
Atharratzeko biltzarrak eta
Atharratzeko taldea
14ko gerla atarian1

Kepa Altonaga

0. ABIAPUNTUA

Aurreko artikulu batean plazaratu nituen Atharratzeko biltzarrak
eta bai delako “Atharratzeko taldea” ere [1].

Idazlan horretan adierazi bezala, Albert Constantin jaun medi-
kuaren hitzaldi luze bat aurkitu nuen 1913ko Almanak uskara edo
Ziberouko egunaria-n. Hitzaldi ezezagun hori guztiz interesgarria iru-
ditu zitzaidan hainbat aldetatik, eta, hori dela-eta, berrargitaratu egin
genuen Ekaia aldizkarian. Izatez, dibulgazio zientifikoaren esparru-
koa zen bete-betean, eta gainera, euskal dibulgazioaren “historiaