarekin batean familian sartu da mundu
zabalago bat. Gure haurren mundua ez da gehiago beren sort-herriko mundua bakarrik,
baina Txile, Japonia, Afrika, Asia, ilargirateko entzeguen mundua ere bai... Mila parada,
okasione, gaztek badituzte familiatik eta eskolatik kanpo ikasteko eta formatzeko. Zinea,
irratia, telebista, irakurgai mota ainitz, mañetofona, dizka... eskumenean aurki ditzazketen
kulturabideak. Familiatik eta eskolatik kanpo elgarretaratzen direlarik, andanaka, ala
deskantsatzeko ala lan egiteko, ala bidaiaz joaiteko, beren gostura eta berek hautatu
lekuetarat, elgarrekin espiratzen dituzte sozial aztura berriak: elgartasunean, alegia, egiten

dituzte beren lehen esperientziak eta jastatzen estetika, morala, politika eta erlijione
baloreak. Balore hauek ez dituzte beren aintzinekoek bizi izan zituzten bezala hartzen,
baina, beste gisan, ematen die inportantzia beren hautuak egitean. Beharba gertatzen zaie
ingurinaz hartuago izateak beren bertako loturetaz baino: ingurinak erematen ditu
munduan zehar, gorputzez ez baldin bada izpirituz bederen. Gaurko gaztea mundu guziko
haur senditzen da leku aparte batetakoa baino, nahiz ez duen beti eta osoki ukatzen bere
sort-herria. Halare, kultura aldetik, mundu osorakoago senditzen dela iduri luke bertakoago baino.
Ikusi eta mintzatu ditugun gazteak ikusirik eta mintzaturik, ainitzetan, pentsaketa
erabili gara hea gaurko gazteen psikologia ez ote denez gureaz arrunt bestelakoa. Erran
nahi dugu mundua ulertzeko moldea, gizartea, gizontasuna ulertzeko moldea, ez ote denez
gureaz bestelakoa. Gure formazio denboran, mundu gizartea, gizona gizartean, oso estatiko
bezala ulertuak ziren, aurretik eginak eta betirako definituak balira bezala. Aldiz, gaurko
gazteek, gauzak, asmogintzak, esperientziak, fite kanbiatzen direlako, beharba ere jakintzak
urratsak zaluago pausatzen dituelako, bere nortasuna ez dute halaxe definitzen eta betirako
finkatzen: mundua, gizartea ez dituzte aurretik eginak balira bezala konprenitzen eta, beraz, diren bezala onartzen. Erran dezakegu gaurko gazteak bere nortasuna historiko izate
bezala konprenitzen duela, eta arabera bizi dituela bilatzen eta onartzen dituen baloreak: ez
zaie baloreeri betirako atxikia, baina bizi duten memento historikorako. Fenomeno hau ez
da honela interpretatu behar, baizik eta gaurko gaztek funtsik ez dutela eta lehengo
baloreak galdu direla. Ez, alegia. Gure ustez, psikologia aldetik behar dira fenomenoak eta
gertakariak aztertu eta ulertu: zibilizazio mugikor eta aldakor hontan gazteen nortasuna
mugikor eta aldakorra izango da.
Egoera berri hontan, eskolaren egiturak, programak, metodoak dira azpizgora emanak.
Eta ez da uste izan behar "erreforma" batek denak haxean jarriren dituela eta modernizatuko. Zeren orain artinoko eskola eredua bait da arrunt desegokitua: gaurko gazteriari ez
doakio. Beraz gaurko gazteriaren edukazio osoa baldin badu bere ardura eskolak bere
funtzioa osoki berpentsatu beharretan daduka.
Erran daiteke irakaskintzak betidanik bi alde izan dituela. Eskolak belaunaldi gazteeri
heltzen die aurreko belaunaldiek lortua: jakitatea, teknikak, ibilera sozialak, zibilizazio
baloreak. Baina ez da bakarrik hezikuntza soila: eskolak nahi du ikaslea trebarazi. Eskatzen
dio bereberezko ibilera kultura gaiak bereganatzeko, bere nortasuna eragintzeko
kreatibitateari buruz. Bi alde hauek, jakitatea helaraztea eta nortasuna trebarazten alegia,
aurkitzen dira pedagogia guzitan eta elgar ekartzen dute, elgar betetzen. Aladere beste
batengandik hartu behar da mintzaira gero nire moldean hitzegiteko; halaber teknikarentzat, gero nere moldean baliatzeko. Helarteak ondorio ona izateko, ikasleak bere joeran
behar du jarri erakaslearengandik ikasia. Baina jakitatea helaraztea eta nortasuna trebaraztea molde askotarat itzulikatuak izan daitezke. Pedagogia tradizionalean, jakitatea
helarazteari eman zaio inportantzia handia: ikasleari indar egitea eskatzen zaio helaraztea
hobekienik segurtatzeko. Aldiz, gaur, inportantzia gehiago ematen zaio nortasuna trebarazteari. Segurki ez da gutiesten jakitatea helaraztea, baina, geroan, gazteak bere
errespontsabilitatea hartzen jakin beharko du ala ofiziale bizitzan, ala politika eta sozial
jokaeretan, ala deskantsu egintzetan. Eta errespontsabilitatea hartzeko, jakina eta ohitua
izan beharko du hautuak egiten, adaptatzen, esperientzia berriak plantetzen. Aprendizgoa
hau non egin daiteke hobekienik eskolan baizik? Bederen mementoan; zeren Illichen
kontestazio radikalak ez bait du oraindik ondoriorik ezagutu gaurko gizarte tinkian. Aldiz
gorago erran dugun bezala, urte luzeetan eskola izanen da haurraren eta gaztearen gogo-bihotzak beteko dituen giroa. Ez bada ere gune egokia errespontsabilitateak hartzeko,
bortxadurak askotan tinkiegi direlako, bederen aprendizgoa apur bat egin lezakeela uste
dugu. Haatik pedagogiak begiratu beharko du hurbiletik aprendizgoa ez dadien
artifizialkeri hutsa izan. Artifizialkerian ez erortzeko, eskolak onartu beharko du bere
espaziotik kanpo gazteak bere lagunen artean bilatzen eta egiten duen esperientzia, espazio
libroagoetan bait du hobekienik frogatzen bere nortasunaren jabegoa edo ahulezia.
1.4. Erlazio pedagogikoa
Gure arrazoinamendua segituz beste puntu hau gogoratzen zaigu.

Maisuaren pertsona berpentsatu beharra daduka eskolak bere eginbide berriak
betetzeko. Lehenik irakaslearen ohiko errolak ikaslea menpean eta pasibitatean atxikitzen
duelako, gero ikaslearen eredu tradizionalak gordetzen bait dute autoritatea ikusteko
molde bat, gaur efikazia gabekoa, larderiaren gainean finkatua den autoritatea alegia.
Ikaslea menpean eta pasibitatean zaindua izaiteak dakar iniziatiba eza.
Errespontsabilitate eta iniziatiba guzia irakasleak daduka delako ikusmolde tradizionalean.
Haurrak obeditzea besterik ez du. Hamar-hamabi urte eskolan, kolegioan edo lizeoan
iragan ondoan, haurrak galdua du bere ideiak, asmoak proposatzeko gogoa; bere asmoak,
xedeak esperientziak bere lagunekin konfrontatzeko kalapioa. Iduri luke haurra
dependentzian altzatzeak haren dinamismoan zerbait hausten duela. Zenbat aldiz ez da
ikusten dependentzian altxatua arrunt herabe bere lagunen artean. Batez ere nortasuna
ahulegi duena. Beti beste lagun baten aburua lehenik entzun beharretan agitzen da zerbait
egiteko, obra bati buruz lotzeko, esperientzia berri bat abiatzeko. Dependentzian altxatzeak
dakar haurragan, gazteagan bere buruaz dudatzea, bere kapazitateaz dudatzea. Izan
ditugun ikasleetan, ainitz horrelako kasu obserbatzeko parada izan dugu, eta behin
norbaitengan duda sartuz gero ez da errex handikap horretatik ateratzea. Zeren ainitzetan,
handitzearekin, barnekoi bilakatzen bait dira, besteetarik bereizten, baztertzen, mugan
ematen. Nola lili batzuek hesten diren iruzkia itzaltzean, halaber berengan hesten dira,
gizarteko harat hunatetan ikaragarriko trabak, difikultateak aurkituz. Halako beldur batek
hartuak uzkur eta herabe agertzen dira jendartean. Salbu gertatzen bazaie norbaitengan
konfiantza ezartzea; harekin direlarik bakarrik dute ezagutzen segurantzia, bizitzeko gozotasuna; harekin eta haren babesean. Bestela galdua bezala senditzen dute beren burua, iduri
beti etsaien artean aurki daitezkeela! Ez da dudarik, holakoek asko sofritzen dute gizarte
barrenean. Baina gizartearentzat ere izan daitezke pizu handia jasaiteko, zeren ez bait die,
iniziatiba eta errespontsabilitate faltaz, kasik deusik ekartzen. Eginbehar berriak bai, eta
etxe espezializatuak eraiki beharko dira "kasu sozialak" deitzen diren haur eta gazteak
altxatzeko. Pedagogia kasu haueri adaptatua beharko da erabili, baina ez bide ditu beti
espero diren ondorio onak ekartzen.
Sistima hontan nola aplikatzen bide da irakaslea? Nornahi laster ohartuko da errola asko
behar dituela jauntzi, erabili, berak eta bere buruan kondatuz. Huna errola horietan zenbait.
—Irakaslea da jakitatearen ararteko. Dituen informazioak ekartzen ditu. Dozatzen eta
formulatzen ditu ikasle andana batek konprenitzeko gisan. Puntu honi baitezpada biziki
atxikia zen pedagogia tradizionala, erran dugun bezala. Eman dezagun lizeoan, irakasleak
kundatzen ahal zuen, aintzinetik antolatu harmonia batetan: zeren bere irakasaldia zuzen
zoakion bere familian giro berean altxatua zen ikasleari. Orain ez da berdin, zeren alde
batetik familia giroa kanbiatu delako, bestaldetik gaurko eskolierrak gizarte klase
guzietakoak bait dira nahas-mahas. Lehengo harmonia beraz hautsia da, eta ainitz irakasle
ez bide dira fenomeno honi ohartu, eta ohartzen baldin badira ez dute beti onartzen.
Batzuetan zenbait oldartzen eta samurtzen dira erranez horrelako haurrak "ez direla beren
tokian" bigarren mailako ikastaroan.
—Irakaslea da obserbatzaile. Erran nahi dugu klase bat ez dela harri meta ixil eta gogor bat.
Klase bat haurrek, gaztek egiten dute. Dena bizi, dena ele, dena mugimendu da klase bat.
Ez da aski informazioa helaraztea. Gainera irakasleak dena begi-beharri behar du izan bere
klasearen aurrean eta barruan, hots obserbatzaile xerrenta. Zeren, gaurko egunean,
irakasleari beharrezkoa zaio ikasle bakoitza ahalik hobekienik ezagutzea bere intresetan,
bere erresistenzietan bezala, bere gostuetan, bere jaiduretan. Batez ere haurra edo gaztea
nahi baldin bada lagundu bere jitea ezagutzen, bere dohainak finkatzen, bere nortasun bereziaren arabera handi eta egin dadin. Batez ere haurrak konfiantza egiten zaiola behar du
senditu. Eta haur bati konfiantza emateko, behar da ongi ezagutu. Beraz behatu behar zaio
luzaz eta beti, zeren haur bat edo gazte bat ez baita sekula aski ezagutzen. Batez ere geroari
buruz ongi orientatzeko eta behargabeko istudioetan denborarik ez galarazteko.
—Irakaslea da lanaren organizatzaile. Berak du, eraman behar den programaren arabera,
ikasi beharrak diren gauzak fitsatzen, epeak markatzen, klasearen mailaz kondu hartzen.
Berak du antolatzen trimestrako, ilabeteko, asteko lanen segida. Lanabesak berak ditu
fornitzen; ikasteko eta trebatzeko zer teknika nola balia erakusten. Batez ere bigarren
mailako klasetan, zeren ikasleak behar bait du hobeki jakin bere lana berak organizatzen,
bere jakitatea berak emendatzen, bere informazioa berak tratatzen.
Batez ere informazio puntu honek daduka jadanik inportantzia handia, eta uste dugu
geroan handiago izanen duela. Goizik, beraz, haurrak ikasi behar du heldu zaion eta biltzen
duen informazioa tratatzen erabaki helburuen arabera eta neurrian. Guk bilkurak nola egin
ikasteko antolatu eta bidatu formazio jardunaldietan, zenbat aldiz ez gara ohartu,

bilkurakideek elgarri informazioa ezagutarazi ondoan, ez dakitela nola trata. Lehen pausoa
da: ahal den informazio meta biltzea. Askotan pauso hau ere gaizki egiten da: batek
informazioa dakar; besteak, informazio elemento bat harturik, hasten dira diskutatzen eta
izigarriko nahaspila gertatzen da bilkura denboran, helburuak (zendako eta zertarako garen
bilduak) ahanzteraino. Lehen pauso honek ere behar du funski eraman: bakarrik
informazioak bildu, diskusioa gerorako utziz. Bigarren pausoa: bildu informazioa tratatu,
erran nahi bait da, helburueri joaki ez direnak baztertu; begiratzen direnak ordrean ezarri
eta organizatu. Orduan has daiteke diskusioa ikusteko zoin diren baztertu behar eta zoin
baliagarri daitezkeenak.
Beraz, gazterik ikasi behar da informazioa kritika bahean pasatzen, informazioaren jabe
izateko. Bestela informazioak beretuko du haurraren edo gaztearen izpiritua: handitu eta ez
dakike bere buruaren jabe izaten. Eta kritika formazio hau eskolan ederki segurta
daitekeela, uste dugu. Eman dezagun haurrek ikusi filma bera elgarrekin aipatuz, aztertuz,
diferentziak azpimarkatuz, teknika ere ezagutaraziz. Edo, oraino telebistako emankizun
bat, erreportage bat, mintzaldi bat. Edo egunkari handi batetako artikulu bat elgarrekin
analisatuz: itxura eta funtsa. Asko aktibitate egin liteke kritikarako izpiritua zorrozteko,
zalutzeko, finkatzeko.
Hemen aipatu ditugun irakaslearen errolak ageri direnak dira bakarrik, formalak. Zeren
beste gisan eta asko moldeetarat, haurrak edo gazteak bere profezurrari eskatzen bait dio
beste asko emaitza, hala nola gain-gainetik bere adiskidetasuna. Egia erran asko lan baduke
bere errola formalak ongi eramaten. Baina, jadanik erran dugun bezala gero-ta-gehiago
eskoletan ari dituzte pedagogia ekipoak muntatzen, irakasleek, elgarren artean elgarren
berri jakinez, beren edukazio eginbidea ahalik hobekienik bete dezaten. Halare, deusek ez
du ordainduko edo gaindituko irakasleak ikaslearekin izan lezakeen erlazioa. Eta honek
izan behar du pedagogiazkoa. Esplika gaiten. Haur bat bere aita-ameeri atxikia da: batzuetan
hastiatzen ahal ditu, baina ardurenik, bereziki aita-amak harmonian elgarri josiak direlarik,
maite ditu. Oraiko denboretan gertatzen ere da aita-amak elgarretarik bereiziak direla, edo
elgarrekin gaizki konpontzen direla: haurrak asko sofritzen du orduan; beharrezkoa zaion
maitasuna eta gozotasuna falta zaizkio. Eskolan sartzean, eskolan erabiltzean, eskolan
handitzean, haurrak berekin jarraikarazten ditu bere familiako gozotasuna, eta ere, horrela
gertatzen delarik, bere familiako sofrikarioa, bere nahigabea. Etxean dadukana edo falta
duena bilatzen du haurrak eskolan, hein batean bere lagunen artean, baina gehiago bere
profezurragan. Etxean, familian, behar duen maitasun neurria aurkitzen duenak normalki
ez dio bere irakasleari apur bat maitasun baizik eskatuko. Bere aita- -amen partetik eskas
duenak aldiz, ainitz gehiago igurikatuko du bere irakasleagandik: segurantzia, maita–suna,
pazientzia, eztitasuna. Irakasleak beharko du jakin haur bakoitzaren beharrorduak senditzen, ezagutzen, zuzen interpretatzen bere ibilera, bakoitzaren neurrian, adaptatzeko. Ez
segurki aita-amak ordaint litzazkelakoan, baina, bere tokian eta neurrian, haurrak eskatuari
erantzun lezaiokelakoan. Haurrak berak badaki gauzak bereizten eta pizatzen; badaki edo
bederen sumatzen du ez dezakeela eskolan jaso familian eskas edo falta duena. Badaki ere
halare eskas edo falta duenetik asko jaso dezakeela eskolan: parte bat bere lagunengandik;
parte handiagoa bere irakasleagandik. Irakaslea situatua da bere eskolan, ongi edo gaizki,
baina bere funtzioa definitua du. Haurrak ere badu bere tokia eskolan, eta bere funtzioa:
ikasle da. Baina eskolan abiatzean ez daki zer den ikasle izatea. Eskolarat aita-amek edo
etxeko batek lagundu zuten goiz batez. Eskolan gertatu da ikasle. Irakasleak dakiena ez
daki haurrak eskolan abiatzean. Gero ere, eskolan handitzearekin, luze joanen da haurrak
ikasle dela jakin orduko. Beraz bere afektibitatearekin luzaz erreagituko du haurrak. Nola
ere bere afektibitatearekin sendituko eta maitatuko duen bere irakaslea halaber ikusiko eta
ezagutuko du. Haurrak du abiatzen bere irakaslearekilako erlazioa: hastapenean nola
senditu duen bere irakaslea, nola erreagitu duen, horra erlazionea abiatua. Irakasleak behar
du behatu haurraren hastapeneko ibilerari, hastapeneko mugimendueri, hastapeneko
eleeri... Ardura handirekin entsegatu beharko du, haurrak bere afektibitatean zer eskatzen
diona konprenitzen. Haurrari ez badio arta handirekin behatzen, hau hetsiko da,
baztertuko, urrunduko. Aldiz haurrak irakaslea berari hurbil senditzen baldin badu, laster
bera ohartuko bide da irakaslea ez dela etsai bat. Ohartuko da maitatua izatea posible dela;
segurantzia aurkitzea posible dela. Orduan, afektibitatea [...] bat laxatu eta, segurantzia ba
daitekeela sumatu-eta, adimendua irekitzen zaio eta ematen da behatzeari, entzuteari,
ulertzeari. Haurra emeki-emeki sartzen da eskola espazioan, bere tokia egin, bere
mugimenduak finkatuz, bere begi-beharriak irekiz, eta lagunak lagun bezala hartuz. Eskola
espazioan, haurrak irakaslearekin sortuko duen erlazioa izango da haurraren nortasuna
eraginen duen gune apartekoa: berarekin konfrontatzeaz.

(OHARRA: Honela bukatzen da eskuzkribua, hurrena idazteko atalaren titulua bakarrik
dagoela:)
1.6. Pedagogia sustraitua
(...)

8.3. BESTELAKO IDATZI HAUTATUAK

________________________________________________Corpusa:

Bestelako idatziak

8.3.1. GOGOETAK
Egunkari pertsonaletatik jasotako gogoeta interesgarrien edo
esanguratsuenak:575
(1) 1950. 2. egunkaria.
Il est des jours noirs comme des nuits profondes d’obscurité où Dieu se
cache (...) cette amour qui brûle dans mon coeur et qui voudrait tout aimer
devient folle et m’amène comme un enragé, me precipitant sur ce qu’elle
plane(?) toucher.
Mon Dieu tu sais combien je t’aime!... Et tu m’appelles à un si grand idéal.
Tu connais ma faiblesse...(...)
Et pourtant j’en ai eu de belles jeunes filles au coeur pur qui auraient
voulu m’aimer (...) J’ai perdu la fermeté, la paix de mon âme.
(2) 1956ko maiatzaren 28a. 2. egunkaria
Egun berriz lotzen nizala neure egunkariai.
28 mai: Nous sommes peu de chose: c’est évident. Mais notre travail,
mené quotidiennement que ne procurons-nous pas apporter à nos frères les
humains. L’essentiel c’est de ne pas s’enfermer dans une demi-science; il faut
toujours foncer dans la recherche, maintenir l’esprit en alerte surtout
approfondir notre connaissance des hommes et des choses. Seule la foi peut
nous donner la force de recommencer tous les jours; de reprendre avec un
élan(?) toujours égal un labeur qui à la longue devient fastidieux, monotonne.
Avoir l’amour de la vérité, à la fois dans la recherche scientifique et dans
la vie. Car la science doit nous faire aimer celui qui la dépasse et qui, en
définitive, est la Vérité même. Sans cette aspiration à communier avec Dieu,
dans une union plus intime, la recherche scientifique ne repose sur aucun
fondement. Faire de la science de Dieu c’est s’éloigner du vrai, du réel; c’est
vider le corps de l’âme.
(3) 1956ko iraila. 2. egunkaria.
<Parisera iritsi berria da, teologia ikasteko.>
Septembre:
C’est ma première rencontre avec la Capitale: ville bruyante: la circulation
est intense et l’on se trouve en présence d’un monde d’agités qui courent, qui
respirent mal, qui s’entassent dans le métro et cependant n’ont jamais assez de
temps. On dit que nous appartenons au siècle de la vitesse; c’est bien vrai; Il
semble que les hommes aient refusé de s’arrêter un moment pour réflèchir aux
vrais problèmes de la vie... l’on s’en dit “faut ben vivre” et alors “faut ben
travailler”. L’homme esclave de quoi exactement? de son egoîsme ou de la
nécessité de travailler pour vivre? C’est un problème.
575.-

Ohar guztiak gureak dira.
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Rencontre avec la Capitale; avec les grands monuments témoins des belles
réalisations du passé: Notre-Dame, Arc de Triomphe qui abrite la Tombe du
soldat inconnu; Notre Dame dont la tour domine la vaste cité et les nombreux
édifices et monuments historiques qui nous rapellent et prolongent parmi nous
la présence de nos lointains ancêtres.
Rencontre trop brève... Car Paris, est un “monde” et il faudrait des années
pour pouvoir la pénétrer et retirer quelque enrichissement.
(4) 1956ko abenduaren 31. 2. egunkaria.
L’année s’achève dans un sourire de pédale, pédale, pédale... en route vers
Ibarrolle. Mon compagnon de route Arnaud Magnaguiette de chez Laforiania
de Buny, garde le silence. De temps en temps une parole lancée en l’air, de quoi
s’encourager à parcourir allègrement la longue route.
Il est dix heures... au moment où je m’engage seul sur le chemin
d’Ibarrolle. Bientôt m’apparaît le toit de ma demeure, de cette demeure qui
abrita et justifia mon enfance. Les longues années d’absence m’ont permis
d’aimer cette simple demeure qui, si elle pouvait parler la langue des hommes,
aurait toute une histoire à me raconter.
Je trouve mes parents, ces hommes usés sous les froids des durs labeurs
de la terre. Quelle joie de revoir ces visages aimés, ces visages que l’on revoit
sans cesse alors que l’on vit loin d’eux et qui vous demeurent présents, non
comme des images mais comme de vrais vivants.
Ainsi s’achéve dans une sourire l’année 1956.
(5) 1957ko urtarrilaren 16a. 2. egunkaria.
<Aljeriako guda dela eta.>
Nous vivons dans un monde de plus en plus bouleversé et le chrétien ne
doit pas tenter de s’en évader. Bien au contraire il doit faire effort pour y être
plus présent que jamais.
Il est heureux qu’il y est de chrétiens qui se posent un problème de
conscience en présence des conflits qui affectent le monde d’aujourd’hui et le
plus particulièrement les chrétiens de France s’intérrogent sur l’attitude à avoir
en face du conflit Algérien. Car notre attitude doit fondamentalement être
inspirée de la doctrine évangélique, qui veut que tous les hommes s’aiment
comme des frères; il n’y a pas de race supérieure à une autre; essentiellement
nous sommes-tous hommes- Fils dans le Christ d’un même Père, “Notre père
qui êtes aux cieux. (...)
Ce dossier <Aita Morellik Aljeriako gudari buruz prestatutako txostenaz
ari da> nous a permis de découvrir les méfaits réalisés par l’armée en A,F.N, et
pour excuser ces actes on entend dire “oh ce n’est rien à côté de ce que font les
Arabes”... et pourtant la triste réalité est que chaque jour de plus en plus nos
positions semblent se durcir de part et d’autre et nos relations disparaître. C’est
très grave et je pense qu’un chrétien doit souffrir terriblement en présence de
cette haine qui de plus en plus tend à corrompre les coeurs des humains, à
l’aliéner de façon à ne plus être capables d’aimer. (...)
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(6) 1957ko urtarrilaren 18a. 2. egunkaria.
<Marie Odile Loupias anderearen ezagutza egin du eta elkarrizketatu
dira.>
Dialogue avec l’artiste, qui oeuvre de ses mains, et qui se chauffe à la
lampe au pétrole, alors que dehors il fait moins 5 et que les bourgeois, crèvent
de chaleur. La petite artiste, seule avec Dieu qui l’inspire et qui traduit son
amour et son âme par le labeur qu’effectuent ses mains d’artiste. Ame riche
d’humanisme et de divin, en présence de qui vous demeurez silencieus pour
écouter sa voix douce et si humaine et si profonde. Ses yeux, son visage, tout en
elle inspire le respect et appelle l’amour. Ses Yeux semblent contempler Dieu
prepétuellement, le Dieu qui façonne tout âme et qu’en est le principe
inspirateur.
Seule dans le silence elle demeure présente à Dieu et poursuit son ouvrage
qui la continue et qui constitue quelque chose d’elle-même. Son langage c’est
l’ouvrage qu’elle réalise et qui est l’expression de ce qu’elle est dans son être le
plus intime, toute pétrie de divin et d’humanisme, toute pétrie de Dieu et des
hommes; toute sincère; toute vérité parce qu’elle est vraie dans son être intime.
Alors on garde le silence et sans effort, un dialogue s’établit d’âme à âme;
un dialogue des plus humains, sans recherche de je ne sais quels termes
compliqués du langage humain plus précocément du langage des pédants ou
de ceux qui s’apliquent à presenter un comportement faux et mensonger. Dans
ce dialogue point de recherche de se séduire mutuellement, mais simplement
respect et amour parce qu’on se situe sur un même plan, parce qu’on se trouve
tout simplement dans le vrai.
(7) 1957ko urtarrilaren 29a. 2. egunkaria.
C’est le problème de ma conscience. Je sais très bien que j’agis bien, du
moins j’essaie de vivre selon l’enseignement du Christ, dans la vocation
particulière à laquelle Dieu m’a appelé, sans pourtant être certain que
réellement je réponds à Dieu, que je lui appartiens totalement.
Est-ce là une tentation? ou bien plus justement la prise de conscience de
notre condition humaine, faite de faiblesse mais aussi de grandeur dans le
Christ. (...)
Foi et Espérance doivent me conduire à toujours Aimer. Et aimer c’est
vivre, car la vie c’est l’Amour et l’amour c’est Dieu.
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(8) 1957ko martxoaren 18a. 2. egunkaria.
Nous vivons comme des ermites et notre maison semble être une grosse
boîte où chacun occupe sa place conformément à des lois qu'il s'agit nullement
d'enfreindre, au risque de stopper ou de dévier la bonne marche... Tant que
vous jouez le jeu à plein, l'on vous dit rien: c'est preuve que ça va bien et
qu'intérieurement du moins tout marche rond; ça suffit. Mais si par quelque
audace téméraire, un jour il vous prend de faire preuve d'humanisme ou de
mettre en question la valeur de ces lois, qui constituent la structure de la
maison, alors attention, vous devenez un être dangereux et l'on vous tire les
oreilles...
L'on vous dit il faut assumer tout cela avec esprit de foi. Tout à fait
d'accord, la foi don de Dieu, qui nous permet d'envisager la vie avec le regard
de Dieu. La foi, c'est aussi mon attitude fondamentale, qui me permet de
prendre conscience de ma vocation religieuse; qui me perment aussi de tout
relier à Dieu, qui est l'Unique Maître de ma vie.
Mais il y a des cadres dans lesquels se développe ma vie d'aujourd'hui et
qui ne correspondent plus aux dimensions de mon être; des cadres valables
pour une époque doivent être renouvelés lorsqu'ils ne permettent plus à un être
de s'épanouir selon sa vocation. Qu'on le veuille ou non nous appartenons à
une génération différente de celle d'avant 40. Nous avons été marqués par la
guerre d'une façon différente de ceux qui ont été marqués par la guerre de 14.
Nous sommes leurs héritiers; nous sommes une génération nouvelle qui
découvre de nouvelles valeurs: besoin de sincérité dans notre engagement dans
la vie; besoin de découvrir nos responsabilités dans le monde d'aujourd'hui;
besoin de prendre part personnellement à la construction d'un monde nouveau,
pleinement humain, bâti sur la justice, dans le respect de tous les hommes et de
toutes ses nations; besoin d'un rapport personnel avec Dieu, au sein de l'Eglise
Catholique. (...)
Mais nous avons besoin de connaître les aspirations de notre monde
d'aujourd'hui; nous avons soif des contacts humains qui sont un enrichissement
et qui nous permettent de faire passer dans la vie notre science théologique. Car
la théologie n'est pas une science; c'est plutôt un dialogue avec Dieu qui se
révèle à l'homme en son verbe incarné... (...)
Les cadres actuels nous étouffent car ils nous coupent tout contact avec ce
monde humain, si désoeuvré. On prétend, ou plutôt on présente toujours
comme argument la vie caché du Xt durant 30 années. Mais bon sens, le Xt n'a
pas vécu à ce moment, dans sa casbah de Nazareth, sans sortir, sans parler avec
les paysans du coin. Bien au contraire (...)
C'est là pour nous question de vie ou de mort. Il faut être des saints de
notre temps, et pour cela il faut répondre pleinement aux exigences de notre vie
chrétienne, de notre vie religieuse, puis plus tard à celles de notre vie
sacerdotale.
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(9) 1957ko martxoaren 24a. 2. egunkaria.
<Jean-Leon anaia Aljeriara abiatzen da.>
Gaichua, zonbeit egun etchen iraganik, trichterik badoa Algerialat. Hori
baita oraiko gazten chortea. Berek sekulan nahi ukhan ez duten gerlan batean
beren bizia hirriskuan emaitea. Ez dugu nahi gerlarik eta nahi ala ez halere juan
behar. Zein defendatzeko? Gure Aberia, bena nun dugu gure Aberia?
Nungotarrak gira? Guk eskualdunek, Eskual-Herria dugu gure Lehen Aberia,
gure sor-lekhia delakotz, gure Arbasoen indarrez edertua; heien odolaz eta
izerdiaz bustia, hundua... Aren nun dugula gure Eskual-Herria? Frantzia dugu
gure bigarren Aberia, munduko erresuma guziak ditugun bezala. Ez dugu nahi
mugarik ezagutu. Gure generazionea bizi da gizakien arteko batasunaren
eragintzeko. Aments bat othe ditake. Ez dugu nahi aments bat baizik(!) izan
dadien. Bena nahi dugu izan dadien bururatu nahi dugun chede handi bat,
gure indarrek elgarretara-arau. Nahi dugu, guk. Eta gure nahi hori nahi
gindake jende guzieri lurraren gainean diren gizaki mota guzieri desira-arazi.
Hortakotz ideia haundi hori, chede zabal hori, ezagut-arazi deneri, bethi
aipatuz, bethi hortaz mintzatuz alde guzietan, osoki, arthoski, etsitu gabe, finki.
Gure generazioneak gerla hastio du; ez du nahi gerlarik. Nahi dugu gizona
salbatu, eta ez dezakegu salba, Jesu-Krichtok Bere Aitaren gainikako
erakaspenaren arabera biziz baizik. (...) Oraiko jendek nahi dute baztertu
Jainkoaren izaitetasuna, eta orduan gizonaren alderako errespetuak ez dezake
nihun aurki zimendurik. Orduan, Jainkoak baztertuz gioz; gizonaren
errespetua ezeztatuz gioz; nahi dena libro liteke egiterat diru-gose edo diruz
ithoak diren jauntto zonbeitentzat.
(10) 1957ko uztailaren 5a. 2. egunkaria.
Avons quitté Orsay pour prendre quelques semaines de repos en ce cadre
magnifique des grottes de Saint Antoine, où je n'étais pas revenu depuis mon
départ pour le noviciat.
Nous trouvons une comunauté franciscaine très réduite. Une maison (?)!
Cela fait réfléchir!
Ukan dut atsegin haundi bat: lehen aldikotz errenkontratzen ditut
Arantzazuko bi fraide frantchiskano: Aita Iñurritegui eta Aita Urbieta. Erroman
dagotzi Teologiako Dotorgoaren prestatzen. Orai Frantzialat etorriak dira
frantsesaren ikasteko. Eskuaraz mintzatu gira eta, gisa hortan, hobekiago
ezagutzen dut Arantzazu. Denek bat egin bagineza, nola ez dezake EskualHerriak osasun on bat ezagut? Denek eskuz eta besoz bat egiten baginu
Eskualdungoak zer oldarra ez lezake ezagut? Bai, inahala egin gei dut batasun
horren egiteko.
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(11) 1957ko uztailaren 25a. 2. egunkaria.
La veille encore des pluies torrentielles inondaient toute cette campagne
Corrèzienne. Ce matin, il y a du soleil plein de ciel; il y a du soleil plein mon
coeur;
Dans le ciel bleu, il y a de la clarté, une clarté merveilleuse et pure et
rayonnante.
Il y a aussi dans mon coeur plein de clarté, de joie et de courage.
Je m'en vais sur la route qui va tout droit devant moi, qui fuit tout droit et
tout souple devant moi.
Et je pense que ma vie aussi est une route; une route bien difficile.
Il s'agit de marcher, toujours sans jamais s'arrêter; sans jamais regarder en
arrière; toujours le regard fixé vers l'avant.
Mon coeur est plein de joie, parce que débordant de divin.
Dieu est Le Tout.
Sur la route de la vie, je marche à la recherche de mon Dieu et de mon
Tout.
Je Le possède déjà.
Il me possède plus exactement et je suis Tout à Lui.
Alors mon coeur est plein d'Espoir, parce que si je me laissais posséder
par Lui, il m'a promis de Le voir.
(12) 1957ko abenduaren 21a. 2. egunkaria.
Samedi 21 Décembre. Aujourd’hui un terrible événement est venu
marquer ma vie: la mort de mon papa bien-aimé. Di. a permis que notre papa
nous quitte très discrètement et très rapidement. Le mercredi il s’est senti
indisposé. Le jeudi soir il était opéré d’une hernie étranglée, et le samedi matin
de bonne heure, pauvre papa n’était plus de ce monde. Je n’ai pas eu la joie de
lui dire un dernier “au revoir”, je n’ai pas eu la joie de prier une dernière fois
avec lui et de l’aider. Mais je sais qu’il est parti lucidement au pays du bonheur,
reconcilié avec Di. et ayant reçu tous les secours de notre Mère l’Eglise. C’est
pour moi la grande joie. Je remercie Di. d’avoir donné à notre papa une belle
mort.
Le soir même j’avais pris le train de nuit en gare d'Austerlitz et je suis
arrivé chez moi le dimanche. Un froid terrible et pourtant un temps splendide.
Pecotchia était en deuil: les volets fermés, un grand silence... Avant d’entrer,
c’est Ellande que je rencontre et qui m’introduit jusqu’à la cuisine... Maman sort
peko ganberatik: elle pleure, pauvre maman et nous pleurons ensemble. Je
demande des détails. Il n'y en a beaucoup: ça été tellement rapide! Ensuite j'ai
été auprés de la dépouille de mon père! Quel bel homme, étendu si dignement
sur un lit terrible. Son beau visage, ce visage qui était si vivant et qui
maintenant ne disait plus rien. Oh, cette belle tête, si intelligente. Papa était là
devant moi inerte et pourtant si vivant par sa présence même... Celui que j'aime
encore bien davantage qu'autrefois, car il le peut autrement miex qu'autrefois...
La nuit tombée, après le dîner, toute la famille nous nous sommes rassemblés
en tous avons prié une dernière fois auprès de son corps. Puis nous avons
déposé un baiser sur son beau front glacé. Tous sont partis. Seul je suis resté et
ai assisté à la mise en bière, pour que le dernier adieu fut encore celui de l'un de
ses enfants. Le lendemain matin la célébration liturgique de funérailles fut
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solennelle et profondément religieuse, avec la participation d'un nombreux
clergé et d'une foule inmense... Maintenant le corps de papa repose, dans notre
cimetière, au coin de l'Eglise, attendant la Résurrection.
(13) "Eskualdun gazten mina"
1955eko martxoaren 24a, 3. egunkaria.
Ortzegun bat zen; Primaderako lehen beroak borthizka joiten zuen
lurrean. Eguerdi ondoan baskaldu eta banindoan pirripitaz bidean harat, neure
etchekuen artean zonbeit oren gochoren iragaiterat. Hala nun etchetik bide-erdi
khausitzen duten ene anei gazteena, aprendiz machtru bi urthe hotan hasia
dena. Bertze langile batzuekin ari zen lanian bide bazterrean etche berri bat
altchatzen zutela. Zer bozkarioa! Hamazazpi urthe ditu, gazte eta lerden bainan
mehe. Bagoatzi urruntchago aurkhitzen den nausiaren segerialat. Charrakotik
chirrista bat, zigaretaño baten laguntzen gintuela gure solasean. Orduan eta
gero egin dut gogueta ene eneia bezala aprendiz diren gazteetaz. Begia ilhun
eta ihar daude, iduri barnian, bihotzean min dutela. Lanarekin borroka hasiak
dira nausi baten meneko. Aste guzia unhaturik ichilik behardutela egin beren
lana, nausiaren erasieri ihardoki gabe. Gogoa idortzen zaiote ez dutelakotz
irakurtzeko arterik. Aratsean akhidurak banotuak daude ez dutela liburu baten
zabaltzeko kalapiarik, gogoeta
batzuen egiteko indarrik.
Hoien
girichtinotasuna? Zertan dago? Horrek daut gehienik gogoeta eginarazten?
Maite othe dute Jainkoa, ezagutzen ahal othe dute Jesus Kristok eman
erakaspena? Nik uste, beren biziak ez dituela laguntzen Jainkoaren nahiaren
arabera bizitzen. Hek dire hobendun? ez dut uste. Frango bada hobendun.
Lehenik behar da ikhusi nola haurrak altchatuak diren. Oraiko denboran, biziki
gaizki altchatuak dira, beren gain uzten dituztela frango aita-amek; erakusle
arrak, maltzurrak direla frango ikhas-etchetan. Gero behar da ikhusi nor duten
Nagusi? Nausia nolako, aprendizaren egitea holako. Jainkoaren erakaspena
bazterrerat utziz geroz ez da deus egitekorik. Eskual-Herria ari da paganotzen
zeren eta ebangelioa ez delakotz gehiago ezagutzen. Bada hortan ere
parropietako artzainen huts haundia. Heien eginbidea da munduaren
urhatsean ibiltzea, haren itzulier jarraikitzea. Mundu berri, gazteria berri,
bainan bethi ber erakaspena, bizimolde berri batean. Gogoa behar da zabal
ukhan; bihotza bero; gure izaite guzia Jainkoaren baithan finkatu. Orduan
bakharrik dugu ezagutuko nun den gure eginbidea; zer behar den egin;
Jainkoak nola oraiko denboretan nahi duen bere kreaturek bilha, ezagut eta
maita dezaten. Ez gira egoiten hein batean sosegaturik, bainan behar dugu
bethi aitzina juan, gogorki, gizonki, sainduki.
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(14) "Gaztearen emaitza"
Pauen, 1955ko ekainaren 13a. 3. egunkaria.
Egun guziz agertzen diren kaseta horiek itsuskeriaz iauri dira. Ez dut
maite gonbresa hori. Atzo seme batek bere Aita edo Ama utzirik, ez dakit zer
aments gozo gogoan, ihes abiatu da bakharrik bidean; egun senhar edale batek
bere emaztea elgar samurtueta, kolpatu du... Ez dakit noizo, bainan berrikitan,
hortchet gure Eskual-Herrian berian gizon batek ezkontzerat abiatua zen
nechka bat lephoa mozturik bide sahetsean botatzen zuela. Itsuskeria
higuingarri kaseten lehen hostuan larriz larri ezarriak. Bainan... Bainan ez dute
aipatzen Eliza baten barnean, ahurtara bat jenderen aintzinean zonbeit gaztek
egin emaitza...
Ichtant batez, aspaldian bihotzean deliberatua zuen hitza, erraiten du
Jainkoaren ordain den aphezaren eskuetan; Hitz horrek bizi guziko iraupen bat
dauka. "Hitzemaiten dut ene bizi guzia, Jauna, zuretzat izaitia".
Goiz huntan ikhusi ditugu hiru Fraide Frantsiskano gazte. Etziren ertzoak
bainan osoki gorputzez eder; bihotzez garbi; adimenduz zintzo. Bazakiten zer
egiten zuten: oraiko mende huntan penagarri beita ikhustea hoinbertze gizon
ez baitakite zer egin; norat jo edo zendako bizi. Meza erditsutan aldare
aintzinerat hurrandu dira; eskuak jarri Jainkoaren ordainaren eskuetan eta
hitzeman dute beren bizi guzikotz frantsiskano izaitea. San Frantsesen ondotik
osoki obedient, erromes eta garbi. Munduko ontasun guzier ukho egin dute
osoki Jainkoaren muthil jartzeko.
Holako gerthakaria ez dute kasetek khundatuko. Egin dezagun gogueta.
Oraiko tresneria-mende huntan gizona bere gizontasuna galtzeko lanjerrean
da. Gaitz hori ihardokitzeko Erlijione katolikoak sekulan baino azkarkiago
ichusten eta erakusten du bere erakaspen garbi, mamitsu eta gozagarria.
Iduripen enganatzaile guziak ithotzen ditu bere bothereak. Gazte horien lagun,
heietarat juntaturik guk ere bilha eta khausi dezagun katoliko erakaspenaren
ederra, gozoa. Aurkhi dezagun egiazko gizontasunaren hazkuria. Pochipochika gogoan erabiliz Ebanjelioan khausitu egiak juan gaiten gure gizon
bidean bethi aintzina, sekulan ahulduko edo itzaliko ez den argiaren bilhan.
(15) "Zorigaitzezko hiltze baten erakaspena"
Pauen, 1955eko ekaina. 3. egunkaria.
Ez bakharrik Barkochtarrak, bai ere bertze herrietako eskualdunak
atsegabe haundian ezarri ditu Barkochen gerthatu den hiltza ikharagarriak:
Etchevest gizonak Jaureguiberry Anderea hogoita hamar urtheko nechkatcha
gazte bat, nabel ukhaldiz lephoa mozturik bide bazterrean botatzen duela. Ez
da guri, hemen jujatzea hiltzaleak egin ukhaldia; bainan gertakari horrek behar
dauku gogoa zabalarazi eta zerbait erakaspen atherarazi.
Oraiko mendean isuri du jakitateak behar dituela denak itzulipurdikatu
eta beretu; zonbait jakintsun ari dira egin ahala zer eta zer... asma, mundu
huntan berean parabisuaren jartzeko. Aments zoroa! Ez dezagun gure burua
enganatzerat utz. Bada bazterretan aski maltzurkeria, hartzar batek sagar gorria
barnetik jaten duen bezala, honbertze gogo egiazko erakaspenetik baztertzen
dituena. Sekulan baino azkarkiago oraiko denboretan entsega giten girichtino
erakaspenaren ezagutzeari. Ezagutuago eta gizonago; jakintsunago eta
azkarrago; deusek orduan ez gaitu bihurtzen ahalko egiazko bidetik. Girichtino

________________________________________________Corpusa:

Bestelako idatziak

izaitea ez da bakharrik igandetan mezaren entzutea, ez eta ere Bazkoen egitea
edo noiztenka kominiatzera hurrantzea. Horriekin batean, segurago,
Ebanjelioan Jesu Krichtok eman dauzkigun erakaspenaren arabera bihotzaren
moldatzea, jaidura tzarren bentzutzea. Ez ditake horri izan egun batetako lana!
Bainan bizi oso bat behar da eta ez ditake aski. Gogotik sekulan ez ahantz
Jainkoarenak girela eta egun batez harren eskuetarat itzuli beharko dugula.
Harren erakaspenaren argian badoana, izanen da osoki gizon. Erradazue,
laboraria ez othe da arranguratzen idorte samin batek bere lanetan gibelatzen
duelarik? Halaber girichtinoak behar du bere biziaz artha hartu eta bere
biziaren geroaz arranguratu. Bere bihotzeko, gorphutzeko, arimako indarrak
debaldetan enplegatzeko orde bil ditzala bere baithan. Gazte deno entsega
dadila indarrez aberasten; gorphutzaren azkar atchikitzen bazterrerat utziz
ergelkeriak; adimendu chuchen eta zorrotz baten bilhatzen, arima garbi baten
moldatzen. Orduan bakharrik ihardokitzen ahalko du biziak berekin dauzkan
zorroztasuneri.
(16) "Yvette... emazte gaztea!"
Auch-en, 1956ko otsailaren 20a. 3. egunkaria.
Ez dut ezagutzen, aldi bat dut ikhusi eta mintzatu. Aski izan dut bihotzan
barna senditzeko zer herstura duen biziak ekhartzen zonbeitzuri. Ikhusi
dutalarik emazte ederra zen, gaztea, adin gordinean, beraz geroari so, begia
garbi, argi, bihotza zabal-zabala, bizi nahi; izan nahi bizi. Alta bazuen
zorigaitzez, bere arpegian halako itzal bat bezala, iduri beitzuen krask choria
hegala hautsirik bezala, ez zitekeela gehiago hegalda, bere bizian bazuela
zerbait huts, zorigaitz haundi, zoini ez jakin nola ihardoki. Eta khundatu
zautan, bi haur ukhanik, nola bulharretarik eritu zen; nola joan behartu zitzaion
eritegirat eta bi urthe han zen iragan behartu. Ordu hartan gerthatu atsegabe
ilhuna... senharrak utzi zuen, ezin baliatuz tresna zahar edo hautsi bat laharren
barnearat botatzen den bezala; muble guziak saldurik joan zen ihes bere amazte
gazte gaichoa bakharrik utziz, bere bi haurrak besoetan. Horri, gizonen artean
egiten diren itsuskeriarik higuingarrienetarik. Nola beita, bere jitez, emaztea
amodioari emana; osoki bizitzeari emana; ainhitz gizonek enganatzen dituzte,
berentzat baliatzen beren plazer gosearen sosegatzeko. Ez dute ikhusten
emazteak, gehiago nahi duela: amodio eta adichkidantza; indar eta laguntza;
edertasun eta garbitasun. Bilhatzen dutela bizia bilhakatu nahi dutela, amatuz,
emazteago. Sari biziaren asterirat helduko direlarik, nahi luketela beren bizia
ikhusi, eder, baitezpada bethea.
Hatsarretik emaiten dira gorphutz eta bihotz; begia sobera garbi dute
maltzur izaiteko. Oldarrean diren guzia emaiten dira. Eta zer herstura, zer
erorikoa, gizon batek ezin asmatuzkoa, ezin konprenizkoa, beren bizia ikhusten
dutelarik betan hautsia eta girichtino balin ba dira, ezkontzako sakramenduaz
elgar lothuak baziren, ezin gehiago bertze lagun bat bilha, hauta eta harekin
ezkont. Norbaiten beharra senditzen, jitez norbait nahi eta ondikotz bidean
bakharrik joan behar...
Ez da dudarik arima horiek576 Jainkoak bere amodioaz suntsitzen dituela,
esperantchaz betatzen, sinhestean finkatzen. Nola lagunt gure aldetik?
576.-

Hemen ohar batean Louis Barjouren aipamen bat egiten du, Le silence
de Dieu dans la littérature contemporaine liburutik hartua (71 or.)
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Othoitzaz. Behar da othoitz egin khartsuki Jainkoaren amodioari, ethorkor izan
ditezen; amodioz ihardets dezate eta beren biziari ara loth, bihotzez eta
amodioz. Behar dira konprenitu, lagundu eta osoki Jainkoaren baithan maitatu.
(17) "Eztei ederrak"
1956ko apirilaren 24a. 3. egunkaria.
Aspaldi danik etchondotik urrun bizi denarentzat boz haundi zaio bere
etchondorat ethortzia. Astelehena da eta Pauetik abiatu nizelarik eguna
ederrerat joan eta iduri atheri egin behar duela. Barda oino euria gindien
batzutan jeuts ahala ari eta egun zer gozoa eta bidea ondikotz chukhu da.
Bidaia frango polliki joan da, batzutan luzachko huñez ibili behar delarik,
zangoak phintzez bethea direlarik; halere memento gachtoen ondotik, oren
gochoak biribilian sarthuz gioz, harek eremaiten beitzitu bideak zuhaur bate
nekhatu gabe eta Eskual-Herrirat hurantzian zer atsegina bihotzian, pil pil ari
da iduri ura erakitzen ari.
Huna nun nizan orai etchian. Etchia beti ber tokian, bizkar zabal iduri
haitz gothor lodi bat bethikotz hor arbasoek landatua. Ikhusten ditut eta
besarkatzen, eztiki, beroki ene Aita, Ama, Aneia maite maiteak; beitartea arrai
dute; eztei batzuen bezperan egoki den bezala. Hor gire beraz gaur denak
bilduak, phesta haundi baten ohoratzeko elgaretarat bilduak, gure aneia baten
bihar bere egintza ederraren egiten laguntzeko.
Ez nuen behin ere ezkontzarik ikhusi eta ez nakien harat-hunaten berririk.
Egun haundia ethorri zen; goizian goizik langiliak hasiak dira askariaren
prestatzen; kabale zoñen egiten. Emeki emeki zortzi orenetako gomitatiak
ethortzen dira, bai ere anei-arreba lekhukoak. Askaria frango polliki iragaiten
da (gostura) den bezala... eta behar da ongi jan ezen askaria idurikatu nahi
duenerantzat beita indar ausarki.
Otuetan juaiten gira Donaichtirat. Han egiten dut ezagutza Anbrochiren
emaztegeiarekin, bai ere bertze familia guziarekin. Herriko etchian egin ondoan
behar ziren aferak Elizarat juaiten gira eta Bettanek egiten du predikua eta
ezkontza; Therezaineko Bettanek emaiten du meza ichila.
Gero joaiten gira Touyourenerat eta egiten bazkari bat gaitza. Besta guziz
ederra, errotik eskualdun eta girichtinoki iragana.
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(18) "IXe Journée des Etudiants Basques à Tardets", 1956ko uztaila.
3. egunkaria. Uztailaren 26 eta 27ko jardunaldien ondoren, Enbatako
hainbat kiderekin hitzegin ondorengo gogoetak.
(...) j'ai pu constater que les jeunes étudiants basques ne portaient en eux
aucun problème; par le fait même ce groupement (au moins celui de Paris) ne
comporte aucun (?) qui puisse orienter l'effort basque. Les problèmes humains
d'aujourd'hui que comporte notre Pays Basque ne sont pas connus d'eux; ils en
ignorent l'existence. Cela est très grave car méconnaître les problèmes qui se
posent chez nous c'est aussi méconnaître les problèmes mondiaux. Si "Embata"
doit exister ce n'est pas uniquement pour faire folklore; Embata doit être un
noyau vivant que doit orienter l'effort basque, préparer l'avenir de notre pays
qui se situe au milieu d'autres pays. Le Pays Basque ne peut être étudié,
retranché des autres pays. Actuellement nous n'appartenons plus à un pays
français ou espagnol; nous appartenons à un ensemble de pays que se veulent
indépendants tout en entretenant des relations: politiques, économiques,
sociales et culturelles les uns avec les autres.
Ce que je reproche à nos étudiants c'est ce manque de doctrine, je veux
dire regard sur le monde, sur le problème humain, sur les problèmes
internationaux; manque de réflexion sur les problèmes actuels en vue d'une
action efficace, d'une action actuelle qui prépare l'avenir de notre pays.
Il faut étudier le passé pour s'imprégner de l'esprit de nos ancêtres, pour
ensuite travailler, dans le même sillage. Est vaine l'étude qui ensuite ne se
traduit par l'action.
Il faut surtout savoir s'engager et assumer toutes ses responsabilités. Se
comporter en homme qui ne recule par devant les difficultés mais s'engage à
fond; veut parvenir à la réalisation concrète de ce qui a été décidé.
(19) "Eskualdunen geroa!"
1957ko otsailaren 11, 3. egunkaria.
Lurraren gainetik Eskualdunak itzaliak izanen direlarik, orduan nunbait
sorturikako jakintsun norbait ohartuko da gizakentearen edestian izan dela
gizaki berezi bat, eskualdunak deithua! Orduan amenstuko du liburu bat egin
behar duela mundu zabalean ezagutarazteko gizaki berezi horren izena, ez
baitake ezagut haren izana, ez dutelakoan berek eginikako gauza haundirik
utzi, orhoitzapen bezala! Jakintsun hori ibiliko da, hiriz hiri, kurrituko
liburutegiz liburutegi erhautsaren petik jelgi nahiz gure hizkuntzaren elhe eder
zonbeit. Eginen du bere liburua, ekhei zonbeit bildueta eta argitaratuko mundu
guziko irakurleen gogoaren gozagarritzat eta choraturik egonen diren liburua
bururatu artio eta gero, berriz bestaldi bat artio, eskual-gizakia sarthuko da
Edestiaren ichiltasun beltzean!
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(20) "La communauté basque au sein du monde moderne"
1957, 3. egunkaria.
Nous voulons que les peuples de la terre soient "eux-mêmes" parce que
nous voulons être "nous-mêmes" et c'est dans la mesure où nous nous
efforcerons de les aider à devenir "eux-mêmes" qu'à notre tour serons "nousmêmes". Effort nécessaire pour parvenir à une pleine conscience de toute la
réalité de son être. L'autre me fait poser le problème de mon existence. Dès que
je constate son existence, je tends dans un effort tendu et persévérant à mieux la
saisir, à mieux la pénétrer, à fin de mieux saisir, de mieux pénétrer ma propre
existence: que suis-je? quel est le but de mon existence? alors seulement je
découvre le tréfonds de moi-même comme dans un miroir; je l'explore et je me
saisis dans une intelligence plus exacte de moi-même. Alors disparaissent les
divergences, qui encore pouvaient exister et contribuer à poser des barrières,
des frontières. Une communion relationnelle s'établit entre les peuples sur ce
qui leur est commun: l'appel à l'existence.
(21) "Denek elgarren beharra ba"
Orsay-n, 1957ko urriaren 2a. 3. egunkaria.
Baten senditua, bertzeak hatzemaiten du eta berdin hirugarren batek
baliatzen. Nehork ez dezake erran bere baitarik bati ari dela eta nehori ez duela
zorrik. Denek badugu elgarren beharra. Batek hau egin, bertzeak hori; denek
bat beti asma eta asmatuago; beti aintzina, beti barnago.
"Il n'y a pas d'oeuvre créatrice sans ouverture sur l'univers" (Esprit , 195709, 178 or.).
(22) 1958, 3. egunkaria.
Alesia'n hartu nuen metroa Porte de Clignancourt direkzioan. Bethi jende
anitz bada, harat-hunat, beharorduz, dabilana, atsaldeko bost'ak eta erdi tenore
hontan. Gare de l'Est'en jeusten naiz eta hartzen batzuk eta bestek bezala, ene
billeta. Gargan'erateko -Train pour Gargan, Monsieur, je vous prie? Voie 12;
merci Monsieur.
Uono ezta arras jautitzeko tenoria. Emeki emeki treina betatzen da
gehientsuak langileak.
A la gare de l'Est
Deux heures à attendre dans cette gare de l'Est, si bruyante. Fatigué je
m'assieds sur un banc. J'essaie de retrouver un peu de calme. J'ai beau me
convaincre que je veux me reposer, rien à faire. Tout est bruit. De même que
l'air pollué de microbes infects, le silence est pollué de bruit. Bruit qui énerve et
abrutit. Alors, comme un phare qui illumine dans la nuit les flots bleus de la
mer, mes yeux s'appliquent à suivre tout un monde qui pousse, circule et
tournoie en tous sens. Mon regard se fixe sur un chasseur alpin probablement
qu'il doit revenir de perm<ission>: il a l'air tout drôle! Sans doute sa pensée
vague-t-elle à travers le recoin perdu de notre campagne. Il a retrouvé sa lente
démarche, celle des hommes libres! En de longs pas il circule, les bras balants et
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le corps (?) par le (?) . Des petits amoureux, tout frais, tout mignons, viennent
d'épuiser leur beau répertoire d'amour, ils se regardent et écoutent battre leur
coeur au repertoire de l'amour. Un pauvre clochard, crasseux, assis sur un banc
pas très loin de moi se gratouille la poitrine, on dirait qu'il s'énnuie à en mourir.
Il a un regard hagard comme s'il se sentait étranger au milieu des homes.
Devant-moi passe un jeune tout guindé, lançant par dessus son journal des
coups d'oeil subreptifs. Des militaires défilent au pas des vaches. Le clochard
vient de se lever. Il va un peu plus loin, histoire de se dégourdir les jambes.
Pauvre frère humain, qui n'a pas comme compagne de fortune que la triste
solitude du coeur, avec son visage cafardeux et neurasthénique. Un train vient
d'arriver. Des talons hauts claquent sur le ciment. C'est le long défilé des
Parisiens qui rentrent chez eux après un week-end passé à la Campagne. Gens
de la ville, bien habillés, et qui vont s'enfermer pour une semaine dans les
appartements emmurés de la hideuse Capitale!
(23) 1964, 3. egunkaria.
Gizona bere jitez kanpo alde itzulia da, gogoa du kanpoari ohartua,
ikusten du kolpe batez zer egin. Jitez nausi izaiterat ikarria da. Berez da
obratzaile, munduaren lantzale, organizatzaile. Kreatzailearen manuz da
lurraren ikertzaile, dauzkan ahal, aberastasunen aztertzaile, eman ahal
litzazken mozkinen ateratzeko.
Aldiz emaztea jitez barne-alde itzulia da, amodioaren munduan eta
sekretuan barna doala.
Bi jite horiek ez ditugu elgarren kontra itzuli behar, ezen elgar bete behar
baitute. Bestelan gizadirik ez litake. Bi jite, beraz ere bi izaiteko manera. Bizi
giren denbora hunen hirriskua tresna batzu bilakatzea, har eta emaile, hartuago
eta gehiago errendamenduaren zalutzeko, eta emendatzeko gizona aije hartua
liteke moimendu hortan. Horra emaztearen eginbidea: gizonaren bihotz xolan
diren emakumezko sendimenduen ernatzea, gizonak ez dezan ahalaz mundu
hotz bat eraik, teknika mundu idorra, herratsu eta hetsia. Hala, hala gizonak
dezake lagunt emaztea bere jiteak dakarzken baloreetan artoski finkatzen.
Itxureri behatu gabe, edo emaztearen aldakortasuna, bekaizkoa... trabak bezala
hartu gabe (aladere idurimena eta sentikortasuna (?) emaztekia!) zer irabazia
litaken gizonarentzat emazteak duen ahal berezia: gauzen barnetik ezagutzea
eta bere bihotzean iraganaraztea; gizonak ez du bihotzeko soa hain xorrotxa,
emaztea derabil xehetasunetan barna, zernahiri, ikusten du gizonak ikus ahal
eztezakenik. (?) deneri eta hunkitua den guziez atxikitzen du. "Ditazken
hirrisku eta abantail guziekin, mundua beretzen du, ez bakarrik bere kaskoaz,
bainan bere izaite guziaz. Amatzako bihotza duela, araberakoak ditu izan eta
egintza moldeak, gizonak ez dituenak. Erakusten diozka munduko gauzak, ez
gauza jakingarri hutsak, batzu bezala, bainan bizidunak. Ez dagoke teorika
eriarekin, bainan artatzen du" (Laplace, La femme et la vie consacrée, p.77.).
Hartzeko, ekartzeko, jasaiteko egina dela emaztea, ez du erran nahi
berekoi ditakela. Izamen horiek erakusterat emaiten dauku emaztea idekia
dela, zabaldua, eskainia. Jitez da bertzeekin: bertzeen jasaiteko, bertzeeri
eskainia izaiteko.
Oraiko zibilizazionearen lanjerra da emaztearen izaiteko manera berezi
horren ez ezagutzea, edo suntsitzea, gizonarekin berdin izaiterat deitzen
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duelarik, gizartean eta familian izan behar lukeelarik gizonaren iduria eta
laguna. Bere nortasuna galdu gabe, bere jite eta bokazione berezien arabera,
emazte gisa.
(24) 1965eko urriaren 23a. 5. egunkaria.
PARISEKO BERRI...
Urriaren 23a: iagoitza
Egun Ibarla'n nintzan ene etxekoen artean, Ellande zenaren urteburuaren
zelebratzeko. Haurride guziak bildu gire etxondoan, Leon salbu, Parisen bizi
delakotz (...). Ellandek ere, Aita zenaren sahetxean, baduke gure laguntzeko
indar eta ahal. Horren jakiteak ez nau iluntzen, argitzen baizik. (...) Mahain
buru batean ikusten nuen ene ama maitea: ixil-ixila, bere arra-haur ttipiak
inguruan. Bere bizian amak badu berak zerbait ikusirik, senditurik eta
sofriturik. Mundu bat osoa baluke ezagutarazteko, bainan ez da kunda gose.
Fedeak orhatu dio mundu berezi hori eta nolako fedeak, Jainkoak berak jende
xumeeri emaiten dioten fedeak. (...)
Arratsaldea goxotasun handienean iragan ginduen eta sei orenak aldean
utzi ditut ene etxekoak Donapaleu'rat joaiteko.
Hemen ene komentuan, auhari bat eskaini dautet, adioen egiteko.
Donapaleu'n iragan ditut sei urte. 1958'ko ustailan apez ordenatua, buruilan
Parise'rat joan nintzan urte batentzat pastoralaren egiterat. Donapaleu'n
izendatu ninduten ondoko urtean eta etorri nintzan 1959'ko agorrilan. Hogoita
bortz urte nintuen! Adin ona, ederra baitezpada zerbaiti lotzeko. Ba zuen
hamalaur urte Eskual-Herri'tik kanpo bizi nintzala. Hameka urtetan joanik, ene
ixtudioak egin nintuen asko lekutan: Brive'n, Quimper'en, Bezier'en, Pau'en eta,
azken hirur urteak, Paris'en. Nik uste Eskual-Herri'tik kanpo bizi izaiteak
sorarazi dautan Eskual-Herria'ren alderako karra. Gazterik ohartu nintzan
eskual endaren berezitasunari, eta berezitasun horrek dauzkan sortzezko
aberastasuneri. Bereziki gizon eskualdunaren jite eta barneko munduak ba
dutela beren nortasuna. Nortasun hori ez dugu galdu behar, kalte handiena
beilitake lehenik guhaurentzat, eta gero gizadiarentzat. Guhaurentzat lehenik,
bizi guzia iragan beiginezake arrotz nortasun baten ondotik sekulan guretu
gabe bertzeena ez delakotz sekulan guretzen ahal. (...) Gure nortasunaren
galtzea litake oraino kalte handienetarik gizadiarentzat. Gizadia egina baita
batzu bertzeen nortasun bereziaz. Gizadia da orhe bat bezala. Nortasun guziak
ditu nahasten. Nortasun guziak ditu aberasten. Ez ditu beraz suntsitzen,
edertzen baizik, pizkortzen eta biziarazten. Beraz nork dezake uka gure
eskualdun nortasunak aberats lezakeela gizadi osoa?
Beraz gogotik itzuli nintzan gure Eskual-Herri'rat errotik deliberatua,
apez eta frantxixkano bezala, lan egiterat. Zer lan moldetan ariko nintzan, ez
nakien, zeren ordu arte Donapaleu'ko frantxixkanoetan ezpaitzen apez
eskualdunik. Orduan pentsatu nuen lana hartuko nuela jin bezala. Eta emekiemeki hobeki ikusiko nuela zer lan egin frantxixkano bokazioneari zoakona.
Jakinik nola Eskual Herri'ratua nintzan, Charritton apeza, Eskualdun
Gazteriaren orduko omonierra, jin zitzautan ikusterat, galdatuz hea nahiko
nuenez Ostibarre'ko gazteen omonier izan. Baietz ihardetxi nion. Eta bi urtez
eskualde hortako gazteekin egin nuen lan, ilabate guziez ahalaz bilkurak
muntatuz (Ardurenik Larzabale'ko Jaun Doienaren etxen). Eta uste dut lan
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ederra egin ginduela urte horietan. Gazte guti ibiltzen ohi zen, bainan, heldu
zirenak, deliberatuak ziren, bereziki bizpahirur mutiko. Halere izan ditut
deskuraiatze mementoak, ikusiz bereziki gazteak zoin guti ziren mogitzen.
Bestalde herrietako apezek ez ninduten soberakinik laguntzen. Etziren
bizkitartean moimenduaren kontra. Bainan etzuten ere gauza handirik egiten
gazten akulatzeko. Bestalde ene falta ere ba zen: apezak ez nintuen aski
kurrantean atxikitzen gaztekin ibiltzen ginduen lanaz. Nihaur ere uzkur
nintzan heien arteko bilkuretan zerbaiten aipatzeko, eta ez nintzan
menturatzen. Bi urteren buruan arrunt deskuraiatu nintzan eta eman nuen ene
demixionea Hiriart-Urruty apezari, hau baitzen orduan Eskualdun Gazteriaren
omonierra, Charritton apezaren ordain izendatua, 1960'n. Ene demixionea
onartua izan zen; geroztik abiatu nintzan urte guzian mixione emaiten Eskual
Herri'tik kanpo. Mixione horietan ainitz ikasi dut. Bainan ez nintzan
hainbestekorik laket, zeren jendekin egin ezagutzak ezpainintuen atxikitzen
ahal eta heiekin hasi lana segitzen ahal. Segida gabeko lana etzitzautan batere
gustatzen.
(...)
Sei urte hotan ezagutu ditut bozkariozko mementoak. Zonbat herri ez
ditut kurritu Eskual-Herri barnean! Zonbat familia, zonbat gazte, zonbat haur
ez ditut aurkitu ene bidean, atsegin bainuen ezagutza berrien egitea, lokarri
sendoen tinkatzea, galdegiten zauteneri ari eta laguntza ekartzea! Zonbat
prediku ez ditut entzunarazi Eskual-Herriko elizetan, gure lenguaian Jainkoaz
mintzatzeak berotzen baininduen! Edozoin okasionetan, edozoin lekutan,
edozoin jendeeri... laket nuen mintzatzea, beldurrik babe, prestatua edo ez,
segur bainintzan Jainkoaz mintzatzeak ba duela beti bere ondorio ona. Bereziki
gazteak maite nintuen: heiekin egoiten nintzan ahal nuen denbora guzia, ahal
nintuenek oro bijitatuz beren familian, beren lantokian; dei egiten zautenak
lagunduz, liburuak prestatuz edo igorri letreeri errepostua eginez, ez nahiko
nuen bezanbat maleruski! Izan ditut penak ere, memento ilunak, bakartasunak
inguratzen ninduelarik. Bai ere ohartzen nintzelarik zonbait gazteeri ez niotela
ekartzen nitarik aski untsa sesitzen heien problemak... Beharbada ba ditake ere
ez duten berek ere beti untsa konprenitu ene ibil manera, ene ixiltasuna, zor
nioten errespetuak manatzen zautalarik heien barneko munduan ez sartzea
berek idekitzen etzautelarik! Nahiko zutelarik beren problemeri doazkion
soluzioneak. (...) Uste dut beti arrangura hau hazi dutala ene baitan: bertzearen
nortasuna errespetatzea, bertzearen mundu gordean ez bortxaka sartzea bainan
beti laguntzea bere gaintasunaren hartzen. (...) Beharba noizbait ohartuko dira
zonbatetaraino dituztan errespetatu eta zonbatetaraino maitatu. Argia noizbait
agertzen baita!
Iragan urte horieri begiratzen diotalarik, bertze eskas bat kausitzen dut:
bakarrik gertatu naizelakoa. Donapaleu'rat ni etorri artino, etzen frantxixkano
eskualdunik lanean aritu zenik gure alderdiko Eskual-Herrian. Ene asmoa zen
frantxixkano ordrea ezagutaraztea eta beraz edozoin okasione baliatzea gure
izaitearen eskualduneri salatzeko. Ministerio mota guziak onartu ditut,
gustatzen zauzkitanak bezala xumeenak. Emeki-emeki heldu naiz ministerio
interesentago baten ardiesterat: omoniergoa. Leku bat egin dut
frantxixkotasunari Eskual-Herri'ko elizan. Frantxixkotasuna ba du bere tokia,
ardietsi du beraz Eskual-Herria'n izaiteko, agertzeko eta bizitzeko dretxoa.
Eskualdunek ba dakite ba girela eta gutan kundatzen ahal dutela. (...) Gure bizi
moldeak, xehe eta xumea delakotz, jende xehe eta xumearen mailean
kausiarazten gaitu. Horra zertako jende xehe eta xumeak bereak bezala maite
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gaituen. Duela ez aspaldi emazteki batek gutaz mintzo zela bere erretoraren
aintzinean aitortu zuen, ni lekuko, "Hauk gutartekoak dira!" (...) Hori behar
diotegu ekarri jendeeri beren baitan konfiantxa sor dakioten. Handikeria eta
jakintsunkeria bazterrerat utxirik, hurbildu behar gitzaizkiotegu egiazko
amodioak manatzen duen gizontasunarekin. (...) Bakartasunak ez dezake bere
joera guzia eman gure lekukotasunari. Hor ba da eskas bat. Lekukotasuna
hobeki agertzen da eta finkatzen multxo batek aitortzen duelarik. Zeren
indibidu batek ez dezake bere bizian behar den bezala konkretiza ordre berezi
baten izpiritualidatea. Hortakotz behar da multxo bat. Eta bakarrik gertatu
naiz. Ene komentuko anaiekin moldatzen ninduen familia goxo eta bero bat,
bainan bakarrik nintzan ibilki herrietan, bakarrik ene lanarekin, bakarrik ene
arrangurekin, bakarrik ene bozkarioekin. Eta komenturatueta ez nezaken egin
funtsezko diskutatzerik, ene lagunak bertze lan sail batean ari zirelakotz.
Etzezaukaten laguntzarik ekar. (...)
Eskual-Herria'k ez du munduko moimendutik baztertu behar, bereziki
barnetik Eliza orhatzen duen moimendutik. Uste dut pastoral aldetik, EskualHerria'n ere ainitz lan ba dela egiteko, beraz metodak berritu beharretan direla
Berri Onak dauka egiak haz eta argi ditzan eskualdun girixtinoak. Bereziki
apezek elgartu behar dugu oraiko munduak gutarik igurikatzen duenaren
hobeki ezagutzeko eta arabera ihardesteko. (...)
Eskual-Herri'ko girixtinoek galdatzen daukute heiekin bat izaitea, gure
eskualdungoa ukatu gabe, heien gudua eta itxaropena partekatuz. Egin ahala
behar dugu egin, gure lekuan, gure jakitatearen neurrian, eskualdun jendearen
argitzeko bai liburuak idatziz, bai irratian emankizunak apailatuz, bai kaseta
eta errebixta suerte guziak sustengatuz, gure gogoak ez duela mugarik
onartzen!
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(25) 1965eko azaroaren 8a. 5. egunkaria.
<Parisa igorri dute psikologia-pastoraleko ikasketak egiteko. >
Orai Parise'n naiz bederatzi ilabetentzat. Atsegin hartu dut Parise'rat
etortzeaz, zeren Parise'n mundu guzia bildua da, eta hemendik aije da
munduko gertakari eta harat-hunateri jarraikitzea. Bertzalde ere senditzen
nuen gogoaren freskatzearen beharra: urte batetik besterat hain dire ideiak
kanbiatzen, eta munduaren moimendua hain da laster bertzelakatzen. EskualHerria'n iragan dituztan urte horietan, ez dut hainbertzeko denborarik izan,
liburu eta kaseta irakurtzeko, moimendu eta ideien segitzeko, gogoa kasik
arrunt arroztua bainuen mundua inguratzen eta orhatzen duten oraiko oldeeri.
Nahi dut ene jakitatea berritu eta ene pentsakera barnatu.
Igorri naute duela bi urte idekia izan den psikologi-pastoral zantre batean
ene formazionearen emendatzeko eta barnatzeko. Urte hau untsa baliatu gei
nuke. Apez bezala ba dut ene bokazionearen hobeki ezagutzearen beharra.
Bertzalde, bizi giren mundu huntan, apez bezala, asko jende mota kausitzen
baitugu, ba dugu ikastearen beharra nola ahalik hobekienik ihardets jendeen
barneko beharordueri, nola errezebi jendea bere barneko munduaren
idekitzerat etortzen zaukularik. Asko delikatua da presunaren barneko
mundua. Eta apezari buruz jiten den presunak norbait errekontratu nahi du:
gizon bat, bainan ez nolakahikoa: osoki gizon dena eta osoki apez. Ikasi behar
dut osoki gizon eta osoki apez izaiten. Osoki gizon ene bihotza idekirik
begiratuz, eta maitasunezko sendimenduez ugari, maitasunak baititu errexten
jendeen arteko errelazioneak. Osoki apez: ene nortasun guzian ageraraziz
Kristoren nortasuna. (...)
Baziren memento pizu batzu "ixiltasuna" baizik ezpaitzen mintzo!!!
Orduan denak elgarri so ginauden gutarik nor menturatuko zen ixiltasun
horren hausterat? Aitortzen ahal dut ez naizela lehenetarik izan! Gero ere ba
nuen aski lan zerbaiten erraiten bereziki intelektual diskutatze batzuetan! Ez da
dudarik lan dorpea bakotxari eginarazten diola gisa hortako ezerzio batek,
bertzen aintzinean mintzatzeko ahalgea nausiaraziz. Nihaurk ere senditu dut
ene baitan bigarren egunean lehenean baino aijeago mintzatzen nintzala, eta
hirugarrenean bigarrenean baino laxokiago. Ikasten ere da bertzek zer erraiten
duten hobeki behatzen, diskutatze luze batean atenzione guziaren atxikitzen,
ez bakarrik erraiten denari, bainan ere moimendu eta jestu guzieri, bakotxak
multxoan erakusten dituen erreakzione guzieri. Astea bururatzean biziki
kontent nintzan gisa hortako lanaz eta ezagutu esperientziaz, teoria ederrenak
baino gehiago irakatsi baitautet. (...)
Emeki emeki elgar hobeki ezagutuko dugu, bai ere bakotxak bere barneko
mundua zilatuko eta bertzeeri xinpleki agertuko. Multxoak hertsatzen gaitu
gure baitan sartzerat, gure izaite guziaren kestioneten ezartzerat. Ba ditake
lanjer, bainan, gure buruaren jabe izanez, ongi asko atera ditakeela, uste dut.
(26) 1966ko urtarrilaren 8 eta 9a. 5. kaiera.
<Parisen dagoela, Mirande senar-emazteekin igaro du eguna. >
(...) Barttolo évoque alors le temps de notre collège où nous sommes
connus durant plusieurs années d'études. Il me rappelle comment déjà dans
cette époque je m'intéressais aux choses basques, les poésies que j'écrivais en
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basque. Il me demande si je continuais toujours. Je réponds que oui, et leur livre
mes sentiments d'attachement profond au Pays Basque (...) Je leur dis encore
que je cultivais en moi le goût pour la poésie, et que je continuais à écrire
quelques poèmes, notant ce que l'inspiration me dicte au hasard des
circonstances et des rencontres... Mais le manque de temps m'empêche le plus
souvent de reprendre pour leur donner forme, ces impressions, réactions,
évocations, questions... que provoque ou suggère la vie quotidienne.
<Mirande emazteari buruz...>
Elle est à l'aise avec moi, et s'exprime très spontanément, et par son
intuition semble vite comprendre mes sentiments, et me rejoindre facilement
dans tout ce que mon discours révéla d'enthousiasme pour les études actuelles,
pour la recherche intellectuelle, mes inquiétudes et ma solitude de prêtre... Je
crains de livrer spontanément beaucoup de mon monde intérieur parce que
peut être elle m`écoute et par son intuition me comprend. Cela ne me révèle-t-il
pas à moi-même ce désir d'une affection féminine, mais également celui d'aimer
une femme et de pouvoir le lui dire? Désir profond en moi que je ne pourrai
jamais traduire que par une attention et une attitude sans équivoques. Désir
plus fortement ressenti aussi, quand je pense que des circonstances et des
événements autres que ceux qui ont marqué mes étapes dans la vie religieuse et
vers le sacerdoce, auraient pu à un moment donné de ma vie me faire prendre
cette même orientation du mariage. Mais un jour j'ai choisi entre cette
possibilité et la vie religieuse et sacerdotale. Et aujourd'hui je ne puis remettre
en question la valeur de ce choix. Le problème reste de savoir comment
traduire cette affection que l'on ressent pour un être qui nous écoute et nous
rejoint en profondeur? Comment encore intégrer dans notre vie l'amitié d'un
être, sans pour autant la polariser sur nous, quand cet être se doit intimement et
intégralement à celui avec lequel il a engagé sa destinée?
Je pense que la traduction, l'expression humaine de notre amour doit
entrer dans l'orientation même du choix que nous avons fait. Ce choix est pour
moi de donner ma vie pour Dieu dans son Christ et le Christ je le rejoints dans
les personnes qui cheminent avec moi. Ce choix ne me mutile pas, mais au
contraire me donne une capacité plus forte pour vivre l'amour humain, qui est
fondamentalement la rencontre de l'autre, en fonction d'un plus grand bien
aussi bien pour l'être-aimé que pour l'être-aimant. (...) Alors toute rencontre de
personnes apporte enrichissement et épanouissemant mutuels. Faire en sorte
que l'autre ne soit jamais déçu, blessé, humilié ou diminué, mais qu'il soit un
peu plus comblé, renouvelé, reconnu et achevé. Faire en sorte que l'autre ne soit
jamais captif, mais qu'il se sente et se découvre plus libre. La relation ne doit
jamais devenir un enlévement et un enchaînement, mais une reconnaissance et
une libération. Et puis faire sentir que nous marchons ensemble. (...) Ne jamais
laisser croire que nous nous trouvons dans une situation bien assise, sans
problèmes, sans difficultés, sans périodes de découragement et d'incertitude,
sans questions... Mais avoir assez de simplicité pour livrer précisément nos
inquiétudes, nos hésitations, nos incertitudes, nos questions. (..) Avoir cette
simplicité, ce n'est pas une faiblesse, mais la force d'avoir ce courage de
reconnaître notre condition humaine; (...) Agir autrement serait de l'orgueil et
l'orgueil est un esclavage. L'orgueil nous emmure dans la solitude. (...)
(27) 1966ko martxoaren 18a, ostirala.
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<Onaindiaren gutunen artean gordetako papera. Egun horretan Manexek
Aita Onaindiaren gutuna jaso du igorri zizkion poemak asko gustatu zaizkiola
esanez eta bide hartan jarrai zezan kuraia emanez. >
Hitz labur hauien irakurtzeak poztu nau, bederen ene olerkiek izanen
dute behatzale eta irakurtzale bat! Eta atsegin hartzen dut kultura zabaleko
gizon hunen iritziaren jakitatea.
Nik ez dut sekulan ikasi zer zitaken poesia, bakarrik behartzen dut ene
barneko mundua eta haren moimenduari jarraikitzen naiz, eta ez da erretx
moimendu horren argitaratzea hitzen bidez, hitzak direlakotz beti motx eta
hotz barneko erakitasunaren aitortzeko.
Hitzekin ontsalarik behar litake moimendu horren izariko musika bainan
nago musikarekin ere ez litakenez gerta hitzekin gertatzen dena: barneko
mundu horren parte bat baizik ez salatzea, edo horren heineko musikarik ez
sortzea. Ene ustez pinturan eta artxitekturan (eta ezkulturan) ber gauza
gertatzen da, gure barneko mundua ez dezakegulakotz bil bere osoan eta
barnatasunean (bere hedadura eta barnatasunaren osoan), guhauri ere parterik
handiena, beharba ederrena, eskapatzen baitzauku, edo galtzerat uzten
baititugu, gure ahalen eskasaz.
Bestalde zer dugun ikusten, zer dugun entzuten, zer zaukun gertatzen eta
munduan gertatzen direnetan zerk gaituen barna hunkitzen, ordu eta une
horietan gure barneko mundua dela hunkia, harrotua, itzulia edo
inarrosia...orduan da zerbait abiatzen kanporat jalgi beharrez olerkiaren bidez
edo berdin musika, pintura, ala eskulturaren bidez bezala. Zerbait hori barnean
daukazu inguruka bezala, itzulika, hazta-muztaka kanporateko xendera baten
bila...
Gogoak hitzak bilatzen ditu, hautatzen egokienak iduritzen zaizkonak eta
eskuari emaiten dio bere moimendua hitzak lerrokatzeko barneko hatsaren
moimenduaren neurrian. Aladere gogoak baitu libratzen barneko
moimenduaren joera, gogoak baitio emaiten moimendu horri hitza elhe(?)
bezala jalgi dadien eta hala entzuna izan dadien.
Barneko moimendu horrek hitzetan hartzen du bere jauntzia, eta jauntzi
guzia behar dela hartu uste dut elhearen entzuteko eta elhean moimenduari
arima kausitzeko.
Bainan olerkariak ba daki hitzek ez diotela sekulan emanen bere barneko
moimenduari egoki zaion jauntzia, hitzak denenak baitira, eta aho-mihitan
direlakotz erabiliak, bakotxak eman nahi dion sentsuarekin, eta erabiliaren
bortxaz direlakotz ere higatzen... Beretzat bere barneko moimenduaren
biltzeko, eta moimendu horri molde bat emaiteko etzaizkio sekulan aski berri,
aski egokiak eta ikaretan bezala ditu baliatzen bere barneko moimendua uka
beldurrez.
Bizkitartean atrebitzen da mementoko oldar horren hitzetan ixurtzerat,
bederen bera orroit dadien ezagutu izan duen memento dirdiratsu hortaz,
orroit dadien barneko mundu hortan senditu izan duen hunkitze hortaz,
nahigabean eta bozkarioan, etsimenduan eta hoberenean, herrestan zela edo
lerden xutik, beldurrean edo bermean... olerkari egiazkoak ez du bilatzen mezu
baten helaraztea munduari.
Arrangura hori gabe entseatzen delarik bere barneko munduan ikusten
eta senditzen duenaren hitzetan jaunzterat orduan da arterat heltzen, eta arte
berezi hori deit nezake Elhea: barneko mundua bezanbat ezin ezagutuzkoa eta
ezin entzunezkoa delakotz.
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Hitzak lerrokatuz geroz nor nahik hartzen ahal ditu nor nahik entzuten
ahal dituelakotz eta konprenitzen ahal, bainan elhea hitzez bestelakoa da,
hitzen axalak gordetzen daukuten arima izan behar du. Elhean zerbait
hartzeko, zerbait entzuteko, izan behar da doi bat olerkaria, erran nahi dut gure
barneko munduarekin Elhean sartzeko kapable, entseatu gabe jakiterat
olerkariak bere poesian zer erran nahi duen, ardurekin (beti erran nezake
olerkari egizkoarentzat) olerkariak berak ezpaitaki bere poesiak zer erran nahi
duen. Eta ez da guti harritzen kritikalariek haren poesiak xorroxki oraztatzen
dituztelarik, edo tinbrentsatzen edo mozten olerkariak eman ez diozkaten mila
sentsuren ateratzeko, edo gizarteari buruz mezu baten helarazteko!
Kritikalariak kaskoz da sartzen olerkietan, bere zango handiekin, eta
hitzak ditu hartzen, behatzen, entzuten eta hitzak ditu jastatzen. Bainan bereak
kausitzen balin baditu, berak usatzen dituen hitzak bere solasetan eta bere
idatzietan, bere hitzak berak emaiten dioten sentsurarekin... orduan gustatzen
zaio delako poesia, plazerrez murtxatzen du, iraunarazten gogoan emaiten
dion gozoa!
Bainan hanbat gaixto delako poesian ez balin baditu kausitzen berak
usatzen dituen hitzak berak eman sentsuarekin! Orduan gohaindurik, laster
baztertuko dautzu delako poesia eta bere kexuan aitortuko fitsik ez duela balio!
Kritikalaria izan ditake egiazki olerkari, bilatzen duelarik hitzez barnago
poesiaren elhea, olerkariaren barneko moimenduaren arima. Orduan sar ditake
doi bat (ez osoki halere poesia batek begiratzen baitu beti egilearen nortasun
berezia) poesiaren moimenduan, moimendu hori sorrarazi duen ariman,
zerbait bere munduaren eiteko zerbait kausitzeraino, bere barneko munduaren
esperientziaren parte bat ezagutzeraino. Eta hor dabil elhearen gunean,
mugarik eta izaririk ez duen gunean, lehengo, oraiko eta geroko gizonek junt
egiten duten gunean, elheak ez duelakotz hastapenik izan eta ez duelakotz
bukatzerik. Hortaratzeko uste dut gogoak hitzak baititu zilatzen eta bihotzak
Elhea hunkitzen.
(28) 1969ko irailaren 8a. 7. egunkaria.
<Jean Baptiste Urrutiaguer, Santos Beloki, Joan Mari Torrealdai eta
Anastasio Esnaolarekin Donapaleun egin duten bileraren ondoren.>
1- Joan Mari Torrealday-ek erraiten dauku zer lan egiten duen.
-"Jakin"erako libro utzia da eta Tolosa'n bizi. Multxo bat bildu du bere
inguruan, eta idazle horiek ardurekin Donostia'n biltzen dira hillero, batzuetan
Baiona'n. Multxo hortan barne zen Rikardo Arregi gaztea, ixtripu batean joan
den uztailan zendu dena. Erraiten dauku ere nola duela bizpalaur egun "Jakin"
ez zauku ixtant batez agertuko!
-Joan Mari Torrealday'ek parte hartzen du Eskualdunen alfabetizazioan,
eta lan egiten segitzekotan dira. Ikusi behar litake nola ber mogimendua
abiaraz Ipar-aldeko Eskual-Herria'n, zeren hemen ere ageri baita Eskualdunen
kultura eza.
2- Zer egin Frantxiskano bezala!
Gure herriari josiak gira eta ez gintazke egon haren geroaz artha hartu
gabe! Hortakotz, hirur urte barne, ikusi behar dugu Donaphaleu'ko komentuari
nolako oldea emanen diogun; nola eskualdun fraideek plan bat asma gure joera
finkatzeko Eskual-Herria'ri buruz. Pentsatu dugu beharba ekipa bat molda
ditakeela Baiona'n. Anartean, izan gaiten Bilbao'n ala Baiona'n, Tolosa'n ala
Donaphaleu'n, gu bezala pentsatzen eta jokatzen dutenekin gutarteko lokarriak
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behar ditugu emendatu, tinkatu eta barnatu joera berean lan egiteko, eta gure
indarren debaldetan ez enpleatzeko. Eta noiztenka elgarretaratzea egoki
litakeela pentsatu dugu, ikusteko zer egiten dugun eta zertan giren.
3- Elgar hitzartu gira nihuntik ahalaz urte oroz Agorrila baztertzea elgar
ikusteko.
(29) 1969ko azaroaren 11. 7. egunkaria
<Bordeleko komentuan izan da Probintziako frantziskotar batzuen artean
egindako batzar batean. >
Komentu huntako mentalitatea ez zaut batere gustatzen: iduritzen zaut
ber hegatzean bizi direla, bakotxa bere-ber, anaitasunik moldatu gabe. Ba da
halako donado usain bat, elgarrekilako har-emanetan, beren arteko
diskuzionetan, halako funts gabekeri bat! Alta bederazka hartuz, bederen
zonbait, gizon pizkorrak ditazke! Bainan, elgarrekilan direlarik gizontasun hori
ez da ezagun, eta fraile bezala ez da sendi zerk finkatzen eta lotzen dituen?
Sineste eta dinamismo eskasa ezagun da!
Martin Bellemur: badu orai bizpahirur ilabete Bordele'rat etorria dela.
Kotsia mintzatu ahal izan gira elgarrekin. Ari da laketzen, bainan hartaz baliatu
nahi lukete askok. Domaia da ezpaita eskuarari lotu eta bermatu, EskualHerria'n lan egiteko. Eskualdunek ez dugu jakin ordu zeno bat egiten eta
Eskual-Herria'ri buruz bermatzen. Probintzia trixte huntan ari gaituzte EskualHerri'tik baztertzen! Ikusi beharko dugu hea ez ote gindukenez hobe berriz
Eskual-Herri'ratzea, bestaldeko frantxixkano gazteekin lan egiteko?
Jean-Baptiste Urrituaguer: hau beti gazte eta arrai. Haatik omonier bezala
duen kontratua ez du arraberritu gei datorren urtean. Gei luke zerbait lan
hatzeman. Erran daut Eskual-Herria'n egon nahi lukeela, lanean ariz eta ere
multxoen animazione zerbait hartuz.(...)
(30) 1969ko azaroaren 13a. 7. egunkaria.
<Tolosara itzuli aurretik S. Beloki eta J-B. Urrutiaguer-ekin mintzatu da,
hiru urteren buruan Donapaleura joateko planaz. >
Nik uste bada zerbait egiteko gure Eskual-Herria'n. Baina gizonak behar
dira, eta elgarren baitan behar litake kundatu. Ene iduriko ez dira berak aski
deliberatuak, eta ez dakite nola berma Eskual-Herria'ri buruz. Santos
BELOQUI, Jutsi'n jarri da joan den buruilan, Larzabale'ko Doiena eta
Donaixtiko erretorrarekin lan egiteko Ostibarre'n. Ederki. Bainan, guretzat zer
lan diteke presatuenik eta iraun lezakenik? Ene pentsakera da: Eskual-Herri
batua gogoan izaitea, eta frantxixkano gazteekin multxo bat muntatzea, EskualHerria'ren gaintasunari buruz lan egiteko. Neretzat, Tolosa'n izanez ere, ikusi
behar nuke hea, hirur urte barne, ez ote dutanez zango bat bederen EskualHerria'n sartzen ahal. Tolosa'tik Baiona'rat 300 kilometra. Charritton'i idatzi
behar diot hea Eskual Museoan Eskual-Literatura kursoak, ez nuzkenez
emaiten ahal hamabostetik. Gisa hortan, jada lan egin nezake Eskual-Herria'ren
alde, konkretuki. Lan hori egitea ezpalitz, ez ote nezake har "Gure Herria"ren
zuzendaritza? Gure Eskual-Herria ez da baitezpada haundia, jendetsua: errex
da bere mugetan bere osoan hartzea, bere problemen ezagutzea eta aztertzea,
jokaera iraunkor bat pentsatzea. Bainan hortako ere gizonak behar dira, gizon
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argituak eta pizkorrak, batez ere iraunkorrak. Herri baten kontzientzia
sortzeko, argitzeko. Zer duen eskas behar da lehenik ikusi. Azterketa bat hasi
behar nuke, bederen Ipharreko Eskual-Herria'n. Hirur urte hautan lan egin
behar dut, daukatan denbora libroa ikasteko baliatu.
Beste pundu bat oraino: hirur urte hautan ikusi behar ginuke zertarik
biziko giren; guk eginen dugun anaitasunak bereaz behar luke bizi, eta ez
komentuko obretarik (kantina edo esketik): gureaz bizi izanez, orai eskas
dugun libertatea izan dezagun, nahi ditugun hautuen hartzeko, eta ahoan
bilorik gabe Egiaren arabera mintzatzeko; bestelan eskuak estekatuak balin
baditugu, ez gira gure obretan, hautuetan eta mintzaldietan libro izanen; gure
ongi-egileez kundu beharko dugu atxiki. Lehen-lehenik lana eta irabazia
beharko ditugu segurtatu: pobreen zerbitxuko izaiteko behar da libro izan,
esteka guzietarik libro.
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(31) 1970ko otsailaren 15a. 7. egunkaria.
(...) Ene herrirat jin nahi izan dut gaztek antzerki bat emaitekoa
zutelakoak. Atzo eta barda elhurra ausarki egin du, eta, egun ere, aroa ilun da.
Jendea, hiruak irian, heldu. Eta lau orenak zitazken gure antzerkia hasi delarik
Arixpideko arditegi berrian. Hotz handia izanagatik jende frango bildu da.
Urrutiko Arñot, herriko merak bi hitzez jendea agurtzen du, arratsalde onbat
guzieri opatzen duela. Gure antzerkia hasten da. Antzokia ederki apaindua
zen, gustuz eta jeinuz. Gazteak ere ederki eta funtsez arizan dira. Behatzalek
untsa segitu dute, buruan-buru. Antzerkia: “Zuedako nexkatxa”577 Piarres
Larzabal-ek idatzia. Teatrolaiek esku-zarta beroak ukan dituzte, bai eta ere
Parabile’ko Erramun eta Ithurralde’ko Jean-Pierre’k bi botzetan eman dituzten
kantu berri eta xoragarrientzat.
Asko alde balitazke aipatzeko. Bakarrik bat edo beste bederen.
- Herriaren egoera:
Ibarla-Bunuze’ko gazteak joan den urtean teatroari lotu ziren, “Mugari
tiro”578 ikasiz eta jokatuz. Uste gabeko arrakasta ezagutu zuten. Harrigarriena
izan da hein hortarat heltzea. Elgar bultaturik, elgarrekin heldu dira teatro lan
baten apaintzerat, eta herri osoari kanpotiarreri bezala eskaintzerat. Aurten
halaber: joan den urteko oldarrean, lan eder eta apaindu bat eskaini daukute.
- Herria kultura bidean:
Noradino heltzen den kultura: nork erran lezake? Askok uste dute kultura
dela jende ikasien ontasun bat. Kultura da herri bat xutik, herri bat lanari lotua,
herri bat beti sortzeko minetan, herri bat sekulan ez etsitua. Lurra beti
iraulitzen den bezala, herri bat hasten delarik bere jendeen elgarretaratzen,
eguneko errautsetik inarrosten, eta iruzki alde so egiten: orduan herria hasten
da sortzen. Herri osoa da teatrolari, egun guziez, bainan beste gisan, ez
alegiaka, bainan intzirika eta nigarrez, irriz eta karkailaz, kantuz eta zinkaz.
Izerdiak bustitzen duen bizkarra, haize hegoak perekatzen duen kopeta: gizona
xutik, borroka eta kantuz, ixilik ala erasian: Herria ba doa orduan kultura
bidean.
- Herriaren sorgunea:
New-York, Tokyo, Parise, Brasilia... Hiri handiak ala ttipiak: zer munta
dute gizon xoilarentzat? Viet-Nam, Biafra, Xina, Israel, Euzkadi: Herriak beti
sortzen doatzi. Atzokotik. Gaua eta eguna. Iruzkia, ilhargia, sasoinak. Gizon
xoila, bakarrik, edozoin tokitan, edozoin ordutan: “Bi begiak ortzaizean,
galdurik zen ametsian...” ez dualakotz hil nahi. Hil nahi ez duen gizon xoilean
sortzen da Herria.”
(32) 1969ko maiatzaren 29a. 7. egunkaria.

577.-

"Suedako neskatxa" (1964). Ik. P. Larzabal; P. Xarriton: Piarres
Larzabalen idazlanak, III, Elkar, 1992, 321 or.
578.- Mugari tiro
(1959) antzerkia Piarres Lartzabalek idatzia. Ik. P.
Larzabal; P. Xarriton, op. cit., II, 1991, 299 or.
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“BAI ALA EZ”579. Ustegabeko atsegina izan dut. Antzerki hau
Donapaleu’n gaur emaiten dute. Marie-Gabriel eta Piarraño’rekin banoa
ikusterat. Saint-Louis salan emaiten zuten. Gu heltzean, sala kasik dena betea
zen. Ibarlarrak ere bestalde ba ziren: Urrutiko Arnaud eta Oihanburuko
Frantxua; haiekin haixpeko bi mutiko. Gazteria ederra bildu da, batez ere
Donaphaleu Lizeoko ikasle andana ederra: hasi aintzin sala berotu dute eskual
kantu berriekin, asko botzetan, iduri baitzuen eskual su batek altxatzen zituela.
Gero ere, antzerkia eman arau, esku zarta, azkar eta luze, murruak ikaratu dira.
Antzerki ederra da, funtsezkoa, eskual jendea hauta bat egiterat hertsatzen
duena. BAI ALA EZ Eskual-Herria hautatzerat menturatuko ote da?
Teatrolarietan ezagutu ditut: Daniel Landart (Antzerkiaren idazlea), Geneviève
Chabagno (Aldudarra) eta Pettan Elissalde; besteak ez nintuen ezagutzen.
Biziki ederki eman daukute.
Behatzaleetan ezagutu ditut: Idiart bi anaia apezak; Marilou Etxhelet...
Ezagutza egin dut Galant Azkaatarrarekin, bere arreba, Anita, Jean Pitraurekin
ezkondua du.
(33) 1972ko azaroa-abendua. 7. egunkaria.
Azilaren 1an ama eritu zitzaukun. 2an etxerat joan nintzan eta ama
soinatzen egon. Gora behera handiak iragan zituen gure ama gaixoak, anitz
sofritu ere ixil-ixila, bere gorputzean eta nola ez bere bihotzean. Ez zen biziaz
enoatua. Nahi zuen bizi. Gaixo Ama. Arrunt higatua zitaken. Eta oheak beretu
zuen emeki emeki. Gaixo Ama, nola so egiten zindien goizetan argiari, nik
leihoak zabaltzean eta iluntzetan. Ez zindien gaua maite. Egina zinen
argiarendako. Egina zinen biziarendako. Eta gaua luzatu zaitzu; eta eritasuna
luzatu zaitzu eta biziak utzi zaitu. Zendako biziak utzi zaitu? Ez ote zaitzun
zerbait zor oraino, zenbait urte bederen? Goxotasun poxi bat? Eztitasun poxi
bat gutartean, gurekin?
Zure intziriak, Ama, gauaz eta egunaz, “Sofritzen duzia, Ama?”. “Ez”
erraiten zindautan. Sofritzen zinuen segurrenik, sofritzen zure gorputzean.
Alta, zure bizi luzean (ez luzeegi bizkitartean!) zenbat sofrikario ez dituzu
jasan, ixil-ixila, intziririk gabe! Gaua ez zinduen maite. Egina zinen egunerako.
Eta gauak eguna ere hartu zaitzun poxika. Gaua luzatu zen eta egunik ez zen
gero agertu zuretzat.

579.-

Bai ala ez, D. Landartek idatzia eta 1970ean antzeztua.
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(34) 1975eko apirilaren 23a. 8. egunkaria.
<Donibane Lohitzunetik igarotzean itzuli bat ematen geratzen da.>
Arrunt frantsestua iduritu zaut. Karriketan frantses mintzo baizik ez dut
aditu jendea. Portuan iragaitean, bi untziren aurrean ikusliarrak frantsesez edo
espainolez ari ziren. Berdin arrantzariak, untziak antolatzen. hauietarik bat
entzun dut, adinetako bi gizon espainol bere ondoan pasatzean, erraten: “On
n’est pas en Espagne; parlez français ici” so gaixto batekin. Arrainak du
bakarrik atxikitzen eta hedatzen bere arrainki usaina! Portutik kafe bat
hartzerat noa ostaturat: nere aurrean plazatxo bat; haraindian: Maison GelosRenault- Garage Renault Total handi handia; ezkerretik: Wonder- Nybel- Tefal;
eskuin aldean: préparez la monnaie.
Hendaye Bayonne Biarritz
orduak orduak orduak...
Ez dut nihun entzun euskararen soinua!
(35) "Ene praktika oharra"
Idatzi datarik gabea eta amaigabea. Eskuizkribua.
1.Ene buruari buruz
2.Ene herriari buruz
3.Jakintzari buruz
1. Beti beharrezkoa bezala senditu dut neure giza izateari identitate bat
bilatzea.
Eskolatzea eta kulturatzea Frantses eskoletan eta giroan egin ditut. Gaur
ere: ene irakurgai gehienak eta informaziobide nagusienak frantsesezkoak dira:
ene lan eremuak, parte[rik handienak] Frantzia aldean dira. Ez dakit zein
heinetaraino markatua, trebeskatua, kondizionatua naizen frantses kulturaz. Ez
dakit zenbatetaraino frantses kulturak beretua edo beretzen nauen bere ikussendi-pentsa-moldeetan, bere gizarte ereduetan. Ez dakit ere hea ikus-sendipentsa-molde hauk osoki frantses kulturarenak direntz xoilki, ala, mundu
zabalago batetan sortzen direnetz? [Uste dut frantses kultura baino urrunagotik
Frantses hizkuntza dutala medio, uste dut halere frantses kultura baino
urrunago sortzen, moldatzen eta frogatzen... direla. Gaurko mundua aipatzean,
kultura berezi bat baino urrunago.]
“Gaurko gure mundua” aipatzean, uste dut kultura baten berezitasuna
baino urrunago joaiten girela eta kultura berezi batek dakarzkigun ikus-sendipentsa-molde partikularrak gainditzen ditugula. Hau ere: “gaurko gure
mundua” aipatzean mundu konkreto bat,-giza mundu bat-, erraiten eta
itxuratzen dugu gure solasetan, gure ekintzetan, gure pratiketan.
Erran nahi dut mundu konkreto batean hazten garela giza-bizitzan;
mundu konkreto batetik garela idekitzen, bertako eta urrunagoko informazioen
bila; mundu konkreto batean eta batetik ditugula orhatzen bildu
informazioneak eta sakontzen geure ikus-sendi-pentsa-moldeak; pundu
konkreto batean dugula pratika bat sortzen, kudeatzen, kestionatzen ere bere
ondorioetan, xuxentzen eta, behar denean, arraberritzen.
Nik, neure mundu konkretoa Euskadi dut. Hau erranez ez ditut beste
herrialdeak baztertzen eta ukatzen. Ez dut ere Euskadi beste herrialdeak baino
gorago edo apalago ezartzen: ene ikus sendi-pentsa-moldean ez dut nahi
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herrialdeen hierarkiarik, batzu gorago eta indartsuago besteak apalago eta
indarrik gabe. Luzaz ene mundu konkreto hau izendatu dut Euskal-Herria.
Orain izandatzen dut Euskadi. Izendatze honek badu bere garrantzia ene
mundu konkretoaren istorioan: Euskal-Herritik abiatu nintzen Euskadi
ezagutzeko eta jakin dut Euskadi ez zela egina, Euskadi ari zela burruka luze
batean orhatzen, altxatzen, egiten. Ene giza identitateak beharrezkoa zuen
Herri bat eta hasi nintzen neuregan Euskadi orhatzen, altxatzen, egiten:
burruka ez da bururatua.
(36) "Ez baitzen oraino sasoina"
Idatzi datarik gabea. Eskuizkribua.
Langile ala laborari, gazte ala adinetako, han ziren jarriak bi zubien
gainean Donibane Garazin Aberri egunean: hautsi zuten kanpotiar ibiltiarren
bidea, errekarekin kantatu ere zuten Euskadiren eta bere lagunen-bizia, Euskal
Herriaren pilpira... Ez zuten kanpotiarrik igurikatzen, hilko baitu kanpotiarrak
igurikatzailearen bihotza. Ez zuten kanpotiarrik mexpretxatzen halere. Teatro
egiten bezala, basurdeka bezela, errekan zubi egiten bezela, eta sasoinekal.
Lanetan elgar laguntzen dakiten bezela, berentzat herria festan jarri zuten
Ibarlarrek, aurten.
Altzaiko jende onak, ez otoi gaitzi! Lehengo historiatik gaurkoa atera
daukuzue, gaurkoa kantatu, gaurko euskal herriaren borroka. Zoin ederki.
Zoin funtski. Altzaiko jende onak, barkatu, guk egin nigarrak, bozkarioko
nigarrak, iluntzean etxeratekoan egin bozkariozko nigarrak...
Eta etorri dira, eta pasatu dira orduan geroztik eta egon ere gure itsas
hegian ibarretan Iratyko txaleetan delako udatiarrak, pasaiantak edo
egoiliarrak eta berriz ere oraino, etorriko dira gure mendien sal-eroslean, gure
lurren zapaltzaileak nunbaitekoak eta gutartekoak, dirutzaile amorratuak, elgar
akomeatuko eta adituko dira.
(37) "Herria teatrolari"
Idatzi datarik gabea. Eskuizkribua.
Joan den igandean Ibarla’n nintzan. Noizkoa den Ibarla? Nik ez dakit.
Lehendanik etxeak hustu direla, eta jendeak ttipitu hori bai ba dakit,
Ostibarre’ko beste herrietan bezala, nik uste. Ba dakit ere Ibarla’ko jendeak,
Euskal-Herriko beste asko herritan bezala, beren lurrari aztaparka lotu direla,
eta lan moldeak berritu dituztela, beren etxeak, kanpoz eta barnez, gustuz
apaindu. Nolakoa zen lehenago Ibarla? Nik ez dakit. Ba dakit haatik, azken urte
hautan, herioak azkarki jo duela bizi nahi duen herri hau; zonbait urte barne
Ibarlarrak askotan bildu dira beren elizan eta hilherrietan, nigarrez, beren
arteko baten kutxaren inguruan. Iduri zuen nunbaitetako zorigaitz batez joa.
Bestalde, herriko eskola hetsi zen joan den urtean, eta, haur guziak badoatzi.
Donaixti’rat edo Donapaleu’rat eskolatzerat.
Joan den igandean Ibarla’n nintzan. Eta ni bezala bost ehun bat jende, nik
uste Euskal-Herri guzitik (ene lagun Bizkaitarra, sortzez Gernikako, elekatu da
Gipuzkoar ezagun batzuekin). Alta ez zen aroa baitezpada ederra! Euria ari
zen.
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8.3.2. GUTUNAK
(1) 1956-06-03, Pauetik, Iratzederri580
Aita Iratzeder adichkidea,
Duela urthia iraganik idazten nauzula pertsu zonbeit igorriz, galdeginez
pertsu-legeen berri. Zuk eman legeak paperean egon dire, ithurria agortu othe
dea, ala olerki-bidez bertze hartu duen? Ez dut geroztik pertsurik egin, bainan
ithurria hor dago eta zurekin nahi ikhertu.
Ez dakit batere nola sortu zautan Eskual-Herriaren alderako, eskualgizonaren alderako amodio suhar bat. Ez nezake erran, segurenik Jainko onak
berak sor-arazi dautan saminki erakutsiz eskualdunak bizi egon behar zuela
bere norbaitasun bereziaren osoan. Nihaurek ez dezaket gehiago jasan amodio
suhar horren phizua eta nola beitakit zu ere min horrek hartua zaituela heldu
nitzaizu gogo-bihotzen zabaltzerat. Ni gazte gazte niz, beraz uhalak ttipi eta
jakitatea llabur; ikhasten ari, beraz ikhasiak ez oino neuretuak; ainhitz egin nahi
bainan ahalak izartuak.
Norbaitek berrikitan eskutitz bat igorri daut; ez dezaket erran nork? ezen
ez baitu ezarri ez deithurarik ez zuzenbiderik. Eta salhatzen zauten “Eliza”
deithu ilabethekari bat argitaratzeko chedetan zindela aspaldi huntan eta ez
zakien erran nolaz ez zen oino argitaratua izan. Nahi dauzut eman neure aburu
chumea. Zure chedea eder hatzemaiten dut eta berri horrek bozturik ezarri
nau. Nik ere aspaldi huntan gogoan nuen holako zerbait argitaratu behar zela
eskuaraz Eskual-Herriko aphezentzat. Eta ez dut uste Eskual-Herriko aphezak
aiher izanen zaizkola. Hortakotz behar zinduke ekipa bat moldatu, untsa
aphailatua, lanari, eskuarari, eskualdungoari errotik emanak diren ala aphez,
ala fraide, ala laikoekin.
Gero behar dituzu abonamenduak segurtatu. Hortakotz behar zinduke
egin liburuchka llabur llabur bat, zointan argitara beitzindezake zure chedea
eta zer egingo duen “Eliza” ilabethekariaren inguruan bildu batasunak. Hori
behar zinduke igorri eskual-herriko Elizetako edo Girichtino-Egintzan norbait
diren girichtino laiko guzieri; fraide eta serora mota guzieri... (hek ere nolapeit
jatzar diten!) Orduan haste lana. Ilabethekari horrek (ahalaz) behar luke zazpi
probintzietan hedatua izan; segur niz badituzula Guipuzcoako, Napharrako,
Bizkaiko eta Alabako probintzietan adichkide suhar zonbeit. Hek behar ditutzu
hitzartu; heien eta zuen Espainiako Beneditano komentuaren medioz
ilabethekari horrek ezagut lezake hedamen gaitza eta oldar bat ederra. Horrela
ere aijeago biziko ahal litake “Eliza” ilabethekaria. Horrela Eskual-Herriaren
gogo-batasuna moldatuko da. Horrela eskuarak ezagutuko du phizkuntza bat
ezin ederragokoa. Beharba horrela eskualdun laiko, fraide, eta aphez
jakintsunak elgarretaratuko dire, herri eta probintzi mugak aurthikiz, zerbait
egin nahiz eskual-ikhaskuntzaren alde. Eskualdunek, guhaurek, behar dugu
eskutan hartu Eskual Herriaren geroa, eskualdunaren izaitea. Eta gu Fraideak
ez balin bagira hasten, zerbaiti lotzen, bertzeek... (aphez ainhitz, serora gehiago,
gazte ainhitzek...) denak utziko dituzte hiltzerat: ba othe da heriotze
higuingarriorik? Guhauren faltaz... guhauren falta haundiaz!
580.-

Gutun honen eskuzko zirriborroa 2. eranskinean irakur dezakegu.

________________________________________________Corpusa:

Bestelako idatziak

Badakit, Aita Iratzeder adichkidea, Beloken ainhitz eta ainhitz egin eta
egiten duzuela Eskualdunaren alde; orai ere zueri gaude beha. EskualHerriaren lurretan dago zuen komentua landatua eta zuen artean ainhitz
Eskual Herriko seme. Zuen etchea othoitz-tokia, bainan ere eskual-gogoaren
tokia. Zuek daukazuen argiak, Eskualdunak argi ditzala jakitatearen zer
guzietaz; Jainkoak eman erakaspena lehen bezala, egun ere eskuaraz adi-araz
dezazuela eskual-bihotz guzietan; phitz-araz dezazuela eskual-bihotzetan
eskual-mina, eskualdun guziak izan ditezela hartuak; orduan zer ez gindezake
egin! Zer ez gindezake ekhar gure auzo-gizakieri!
Ez dugu erdiraturik gure herria hiltzen ikhusi behar. Ez dugu holakorik
nahi. Behar dugu bururaino ari izan, zer nahi ikhusirik ere, zernahi pairaturik
ere. Sail bat gaitza badugu hasteko; behar dugu hasi. Hortakotz behar ditugu
Eskual-Herriko indar guziak (ahul eta aberatsak) ezagutu, bildu, ikhusi nork
zer emaiten ahalko duen, zer egiten ahalko. Denek bat, bakotcha bere jite eta
dohain bereziekin. Egun behar dugu hasi. Nik ere gei zaitut lagundu ene
indarren, ene ahalen arabera. Eta uste dut denek zerbait pochi ekharriz, gure
izaitetik zerbait emanez ainhitz egiten ahalko gindukeela.
Hora egungo zer nahi nauzutan igorri...
Pauetik 1956-eko ekhainaren 3an
(2) 1957-03-31, Orsay-tik L. Villasanteri
Aita Villasante Adichkidea,
Duela zonbeit aste erezebitu nuen igorri zindautan "YAKIN" deritzan
Arantzazuko Teologilarien yardunak dauzkan agerkari bikaina. Bihotz
bihotzez dautzut milesker erraiten, bai ere Arantzazuko Fraide Teologilarier.
Plazer haundi batekin irekurtu dut eta boztu naiz ikusiz zuek egiten duzuen
lan ederraz eskual kulturaren alde. Nik uste, Eskual-Herria orai aurkitzen den
kenka gachto batean: edo hil edo bizi. Eta guk, Eskual-Herriko semek ez dugu
nahi Gure Eskual-Herri maitea Hil dadien; bena nahi dugu bizi izan dadien
munduko beste erresuma guzien artean, bere tokian, bere heinean, gure
Herriak ere badaukala anhitz aberastasun munduari ekartzeko. Ez dugu nahi
gure Eskual-Herria, guhauren faltaz, gizakentearen Edestiatik ezeztatua izan
dadien, ezen munduaren Edestian pharte hartu izan beitu Eskual gizakiak eta
geroan ere munduaren Edestiak, Eskual gizakiaren beharra beituke IZAITEKO.
Guk, Eskualdunek, behar dugu baitezpada ohartu gure eginbideri eta ikusi zer
eginbide dugun kunplitzeko Gizakentearen geroko edestiaren EGITEKO; ikusi
ere zer toki nahi dugun Eskual gizakiak atchik dezan Gizakentearen Edestian,
geroan. Hortakotz behar gire oraidanik bermatu Eskual-Herria BAT EGITEARI,
eta baitezpada eskual-kultura gothor baten eraingitzeari. Eskualdun
girichtinoek, are gehiago Fraide eta aphezek, behar dute entsegatu aiphatu
eskual-kultura horren asmatzeari; zazpi probintzietako eskualdunek behar
dugu pharte hartu, elgar behar dugu kurutzatu elgarrekin mintzatzako, elgar
aditzeko eta denak batean ber sailean lanean artzeko. Eskual-Herriak
IZAITEKO badu beso guzien beharra; badu gogo guzien beharra; badu indar
guzien beharra. Eta denek behar dugu NAHI ukhan gure IZAITEAREN geroa
Eder eta Haundi, ezen Eskual-Herriaren IZAITEAREN ederra eta haunditasuna
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gutarik bakotcharen IZAITEAREN ederra eta haunditasuna beilitake; gure
Herriaren OSOTASUNA gutarik bakotcharen OSOTASUNA.
Ederki beraz egiten duzuen lanarentzat. Ez etsi bena jarraik sail berean eta
egin bethi gehiago, ez beita sekulan soberakinik izanen. Alta uste dut (eta
hortan GOIKOETXEA iosulagunaren iritziari jarraikitzen naiz) "YAKIN"
agerkariak hobeago lukela filosofi-teologi sailean artzea, utziz literatur saila
hoin ederki lantzen eta ezagutarazten duten agerkarieri, hala nola "EuskoGogoa", "Egan", "Gure Herria", "Herria" eta beste. Uste dut filosofi eta teologi
sailean Eskual-Herrian ez dela, ene ezagutzan bederen orai artino lan haundirik
egin; ene iduriko huts handi bat da hori, sustut gure hiru probintzietan, ezen
Herriko Aphezak aije lerratzen dira erdaralat beren gogoa erdarazko idaztiez
asetzen beitute. Ez balin bada eskuarazko idaztirik, eta gogoa bethi erdarazko
idaztietan alhatzen balin bada, gogoa erdarazkoetan usatzen da eta
eskuarazkoetan auhertzen. Zuek ohartuak zirezteke gerthakari horri eta indar
egin nahiko duzue lanjer horren baztertzeko. Ez dut erran nahi ez direla
erdarazko idaztiak irakurtu behar; erran nahi dut eskuarazko idaztiak ere
behar direla, gure gogoaren eskualdun oldean atchikitzeko, eskualdun
zalutasunean, eskualdun jitean. Gure gogoa behar dugu aberastu munduan bizi
diren gizaki guzien jakintzaz, bena gure gogoa begiratuz bere jatorrizko
trebetasunean. Orduan bakarrik dukegu eraingitzen ahalko eskual-kultura bat,
osoki eskualduna, eskualdunen gogotik jelgia, eskual-gogoek asmatua.
Aste huntan erezebitu dut ere "EUSKERA" Euskaltzaindiaren agerkaria
eta irakurtu ditut Arantzazun iragan buruilan bildu zen Biltzarraren berriak eta
Biltzarre hortan emanak izan ziren mintzaldi ederrak, denak garrantzi
haundikoak eta guziz bikainak. Plazerrekin ohartu naiz Aita Frantchichkanoek
pharte haundiena izan dutela, hori beita San Frantsesen izpirituari leial izaitea,
berak nahi izan duen bezala gizatasunez bethea izaitea. Berrikitan mintzatzen
nintuen Irlande-tar bi fraide Dominikano, eta erraiten zauten heien herrian
(Irlandan) fraide frantchichkanoak biziki ("populaires") herrikotiarrak zirela eta
nik erran nioten Eskual-Herrian ere berdin zela. Behar dugu gure herritarer
atchikia izan, heien arrangurak gure baithan ekarri; behar ditugu lagundu
kultura bidean eta guziz Jainkorateko bidean. Orduan izanen gire San
Frantsesen izpirituari jarraikiak; haren izpirituaren araberakoak. Fraide
Frantchichkanoek badugu eginbidea Eskualdunen artean bizitzea.
Eskualdunen bizia, gure bizia; eskualdunen arrangurak, gure arrangurak;
eskualdunen nahi gabeak, gure nahi gabeak; eskual-herriaren esperantcha, gure
esperantcha. Eskualdunekin bat eginez, behar dugu eskualdun guzien
BATASUNA egintzatu, ez bakarrik gogo sailean, bena ere politika sailean:
zazpi probintziek ESKUAL-HERRI BAT BEHAR DUTELA EGIN. Gu fraide eta
aphezak, ez gira Eskual-Herriaren buruzagi jartzen ahal, bena gure ahalen
arabera da eskualdunen beren eskualdungoari ohartaraztea; eskualduneri
fermuki erakustea Eskual-Herriaren GEROA ESKUALDUNEN eskuetan
bakrrik daukela; ESKUALDUNEK berek dutela behar egin ESKUAL-HERRIA
BAT; munduko nazioen artean ESKUAL-NAZIONE BAT. Orduan duke
ezagutuko, ene iduriko segurik, eskual-kulturak zabalkunde egiazko bat ezen
aiphatu kultura horren eraingitzeko egiten diren indarrek ukan beilezakete
laguntza bat izigarria nazionearen ztrukturan (structure) berean; ordu artean
gure indarrak izanen dire ahul ezen ez baigituzte ez Frantziak are gutiago
Espainiak lagunduko eskualdungoaren alde egingo ditugun gure indarretan.
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Behar dugu nazione bat izan, gure gobernamenduarekin, gure politiko
gizonekin, gure aintzindari eta buruzagiekin, gure GIZONEKIN; orduan
gindezazke eraik ikhastola eta ikhastegiak, jakintzaren mail guzietako; orduan
gindezake eskuara erakuts gure haurreri, ez bakarrik familietan (hori ez beita
aski gure denboretan) bena ere ikhastola eta ikhastegietan; orduan lezakete
ikhas eskualdun haurrek beren Arbasoen berri heiek egin edestia barnez
ikhartua; orduan liteke heien bihotzetan sor Eskual-Herri beren Naxionearen
alderako amodioa, frantses baten bihotzean sortzen den bezala. Orduan liteke
ESKUAL-HERRIA ESKUALDUN GUZIEN ABERRIA.
Bena horiek guziak aments bat bezik ez othe ditezke izan? Ez dut uste;
haatik behar dugu jakin ZER NAHI DUGUN; eta jakinez gioz asmatu chederi
lothu eta entsegatu heien egintzatzeari.
Uzten zaitut, Aita VILLASANTE adichkidea, eskaintzen dauzkitzutala
ene agurrik beroenak eta galdegiten egin dezazun enetzat othoitz ezen Bazkoaste-lehenez (Aphilaren 22-an) eskaintzen beiniz ene izaite guziaz JAINKO
MAITEARI; aren aije pentsatzen duzu eta konprenitzen badutala othoitz azkar
baten beharra urhats haundi horren bethatzeko eta eskaintza hori ez dadien
aments lilluragarri bat izan!
Berriz ere milesker eta goraintziak zuhauri eta Arantzazuko fraide
teologilarier. Eta eman bethi beretik; aintzina!
f. Arnaud Erdozaincy-Etchart. Ofm.
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(3) 1957-02-02, Narbaits Bikario orokorrari
(2. koadernoa)
1957-eko otsailaren 2-an
Narbaits Jaun Bikario Jenerala,
Ez niz jakintsun; ez niz ere ”eskualtzale” norbeit, bena bai nunbeit bizi
nizan Eskual-Herriko seme, Eskual-laborari seme. Eta preseski “Eskual-seme”
titre hori bezik ez dutalakoan naiz egun menturatu zuri izkiratzerat. Ene
adichkide batek ezagutarazi daut berrikitan igorri diozun gomita, Baionan egin
gei duzun bilkhura batetara, otsailaren 7-an, eskualdunen mintzairaz,
eskualdunen kulturaz, eskualdun jendeaz mintzatzeko, Eskual-Herrian
“Norbait” diren presuna batzuekin.
Anhitz Eskual-Herriko seme bezala, Jainko onak beretzat hautatu balin
banu, eta ene ikhasteen gatik, aspaldidanik balin baniz Eskual-Herritik kanpo
bizi, sekulan ez niz urrundu izan gogoz eta bihotzez ene sor-herritik; beharba
gehiago dut maitatu, ukhan dutalakoan okasionea haren hobekiago ezagutzeko
bere on eta gaizkian; saminki senditu beitut ere eskual-gogoa ari zela azkarki
“arruntzen”, bere indarrez ahultzen. Bethi arrangura atchiki izan dut haren
biziaz ezen zerbait gisaz ene bizia bera beita.
Eta egun, nago bihotza botzez gainditua, ikhusiz, beldurrik gabe, zure
kargu haundiak dauzkan eginbide zorrotzen gatik -menturaz senditu
beitukezu saminki zerbait gisaz zure eginbidea zela ere- onhartu eta deliberatu
beituzu bilkhura horren aphailatzea, zerbait egin nahiz eskual-gogoaren
salbatzeko, eta hobekiago mintzatzeko, eskual-gizonaren laguntzeko bere jite
bereziaren arabera Jainkoaren ganateko bidean, Jainkoak berak eman diozkan
aberastasun eta dohain baliosen arabera, heieri ukho egin gabe bena bai osotuz
Jesu-Krichtok salhatu daukun erakaspenaren arabera.
Eskualdun gisa, diozut milesker, Narbaits Jaun bikario Jenerala, onhartu
beituzu otsailaren 7eko bilkhura horren zure gain moldatzea; agian izanen da
Eskual-Herria, Eskual-gogoa, Eskual-jendea salbatuko duen obra haundi eta
osoki eskualdun izanen den baten hastapena.
Zuri nagola, Jainkoari othoitzetan Eskual-Herriarentzat, munduan
barreatuak diren eskualdunentzat, lurraren gainean izan diren, diren eta izanen
diren gizaki eta jende suerte guzientzat bezala.
Onhar-kitzu, Narbaits Jaun Bikario Jenerala, ene agurrik suharrenak.
(Embata-koa dirudien artikulu labur bat du mozturik horri hauen artean. Bertan
azaltzen du, Parise, Bordele eta Tolosako eskoletan diren Eskualdun Gazteak
elgarretaratu direla Baionako Euskal Museoan. Parisen jadanik bizpahirutan
elgarretaratu omen dira Eskual-Etxean, eta Jean Lafaurie lehendakari hautatu. Tolosan
ere berdin egin zuten. )

(4) 1965-03-19/23, Marceline Arbelbideri
(Gutunen 2. kutxa)
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Marceline Adixkidea,
Ez ahal duzu gogoan erabili zure letraz ez nuela kundu hartu! Asko
gauzeri buru egin nahiz eta ez jakin nundik has, denbora nahi baino fiteago
joaiten zaut! Bestalde, familiako arrangurak gogoan, eta predikatze zonbait
eskuin eta ezker, horien gainerat barneko inketamendu... kuraia ere ez dut beti
gora, bozkarioaren lekuko agertu behar nukeelarik! Bakotxak bere
esperientziaz ba daki bizia garratza dela eta mementoka barnagotik egiten du
bere izariaren ezagutza: nolako idealak sutzen gaituen, hein berean sofritzen
da, laster ohartzen baigira asmatu idealetik urrun gabiltzala, edo gure baiten
indarrak eta ahalak izartuak ditugulakotz, edo inguruan kausitzen ditugun
trabak nausi nekezak direlakotz. Atsegin izan dut zure letraren hartzea eta
irakurtzea. Nahiko nuen Baionalat jin ahal izan banintz (jin izan naiz bai iragan
aste hortan!) eta zurekin mintzatu ahal izan banintz, beharba hobeki jakinen
ginuen elgarren gogoaren berri.
Betidanotik maitatu izan dut gogoz eta bihotzez ene eskualdun izaitea, eta
betidanotik ikusi izan dut Eskual-Herri osoa batetaratua ene gogoan eta
bihotzean. Bainan errealitatea besterik da maleruski! Errealitatean EskualHerria ez da batetaratua: ez da bakarrik bi zatitan lurrez, bainan bi mundu
elgarrentzat arrotz beren gogo joeran eta bizi moldean. Bainan errealitate
horrek ez duelakotz eskual nortasuna errespetatzen suntsitzen baizik;
errealitate hori zuzenkontrakoa delakotz, gure nortasun bereziari ohartu giren
hauk hertsatuak gira eskual gizonaren alderako gudu baten eremaiterat,
hedatzerat eta hazterat. Gure helburuak izan behar du eskual gizonaren
libratzea Frantziako eta Espainiako Estaduek ezarri diozkaten esteketarik, bere
nortasunaren arabera haundi eta xutik ibil dadien mundu guziaren agerian, eta
mundu guziaren onerako. Hortakotz, populu batek lur peza bat behar
duelakotz jargitzat, gure guduaren lehen helburuak izan behar du eskuallurraren bateteratzea. Lurrik ez duen populuak ez dezake ukan nun finka bere
nortasuna. Guduka denboran gabiltza aspaldinotik Eskualdunak! Ahalaz,
zerbaitetarat heltzeko, moimendu batek behar du guduka hori bidatu.
Enbata moimendua sortu da duela bizpalau urte, bere barnean biltzen
dituela Eskual lurra batetaratu nahi dutenak eskual gizonaren libratzeko. Bere
eginbidearen betatzeko eta hartu jokabideari jarraikitzeko, ez da dudarik
gogorki eta zintzoki behar duela jokatu. Ez naiz orai oroit nolako solasaldiak
erabili genituen Etxamendy’rekin, bainan erran nion moimenduak behar zuela
diziplina bat: bai menbroen formazioneari buruz eta menbroen arteko hartuemanetan, bai bere sailaren mailka eremaiteko, hartu deliberoen betatzeko,
erabaki programaren obratzeak kausitzen dituen traben aztertzeko. Ez dut
erran nahi Enbata miomenduak ez duela diziplinarik bere joka-moldean,
bainan bakarrik diziplina bat beharrezkoa dela zerbaitetarat heltzeko, eta
Enbatakoak diziplina horri behar zaizkola errotik jarraiki zerbait funtsezko
egiteko. Jende xehien artean ezagutua izaiteko eta heien gogo-bihotzen
idekitzeko, moimendu batek behar ditu araberako moienak hautatu.
Orai artino, ene ezagutzan bederen, jende xehien artean sartzeko, Enbatak
hartu duen moien bakarra izan da: kaseta. (Orai gogoratzen zaut bilkurak ere
moldatuak izan direla. barkatu!) Enbata kasetaren saltzeak inportantzia
haundia du, bereziki kaseta hori, saltzeko memento hartan, moien bat izigarria
baita Enbatakoentzat jende xehiari eskaintzen duenaz gain, harekin solasean
hasteko. Nahi al’ez kaseta bat moien bat da, tresna bat nahi ba duzu, zuen
eskuan eta zuek egina, zuen ikusmenaz eta sinesteaz bertzen argitzeko.
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“Tresna” horrekin bertze batzu hunki nahi dituzue, bederen hunki; ahalaz nahi
duzue erosleekin eta irakurtzaleekin elgar-hizketa bat sortu, elgar-hizketaz
bakotxak bertzeeri agertzen baititu xeheki bere ideiak, bere asmoak... Elgarhizketaz da moimendu bat errealki ezagutarazten. Elgar-hizketa horren
sorarazteko, behar dira nik uste pedagogiaren legeak errespetatu, bai ere bide
onean iraunarazteko, Pedagogiaren aldetik, nik ez dautzuet deus berririk
irakasten ahal, zuhaurk ere baitakizu, zuhauren esperientziaz, jende mota asko
eta psikologia liferentekoak kausitzen direla: Apezek ba dute beren psikologia
berezia ( eta ez nolanahikoa!); langilek, laborariek, komerzantek, kargudunek,
teknizianoek, herri koxkorretako burjesek (“betikotz norbait” direla uste
baitute...) liferentzia horietaz behar da kundu atxiki. Bestalde epheak behar dira
errespetatu, ez baita, “diotenaz”, Parise ere egun batez egina izan! Ereiten hasi
aintzin, lurra behar da irauldatu, hartuz behar den denbora. Lurraren
irauldatzen hasi aintzin, behar dira bildu tresna bereziak. Moimendu baten
tresnak dira: gizon formatuak, han hemenka, Eskual-Herri guzian, ekipak
moldatuko dituztenak, eta ekipa horiekin eskual gogo-bihotzen iraultzen ariko
direnak. Zuk izkiriatu dautazun bezala erran ba dut (!); “Enbatakoek ez
direlarik aski formatuak hobe dute ainitz aldiz ixilik egonik”, ikusten dukezu
orai zer erran nahi nuen xuxen. Tresna onarekin lan ona egiten da; aldiz tresna
txarrarekin lan txarra. Haatik, ez dut erran nahi Donapaleun kaseta saltzen izan
diren Enbatakoak etzirela formatuak. Etxamendy’rekin erabili ginituen
solasetan, abiatu ginen Donapaleuko kaseta saltzetik eta zuekin mintzatu zen
apez baten ganik entzun nintuen solas batzuetarik, eta moimenduaz mintzatu
ginen.
Hola, Marceline Adixkidea, entsegatu naiz nolazpeit ene pentsakeraren
zuri agertzerat. Ez dakit hea zure galdeari zuk igurikatzen zinuen bezala
ihardetsi dutanez? Bainan, zerbait pundu kausitzen bazinu ilunegi, atsegin
nuke zurekin mintzatzea. Nola bainaiz ardura Donapaleutik kanpo eta bekan
baizik ez bainaiz Baionalat joaiten, hobekiena litake elgar ikusteko gisan
hitzartzea Bazkoko bakantza horietan. Kalendrierari behako bat emanik,
ikusten dut Donapaleun nizatekela Apirilaren 6 eta 7’an. Egun horietako
arratsalde batez Donapaleurat jiten bazine, elgarrekin mintza gintazke. Haatik
aski goiz nahi nuke jakin hea jinen zirenez, bestelan, ez abertituz, hirriskatzen
baituzu ez ene etxen atzemaitea.
Atarratzen burruratua Martxoaren 23’an.
f.Arnaud.
(5) 1966-03-06, Parisetik, Santi Onaindiari
Aita agurgarri eta bihotzekoa,
Oraiko aldian Parise'tik idazten dautzut! Hemen naiz joanden Urriaz
geroz, psikologia-pastoral ixtudio berezi batzuen egiterat etorria helduden
ekainan bukatzen direnak. Duela zazpi urte jada hemen berean urte bat iragan
nuen, eta beraz aije laketu naiz oraiko aldian Parise'n eta jarri hemengo bizi
moldeari. Egia erran biotz min bat senditu nuen Eskual-Herri'tik urruntzea eta
gazteekin eremaiten nuen lan atsegingarriaren uztea, bainan nik hasi saila
jarraizen du ene lagun frantxixkano eskualdun gazte batek, xuberotar lerden
batek! Eta bestalde, iragan urtean ardietsi nuen gure Donapaleu'ko
komenturateko eta beraz gure eskualdeko probintzietan lan egiteko
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Kantabria'ko Aita Probintzialaren ganik bere probintziako fraile baten igortzea.
Etorri zen joanden ekainan Napartar fraile gazte bat Ezkurra'ko seme eta
geroztik gure Donapaleu'ko komentuan bizi da, jadanik hasia dela gure
eskualdeko
parropietan
predikatzen
eta
bas-herrietako
jendeekin
hartuemanetan sartzen. Arras laketua izan behar du eta beraren gutizia da
gutartean egoitea; nere ere betidanik gogoan izan baitut hango probintziako
anaia eskualdunekin gure kurutzamendu eta hartuemanen emendatzea eta
lokarrien tinkatzea, eskualdunen arteko batasunaren zolatik eta barnetik
abiatzeko. Ni hemen naiz beste sail berri bati buruz prestatzeko ene superiorek
igorria. Datorren ekainan izanen dugu kapitulua gure Akitania'ko probintzian
eta uste dut Tolosa'n izendatua izaitea gure fraile ixtudianten Maisu bezala;
hortakotz bainaute Parise'rat aurten igorri! Gure Aita Probintziala osoki ona da
eta gizon argitua eta nahiago ninduken Donapaleu'n utzi, bainan gure
Probintziako beharorduak hain dira handiak eta hain dira fraile guti, nun eni
pentsatu baitu kargu berezi eta dorpe! horren emaiteko. Halere uste dut
Tolosa'n beti zerbait egitea gure Eskual-Herria'rentzat, idaz lanetan bederen!
Beti atsegin handi batekin eskuratzen eta irakurtzen dut "Olerti". Milesker
diozut beraz bihotzetik segidan bidaltzen dautazulakotz. Eta egun igortzen
dauzkitzut zonbait poema, ene moldean idatziak: beharba ez dukete "poesia"
handirik edo "gaurkotasunik" San Martin kritikalariak nahiko luken
bezalakorik? Halere uste balin baduzu balio dutela argitaratuak zaitea, igortzen
dauzkitzut diren bezala, ene bihotzeko esperientziatik zerbait salatzen eta
aitortzen dutelakotz.
Bestalde beti eske natorkizu, eskuaraz argitaratzen diren idazti guzien
kurrantean egon nahiak bultaturik. Astero hartzen dut "Zeruko Argia" eta
buruan-buru irakurtzen. Azken zenbakietan jakin dut nola Bizkaia'n bi idazti
argitaratuak izan diren: bat "Eskual Lorategia" Bizkai'ko apezgaiek moldatua,
eta bestea Lopez-Mendizabal Ixaka'ren "Xabiertxo" zure gain hartu duzuna.
Nahi nuzke bi idazti horiek eskuratu bereziki apezgaiek moldatua, zeren biziki
guti baitut ezagutzen Bizkai'ko eskual literatura; beraz igortzen ahal
badazkidatzu, aintzinetik zuri ene eskerrik beroenak.
Geroan ere zerbait olerki edo poema moldatzen baldin badut igorriko
dauzkitzut, bainan nahi nuke jakin zuk zer pentsatzen duzun egun igortzen
dauzkitzutan hautaz?
Egungo uzten zaitut, Aita onaindia bihotzekoa, ene eskerrik beroenak zuri
eskainiz, beti bat girela gogoz eta bihotzez. Onar-kitzu beraz ene sendimendu
goxoenak.
Manex Erdozaincy-Etchart. Ofm.
P.S. Ohartuko ziren bezala ene lehengo fraile izen ttipia "Arnaud" utzi dut, ene
Bataio egunekoaren hartzeko: "Jean" erdaraz eta "Manex" eskuaraz, gure
aita Probintzialaren baimenarekin.
<eskuz idatzia:>
Igorri poemak: 1. "Dolorezko Izarrak!"
2. "Iraun baleza..."
3. "Mundu zabalerako!"
4. "Hogoitabortzgarren oreneko meditazionea!"
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5. "Han nunbait bidean..."
6. "Egunean egunekotik"
1966'ko Ekainaren 2'an
(6) 1966-05-05, Parisetik, Antonio Maria Labaieni
Jaun agurgarria,
Ez dugu elgar ezagutzeko atsegina, bainan halere menturatzen naiz zuri
idazterat. Entzutez bakarrik zaitut ezagutzen, askotan aipatua zirelakotz eskual
literatura lanetan, batez ere eskual-teatroari buruz argitaratzen direnetan. Nik
ere duela zonbait urte idatzi izan dut "Jakin" errebixtan, Teologia sailean, bai
ere bertze errebixta batzuetan, hala nola: "Eusko Gogoa", "Egan", "Gure Herria"
olerki eta poema batzu argitaraziz. Neure jiteari behatuz, nere idaz-lana
olerkaritzan barnatzeko asmoa dut, ahal badut bederen zerbait berezitasun
erekarri sail hortan eskual literaturari. Arteko lan guziek bezala, olerkaritzak
asko denbora galdegiten du, bereziki mail orokarralat helarazi nahi delarik
giza-esperientzia orokarraren lekuko bezala. Nahiz ez den errex, bere
denborako gizarteari behar dio behatu olerkariak, bere baitan bilduz bere
denborako gizonen arrangurak, galdeak, bozkarioak, asmoak... eta lehiatu
behar du bere denborako gizonaren harpegi orokorraren agertzerat: haren
barneko mundua parte bederen argitaratzerat. Bainan askotan astia dut eskas
eta beti bertze zerbait agitzen da egiteko! Aurten Parise’n naiz psikologia
ixtudio batzuen egiterat etorria datorren ekainaren undarreraino. Hemen ere
beti entsegatzen naiz eskual literaturan agertzen diren obra berrien kurrantean
egoiterat. "Herria" kaseta irakurtu dut nola bi liburu berri argitaratu ditutzun:
bat eskual-teatroaz buru-lan bat,581 bertzea antzerki berri bat. Eta ikusten
dukezu zertarat natorkizun eskutitz xume hunen bidez, bi liburu horien
eskatzerat natorkizu, alegia eta ere duela zonbait urte ager-arazi zinduen bertze
bat: "Jokua ez da errenta" deritzana, Kuliska sortan. Ahal balin badazkidatzu
hirur liburu horiek igorri, atseginekin eskuratuko ditut eta irakurtuko.
Aintzinetik milesker bihotzetik zuri, Jauna, zure errantzunarentzat. Agian
noizbait Eskual-Herria'n, izanen dugu elgar ezagutzeko eta mintzatzeko
atsegina.
Anartean onhar-kitzu, Jauna, ene bihotzeko sendimendu kartsuena.
M. Erdozaincy-Etchart- Ofm.

581.-

A. Labaien: Teatro éuskaro. Notas para una historia del arte dramático
vasco, I., Auñamendi, Donostia, 1965. Eta Teatro éuskaro. Entravistas, reseñas,
crónica. Catálogo de obras dramáticas, II., Auñamendi, Donostia, 1965.

Jakin-ek bidalitako galdeketa euskararen batasunari buruzko zenbaki berezia
prestatzeko, eta Erdozaintziren erantzuna (1968)
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(8) 1979-03-15, Donapaleutik, Beasaingo Gazteen Biltzarrari
Adiskideak,
Oso poztu naiz zuek bidali eskutitza gaur irakurtzean, batez ere duela
zenbait urte nik idatzi nobela laburra argitaratzeko asmotan zerabiltzatela
jakitean.
Eragozpenik aurkitzen dutanez? Idazle baten atsegina da argitaratua eta
irakurria izatea: honek dakarzkio idaztea jarraitzeko indarra eta kalapioa.
Tamalez, azken urte hautan oso lanpetua nabila eta, gainera, Euskaditik kanpo
anitzetan, eta biziki gutti idatzi dut. Bizkitartean, dakikezuen bezala, Elkar
Editorialak argitaratu zuen joan den urtean nere poema-bilduma bat: HINKIHANKA. Ez dakit eskuratu ahal izan duzuenetz eta irakurri? Egunkari eta
aldizkarietan ez du kritikarik izan, eta ezin dut jakin euskal kultura plazan
nolako arrakasta ezagutu duen? Idazlearen eta irakurlegoaren arteko ixiltasun
hau oso kaltegarria derizait idazlearen produktzioarentzat.
Horiek hola, nik ez dizuet, arren, eragozpenik bota nahi: neure
nobelatxoa, ILARGI UMEA, argitaratzeko baimena gogo onez ematen dizuet.
Bakarrik, uste dut, nobela bukaeran, data hau ematea egoki litakeela:
DOMINTXAINEN 1973.ko Udaberrian
zeren erabili dutan euskara ez da arras euskara batua; arrazoin honen
gatik: euskara batua ez nuen orduan orain bezenbat menderatzen! Gero,
probak aztertzean, kasu egin beharko da testoan ez dadin sobera inprenta-huts
gerta.
Bestalde, neure abizena nahi dut ikusi hemen idatzia den bezala (eta ez
Frantsesek bihurtu diguten moldean!).
Jakinarazten dizuet beste nobela labur bat badutala geroxago idatzi
nuena, BEHIN ETA BERRIRO tituluarekin, oraindik argitaratua ez dena:
beharba hau ere noizbat zuen Editoreak onar lezake?
Nahi duzuen arte, adiskideak. Noiz elkar ezagutuko dugu? Anartean:
egin lan eta agur bero bat guziei bihotzetik.
Manex Erdozainzi-Etxart
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(9) 1982-01-06, Itxaro Bordari
(9. koadernoa)
Ales, 1982ko urtarrilaren 6-an
Itxaro adiskidea,
Badu bulta bat zure poema-bilduma hartu nuela eta geroztik frangotan
irakurri ere dut. Hitzño bat ere igortzekotan nintzen... Baina osagarri kolpe bat
izan dut hazilaren ondarrean: sudurretik odol ixurtzen batzu eta, azkenean,
operatu ninduten buruko zain-nagusi bat tinkatzeko eta pausatu behartu zait!
Ez naiz oraino arrunt fleitean, baina halere hitz hau zuri, Itxaro, bihotzeko
keinu bat bezala, urte berri hastapen hontan, “kaskezur” bilakatu aintzin (batez
ere poema hau biziki pollita deritzait, errealista eta berdin.. . arralleriazkoa)!
Beharba zerbait xede edo gutizia bazukeen zure gogoak poema-bilduma hau
lau eskualdeetara igortzean eta zerbait igurikatzen ere dukezu... ene aldetik.
Egia erran, ni ez naiz nor poesiari buruz zerbait aipatzeko: ez dut sekulan ikasi
eta jakin poesia aztertzen, rima eta ritmak bereizten, eskasak edo aberatsak
direla jujatzeko; ez dut ikasi et jakin zangoak (?) kilikatzen..., laburregiak edo
luzeegiak, meharregiak edo lodiegiak direla salatzeko... Artegintza librean
hobeki senditzen naiz. Nik ez dakit zer den poesia..., bakarrik hitzek elkarrekin
moldatu lerrokadak baino urrunago, hor gaindi derabilen bizi-pilpira hori
senditzera eta jastatzera, saiatzen naiz... Eta bizi-pilpira hori da dena
sentsibilitate, sentimendu, pentsamendu, intuizio burrusta... dena umore on
eta gaixto..., dena ikuste eta hunkitze, entzute eta senditze eta jastatze, dena da
gure sentsuen kalda, orgasmoa eta pausua... Bizi-pilpira hau, nork zer den bere
osotasunean jakinen balu, xahu litzateke poesia, xahu ere gizona eta emaztea...
Poeta bat asesinatu zuela uste izan zuen Mozartek, maina, bizi-pilpira
minetan, jautsi zen poeta bere mendi kaskotik..., bere begi beltzetako suaz
zilatu zituen eremu urrunak eta giza esperientzien mugimendu nahasiak eta
gordeak ari zen hitzekin ikertzen erranahi funtsezkorik badutenetz ote ala
denak direntz hutsaren ispilu enganagarriak? Honelako duda-muda batzuren
leizeetan badabila poeta, bakartasun xoilean eta biluzian, ustekeriak oro
irangalatzen eta inarrosten, jakintza finkatuak baino urrunago bilatuz bere
sinestea: hortako ere da poeta ez hain entzuna eta... onartua!
Arren, urte on, Itxaro, ene sentimendu hoberenekin eta bestaldi bat arte.
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(10) 1983-01-01, Tolosatik, Itxaro Bordari
(9. koadernoa)
Itxaro adiskidea,
Frantzia erdi hortan zenbait egunaz ibili ondoan, barda Tolosan sartzean
zure letra aurkitu dut. Plazer ukan dut zure letra goxoaren giroan urtea finitzea
eta plazer dut ere zuri izkiriatuz urte berri hau hastea. Maleruski, EuskalHerritik hoin ardura kanpoan ibiliz, hor gaindi gertatzen diren elgarretaratze,
bilkura eta emankizun gehienak hutsegiten ditut. Bereziki Txomin Hegi-k eta
Peio Serbielle-k Hazparnen muntatu duten ikusgarria entzun-ikusteko gutizia
beroa banuen, bainan memento hortan ez nintzen hor eta ez dakit ikusteko
okasionerik izanen dutanetz. Frango kontent naiz jakitea zure hiru poema
ikusgarri horren harian musikatu dituztela eta beraz herriaren hedaduran sartu
direla. Egia erran, ene ustez, poema batek badu ber-berezko mgimendua,
musika, kolorea... idazlearen barne-eremuko mugimendua, musika, kolorea;
badu beraz bere-berezko balioa, baina hau ez da batere erretxa irakurleagan
edo entzuleagan sendiaraztea hitz xoilez, usaian irakurleak eta entzuleak hitzak
hartzen baititu beren eguneroko erabiltze arruntean. Idazleak aldiz hitzak
erabili nahi lituzke bere barne-eremuko mugimendua, musika, kolorea...
agertzeko. Poema musikatzea beste interpretazio/kreazio lan bat dela uste dut;
hau ere ez da batere lan erretxa zeren batzutan gertatzen ahal da poema
ukatzea, bere-bere hartan puskatzea, aitzaki bat bezala baliatuz musika
kreazioarentzat; musika poemaren lagungarri baldin bada eta honen
mugimendutik sortzen baldin bada, kreazio osoago bat, hedatuago bat izan
lezake poemak. Ni ez naiz gauza horietan biziki konprenitzen, bainan gauzak
hola senditzen ditut. Idatzi dutan nobelatxoan pasaia batzu biziki hartu ditut orain ez naiz oroit zointzu?- hitzekin mugimendu bat, edo sendimendu bat, edo
pintura bat... nahi izan dut komunikatu irakurleari, emeki-emeki bere barneko
mundua aurki dezan... bere gauaren atzekaldean...
Igorri dautazun "kritika" biziki gustatzen zait. Kritika baino gehiago da
presentatze bat. Ez dakit "gaixtokeriarik" baduenetz, nik hasteko ez diot deus
holakorik harrapatzen: beharba aipatzen dituzun pundu guziak ez ditut ontsa
konprenitu, zeren nihaurentzat nobelatxo hori ari zait poxi bat urruntzen... eta
ahanzten!
Urte zoriontsu bat zuri ere, Itxaro, eta ikus arte. Egin lan eta ez etsi.
Besarkada tinki bat bihotz-bihotzetik.
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(11) 1983-04-26, Luis Villasanteri
(9. koadernoa)
Euskaltzain Jauna,
Duela zenbait egun eskuratu nuen Euskaltzain-buru bezala bidali ditazun
eskutitza, ezagutaraziz nola Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle izendatu
ninduen.Berri honek oso pozten nau batez ere geure Baxenabarreko eskualde
honetan beste askorekin egiten ari garen lan ixila eta segidakoa Euskaltzaindiak
begi onez ikusten duelakotz eta azpimarratu nahi izan duelakotz izendatze
honekin. Nere produkzio pertsonala, -oso xumea eta laburra hainbeste bainaiz
mugatua neure jakitate, ahal eta posibilitateetan!- , Euskadiko egoeran eta
giroan, batez ere iparraldeko kontestoan, irakurri eta ulertu behar da. Euskadi
bateratua gogoan eta bihotzean lanegitera saiatu naiz beti eta saiatzen naiz,
niholaz ahantzi gabe gure dimentsio orokorra, alegia gure gaurko gizartearen
hedadura sozio-politiko kulturala muduan zehar.
Txosten bat edo beste egitea eskatzen ditazu ere. Gogo onez onartzen dut
horrelako lan zerbaiti lotzea, baina mementoan lanarte gutti daukat. Aspaldian
pentsatzen dut neure sort-herriko familia baten istoria ikertzea, delako
SALABERRY d’Ibarrolle familiarena: joan den mendean, SALLABERRY
hauetarik bat izan zen Louis-Lucien BONAPARTE jakintsunaren lankide.
Ikerketa lan honek asko denbora beharko du, zeren izen honetako bat -Arnaud
de SALLABERRY- agertzen da 1677-an. emeki-emeki ikusiko dut hea zer egin
nezaken bederen sail honetan...
Uste nuen hilabete honen 27-an Gazteizera etortzen ahalko nintzela, baina
ustegabeko dei bat izan dut Brivera joateko eta joan behar dut. Pena dut.
Pentsatzen dut ondo ulertuko nauzula. Agian beste behin suerte hobeagoa
izanen dugu.
Onar-kitzu, Euskaltzainburu Jauna, nere bihotzeko sentimendu
goxoenak.
(12) 1983-05-18, Belgikatik, Jean-Louis Davanti
Jean-Louis adiskidea,
Milesker haundi bat joan den larrunbatean Donapaleutik pasatzean
neretzat utzi duzun “Denboraren Aroan” zure poema-liburuarentzat. Duela
zenbait ilabete erosi nuen eta segidan irakurri eta biziki gustatu zitzaitan.
Aspaldi lehenago irakurri ere nuen “Makila gorria”. Bakoitzak badu bere
mundu-ingurumenen senditzeko eta bizitzeko moldea eta idazlan batean
aipatzeko jitea: zureak biziki gustatzen zaizkit, berdin beren bipilean eta beren
beratzean, beren gogo xorrotxean eta beren bihotz samurrean. Maleruski biziki
gutti irakurtzen dute gaurko Euskaldunek eta kultura idatziak ez du halako
arrakastarik gure inguruan. Ohartzen naiz militantzian ari direnek ere biziki
gutti irakurtzen dutela euskaraz eta ainitzak analfabetoak direla. Zer egin alde
hortatik ere kultura idatziaren garrantziari gure jendea irekitzeko? Nik uste dut
eraiki nahi dugun Euskal Herriari kultura idatziak eman lezakeela finkapia
azkar bat, zimendu zabalago bat, bere identitatean irauteko.
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Bestaldi bat arte, Jean-louis. Bihotzetik: Agur zuri, Jeanne-ri, familia
guziari...
(13) 1983-12-18, Luzien Etxezaharretari
(9. koadernoa)
Luzien Agur,
Hona, atzo hitzeman bezala, hirur poema gai desberdinetaz. Hauek
hautatu dizkeat beste batzuren artean, aspaldizko idatziak, baina herabez orain
arte argitaratzera menturatu ez dituztanak... Beste pitxika bat badiat, -nik uste
liburuska baten doia-, eta, denbora eskasez edo... egiten dutan poesiaren kritika
faltaz, publikaziorako antolatzen ez dutana! Hinki-Hanka poema bildumaren
oihartzunik ez diat izan ez Elkar editorialaren aldetik, ez irakurleen aldetik;
berdintsu gertatu zitakan Gauaren atzekaldean nobelatxoarentzat... halako
huts-inguru kulturala bat! Eta ez diat publikatzeko gutizia handirik sentitzen
mementoan!
Barda finitu diat “Maiatz” irakurtzea. Dena biziki gustatu zaitak. Batez ere
hire “Margarita inter porcos” eguneroko gauza / gertakari arrunteneeri
begiratzen baitiotek senti-bizitzaren aldetik. Nihaur ere neure poemetan
hortara lehiatzen nauk gauzeri, gertakarieri, jendeeri neure sentsibilitatean
eman / emaiten diotedan bizia ez dadin behin betikotz ezdeusean funditua
izan!
Frango pena diat “Maiatz” inguruko idazleen bilkuralat ez bainaiz
etortzen ahalko. Beste elkarretaratze batzu ez ote genuzke antolatzen ahal
goxoan elkar ezagutzeko eta beharba egoera bat sortzeko?
Bestaldi bat arte, Luzien: bihotz-bihotzetik “Eguberri on” eta urte berri
zoriontsu bat.
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8.3.3. PREDIKUAK
(1) Larzabalen, 1969ko otsailaren 14an.
"Euskaldun Gazteria batasunaz"
Girixtino maiteak,
Jaun Doyenak galdeginik, egun behar dautzuet esplikatu ahal bezain
xinpleki eta klarki, bereziki gazteeri zer den "Eskualdun Gazteriaren" batasuna
eta zer den bere hel burua. Duela ehun bat urte pasaturik, mundu berri bat
sortzen hasi da, jakintsunek asmatu teknika berrieri esker. Geroztik, geroago
eta gehiago, teknika berriak sartu eta hedatu dira bazter guztietan. Hirietako
eta kanpanetako bizimoldeak, ohidurak emeki emeki kanbiatuz. Ber denboran,
mantalitate berri bat agertu da teknika berriari datxikola. Hainbestetaraino nun
bere kaskoaz eta bere besoez, gizona teknikaren jabe dagola, orain bizi giren
mundu huni behatuz, beldurtzeko baita hea ororen buruan teknika bera
gizonari ez denez oldartuko eta nagusituko; beldurtzeko baita hea teknikak
gizona bere gogo bihotzetan ez duenez emeki emeki hustuko bere
gizontasunaz eta gizona hazten duen jainkozko biziaz; beldurtzeko baita hea
gizonek teknika berrian ez dutenez ezarriko beren sinestea, berek asmatu
teknika hori berak baino azkarrago, indartsuago aurkitzen dutelakoan.
Jainkoak ez luke orduan lekurik gizonen gogo bihotzetan, mantalitate horri
erraiten zaio: materialismoa. Jada zonbat gogo bihotz ez ditugu hunkituak eta
ilunduak! Oroit gaiten zer heinetan diren Rusiako eta Xinako jendetzeak... Ber
irriskutan dira Indietako eta Afrikako jendetzeak... Europan eta Ameriketan ber
irriskutan dira ere...
Lanjer handi horri ihardokitzeko eta bere mixionearen segitzeko... Eliza
Ama sainduak nahi izan ditu bildu munduko girixtino guzien indarrak batasun
haundi batean. Duela hogoita hamar urte pasaturik asmatu izan du "Action
Catholique" deitzen den mundu guziko girixtinoen batasun haundia. J.A.C.
(Jeunese Agricole Chrétienne) deitzen den batasuna "Action Catholique"
hortako parte bat da izenak dion bezala: laborari gazte girixtinoen batasuna.
Eskualdun Gazteria Eskual Herriko J.A.C.-a da: eskualdun laborari gazte
girixtinoen batasuna.
Zer duen helburua? Franziako J.A.C.-ak bilatzen duen bera bainan Eskual
Herriko beharordueri doakion bezala.
- Nahi luke Eskual Herriko gazteria guzia hobeki argitu eta preparatu bere
lan eta geroari buruz.
- Nahi luke Eskual Herriko gazteria guzia hobeki bere girixtinotasunean
finkatu: beti bizi den, beti azkar dagon Krixtori fidel egoiten eta herrian gizonki
bizitzen erakutsiz.
- Nahi luke gazten bere arteko batasuna amodioa azkartu: gazter gazteak
hobeki ezagutarazi eta maitarazi.
Horra hiru pundutan Eskualdun Gazteriak zer duen bilatzen. Hortakotz
Eskualdun Gazteriak jarraikitzen da J.A.C. Frantziako laborari gazteen
girixtinoen batasun haundiari, haren xede eta uratseri, urte guziez eskaintzen
daukun lan eta programeri. Eskualdun Gazteria entseatzen da bere
eginbidearen betatzerat, Eskual Herriko beharrer, ohidurer, gazter behatuz...
Hortakotz Eskualdun Gazteriak:
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1) Moldatzen ditu neguko erretretak: fedearen argitzeko, karitatearen
ereberritzeko, gogo bihotzen Jainkozko biziaz hazteko. Zonbat gaztek segitzen
dituzte erretreta Horiek? Iragan abenduaren azken egunetan Donaixtin
moldatu ginduen nexkatoentzat erretreta bat: gure zekteretik: biga ziren!
Iragan astean Angelun nintzan erretreta baten predikatzen Urruñako
zektereko nexkatoeri: hemeretzi baziren!
2) Eskualdun Gazteriak baditu bere bilkurak: untsalarik ilaitean bi bilkura:
-Lehena herri bakotxan jaun erretoraren inguruan: gure zekterean kasik
nihun ez da egiten.
- Bigarrena zekterean, Larzablen biltzen gira zonbeit gazte, kasik herri
guzietarik. Sektereko bilkuretan zer egiten dugun?
a) Lehenik Ebanjelioa zabaltzen: Ebanjelioan beitugu guk girixtinoek gure
iturri egiazkoa. Eztauku Krutxefek erranen zer den gure lur huntako biziaren
hel burua, are gutiago nola behar dugun elgar maitatu eta lagundu! Elgarrekin
bizitzekotz behar ditugu untsa gogoan hartu eta bihotzean barna landatu
Ebanjelioak, liburu sainduek dituzten erakaspen eta manuak fedeari eta
karitateari buruz.
b) Gero elgarrekin ikusten eta zilatzen ditugu oraiko biziaren molde eta
eginbide berriak bizi giren leku guzietan. Lan hortan gure laguntzeko
baliatzen ditugu "Gazte" eta frantsesez agertzen diren zonbeit errebixta. Ilaite
guziez "Gazte" kasetak bere artikuluetan presentatzen dauku J.A.C.-ko urteko
lana. Aurten ikertzen dugu "Gosea munduan".
Herriaren geroaz edo arimen salbamenduaz grinatzen diren guziek
badute nun zeri buru eman; eta oraiko egunetan bizi giren mundu huntan
batere bixta untsa dutenak ikusten ditu aise herria, arimak mehatsatzen
dituztenen gaitzak. Gazteak elgarrekin entseatzen gira, nola ihardok ikusterat.
Horra zer duen bilatzen Eskualdun Gazteriak. Horra nola ari den edo nola
ari behar lukeen Eskualdun Gazteriak Eskual Herri guzian barna. Orai gazteri
diotet galdegiten: nola duzue ihardesten Jainkoaren deiari, Elizaren deiari?
Duela hamar bat urte nunbeit han milaka eta milaka lerroan eta kantuz
haren aintzinean iragan ziren gazter mintzo zen Jaun haundi bat: Stalina. Huna
zer erran zioten Moskou hiriko plaza haundian: "Gazteak, behar bada gazterik
hilen zirezte, bainan zer inportantzia du zuen biziak untsa beteak balin badira?
Zuen lanek eta sakrifizioek sorarazten badute mundu huntako zoriona?" Eta
Lenine, komunisten aitak, zortzi egun hil baino lehen, huna zer zion ixkiriatzen
bere adiskide gazte bati: "Jakiten diat biziki jantzari ederra hizala, biziki maite
dukala josteta hori. Etzakala denborarik gal, haurra; ar lanean; baduk lan
guretzat munduan."
Girixtino maiteak, gazte maiteak, ikusten duzue komunixten peko diren
erresumetan nola diren akulatuak, eskolatuak, sustatuak, mundua pilaz gora
ezarri nahi duten jendeak. Gure inguruetan ere badakizue nola Eliza
katolikoaren etsaiak elgarretaratzen diren batasun azkar batean, munduaren
nahasteko, gure gogo bihotzen iluntzeko, egiazko biziaren ostikatzeko,
esklabotasunean gizonaren giltzatzeko.
Eta gu, girixtinoak nori beha gaude? Guk xuxen zer nahi dugu? Guk nahi
dugu, beldurrik gabe, Krixtoren amodiozko lege paregabeari esker mundu hau
bakean eta goxotasunean atxiki; guk ez dugu nehoren beharrik jakiteko bizi
hau ez dela beti irauten duen feira bat; salbamenduaren eta munduko
zorionaren beraren erosteko badakigu ez dela merke pagatu behar. Jesus dugu
gure biziaren nagusi eta errege. Jesusek beti erraiten dauku: "Zerua...
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tematuentzat... ez ditake nehor
girixtino izan kurutzeari uko eginez...
brabantari lotu eta gibelerat so dagona ezta enetzat on..." Badira eskualdun
gaztetan, badira girixtino direnak, bainan... hein batean; badira ungiaren
egiterat ekarriak eta beti prest direnak, bainan... sakelan minik egin gabe
sobera; badira gisakoak... jenden bixtarentzat bederen.
Nork kundatzen ahal du holako gaztetan? Nehork ere ez... ez Jainkoak; ez
herriak, ez lagunek... nehorentzat eztira on; iduritzen zaiote biziki habilak
direla eta goxo goxoa otsoa perekatuz eta ardia lausengatuz, gaizkiari irri
eginez eta ongiari boneta kenduz, urrun helduko direla nehorekin samurtu
gabe eta bereziki beren burua sobera bortxatu gabe.
Eztugu, arren ametsetarik arizan behar: girixtino abil eta gazte kalitate
gabekoak eztira on Krixtori jarraikitzeko edo Eskualdun Gazteriaren
finkatzeko... Har edo utz: Krixtori jarraikitzekotz; gurekin lanean artzekotz
behar bere buruari bortxa egin; behar da lana josteta baino lehen ezarri; behar
da, abilezia guziak bazterrerat utzirik, bere sinesteari goraki jarraiki; behar da
bizi guzia Krixtori josten gaituen fedeaz argitu; behar da bizi guzia Krixtok
emaiten daukun amodioaz bete. Ezta beste biderik. Jesusek berak dauku beti
erraiten: "Ni naiz Bidea, Egia eta Bizia." Gazte maiteak, zueri da Jesu Krixtoren
deiari ihardestea; zueri da Jesu Krixtori jarraikitzea; badakizue aski Jainkoaren
erresuma, Jainkoren Eliza zuen indarren beharretan dela. Badakizue aski
gatzaren pare dela fededuna eta bere izaiteaz behar dituela bere ingurunekoak
ontu, begiratu. Badakizue aski zuen sinesteaz eta jakitateaz behar duzuela
argitu gauaz ilunbeak kasatzen dituen argiak bezala. Arras untsa konprenitzen
duzue altxagarriak orhe guzia airatzen duen bezala, behar duzuela zuen bizi
guzia osatu, edertu, herri guzia ontu otoitzaz eta sakramendu aberasten
duzuen zuen arimari esker...
Jainko aita, gure aita, zeruetan zarena, denak bil gaitzazu bakean eta
batasunean, Jesu Krixto zure seme maitearen inguruan. Denek egin dezagun
lan elgarrekin, elgarrentzat, eta etor bedi zure erresuma gure gogo bihotzetan,
gure familietan, gure herrietan eta mundu guzian.
Halabiz
Larzabalen, 1960ko otsailaren 14an.

(2) Donapaleuko komentuko kaperan, 1972-10-29an.
Interpellé directement par les événements qui se déroulent actuellement
en notre Pays Basque et par rapport auxquels des Basques du Nord et du Sud
appartenant à des idéologies différentes se sont rejoints pour une grève de la
faim illimitée "dans le but de porter aide à nos compatriotes réfugiés politiques
basques aujourd'hui contraints sans explication ni motif de s'éloigner du Pays
Basque."
Voici la réflexion que m'inspirent ces événements.
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1) Ces événements nous mettent à l'épreuve au niveau de notre
conscience.
Nous avons sûrement déjà réagi:
Soit au niveau des sentiments par la sympathie, par la désapprobation,
par l'expectative?
Soit au niveau d'une réflexion plus profonde en essayant de recueillir des
informations exactes, en pesant le pour et le contre afin de faire une opinion
personnelle.
Soit au niveau d'une décision pour exprimer notre solidarité...
Quelle que fut ces jours-ci la position de chacun et quelle qu'elle soit en ce
moment, nous n'avons pas à nous condamner mais à nous comprendre.
Qu'elle que fut ces jours-ci la position de chacun et qu'elle qu'elle soit en
ce moment, nous devons penser que toute position est possible de changement
dans le sens d'une solidarité concertée, respectant chez chacun sa manière de la
concrétiser.
Qu'elle que soit la position que nous prenions, et exprimions en parole et
en acte, nous devons savoir qu'elle engage notre conscience d'homme et que
nous devons donc réfléchir à ses effets et à ses répercussions, au sein du peuple
basque.
2) Ces événements nous mettent à l'épreuve au niveau de notre Foi.
La Foi est une adhésion personnelle à la personne de Jésus de Nazareth et
un engagement dans le mouvement de sa passion, de sa mort et de sa
Résurrection. Jésus s'est compromis par sa Parole et ses actes, pour la libération
de son peuple, pour le salut de tous les hommes, de tous les temps et de tous
les continents. Celui qui, dans la Foi, adhère à la personne de Jésus, accepte
cette compromission et la concrétise par sa parole et ses actes au sein de la
communauté humaine dans laquelle il s'enracine par sa naissance, par sa
famille, par son activité professionnelle et politique. Aussi toute sa manière
d'être et d'agir doivent-elles s'inspirer de l'enseignement donné par le Christ et
qui est parfaitement résumé dans le passage évangélique que nous venons
d'écouter ensemble il y a un instant:
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de
tout ton esprit. Voilá le grand, le premier commandement."
Le Dieu avec lequel Jésus nous met en relation dans la profondeur de
notre être est digne d'être aimé pour la gratuité de son amour et pour la liberté
qu'il nous donne d'être responsables de notre vie et de notre terre; le Dieu
vivant que Jésus nous révèle est digne d'être aimé pour la plénitude de sens
qu'il donne à tous nos sentiments, à toutes nos pensées, à toutes nos réalisations
humaines. Aussi est-il celui qui nous permet une fois mis la main à la charrue
de ne jamais regarder en arrière, afin de vivre intensement le moment présent,
le regard fixé sur l'avenir. Le Dieu que Jésus nous révèle est digne d'être aimé
pour lui-même pour la fidélité qu'il manifeste à ce monde dans lequel il fait
toujours surgir l'Espérance d'une vie plus forte que la mort.
Le second commandement lui est semblable, nous dit jésus:
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même."
Concrétement cela veut dire:
Le bonheur que nous voulons pour nous n'est possible que si nous
travaillons à créer le bonheur de nos semblables.
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- La justice à la quelle nous aspirons dans les relations entre les nations,
dans les relations sociales, dans la profession n'est possible que si nous
travaillons d'abord en solidarité avec ceux qui nous sont les plus proches.
- L'amour dont nous avons besoin pour vivre n'est possible que si nousmêmes savons pardonner les uns aux autres, donner sans attendre en retour.
Ce second commandement est lié au premier en demeure pour nous le
seul critère qui nous permet de vérifier d'authenticité de notre amour de Dieu.
Car notre Foi en Jésus-Christ est impliquée en toutes nos pensées, en tous nos
sentiments, en toutes nos paroles, en toutes nos actions.
Aussi selon ce que nous pensons des événements qui nous tombent
directement ou qui atteignent la communauté humaine à laquelle nous
appartenons, selon ce que nous en disons, et selon les positions que nous
prenons par rapport à eux, nous pouvons évaluer la profondeur de notre
amour du Dieu vivant.
Ces deux commandements sont liés, se vérifient l'un par l'autre: ils
contiennent toute la loi et les Prophètes. C'est donc à partir d'eux que chacun de
nous ajuste sa manière d'être et d'agir dans les différentes situations auxquelles
il a à faire face.
Nous savons, dans la Foi, que Jésus aide à mener à bien cette
responsabilité. C'est pourquoi notre Espérance est aussi forte. C'est de cette
Espérance que nous voulons être les temoins. Amen.
Donapaleun, Komentuko kaperan
1972'ko urriak 29
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8.3.4. HITZALDIA
- 1980an Iruñako Udako Unibertsitatean emandako hitzaldia:
Ni Nafarroa Beherekoa naiz, Oztibarre eskualdekoa, Xuberoa aldera. Nere
sort-herria deitzen da Ibarrola edo, aspaldian erraten dugun bezala: Ibarla.
Gaur ehun bat biztanle ez duen herri ttipi hontan iragan dut nere haur denbora,
orduko Ipar Euskal Herriko baserri mugetan eta giroan.
Nere etxekoak eta herritarrak laborantzatik bizi ziren eta bizimolde frango
dorpea zeramaten, zeren, tresna modernorik ez izanez, indarkako lan asko
bazuten egiteko urte buru batetik bestera: ene aita-amak holaxet higatu ziren
eta hil. Dena den zortzi haur, zortziak mutikoak, hazi eta altxatu zituzten
zerbait gisaz.
Gure haur mundua zen sort-herriko mendiek mugatzen zutena: mendiari
gora joan eta urrunago ikusten genuen, baina halere gure haur mundua oso
ttipia zen. Ez genuen irratirik are gutiago telebistarik: herritarrak genituen gure
irratia eta gure telebista. Euskara zen gure komunikabidea eta beraz gure
hizkuntza lehena eta bakarra. Jendeak, kabaleak, oihan-otarretako zuhaitz eta
landareak, hots ikusi edo entzun gauzak izendatzeko nere lehen hitzak eta
bakarrak izan dira euskarazkoak: horrela jendeak eta gauzak, ikusten, entzuten
eta hunkitzen nituenak oro euskararekin sartu zitzaizkidan barruraino eta hor,
barruan, segitu zuten beren bizitza; denek naute hazi, mamitu eta parte egin
naizen bezalako hau.
Nahi-ta-ez, lau urtetan abiatu nintzen frantses eskolara joaten eta, hasian
hasirik, nere istudio guziak egin behartu zaizkit frantses eskoletan, hameka
urtetarik hara Euskal-Herritik kanpo. Laster, marrumaz eta aztaparka euskara
hasi zitzaidan barruan: honela euskarak bere bidea zilatu zuen nere gogobihotzetan eta hasi nintzen ikasi kantuak lagunekin kantatzen eta poematxo
batzu idazten... Gaztaroan idatziak, bideetan galdu ditut. Geroztikakoak, batzu
argitaratu nituan “Eusko-Gogoa”-n, “Egan”-en, “Olerti”-n ... Duela lau urte
poema luze bat idatzi nuen “Herri honen erraietan”: bizi nahi duen gure Herri
hau nahi izan nuen kantatu eta Xabier Lete-ri eman nion argitaratzeko. Joan
den urtean, adiskide batzuk bultzaturik, moldatu nuen nere poemen bilduma
bat eta zenbait ilabete barne argitaratuko da Baionako ELKAR editorialean.
Horiek hola, gaur, hemen zuekin gertatzen naiz Udako Euskal
Unibertsitatean. Herabe poxi bat izanagatik elkar ez dugulakoan oraino
ezagutzen, aitortu behar dut hezur mamiraino hartzen nauen zorion bat sendi
dutala halere bereizten gaituzten mugak bizitzeak hausten ari dituelakotz eta
hautsiko ditu.
Irakurriko dituztan poema hauk ez dute elkarren arteko lotura ageririk.
Halere hirur [hau ezabatu eta bi jarri du] zatitan bereizi ditut:
Lehen zatia: haur denborako irudi, oroitzapen eta sendimenduetan
orhatuak;
Bigarren zatia: deramagun burruka inguruan edo barrutik moldatuak;
Hirugarren zatia: Nafarroari egin nuen poema irekia.
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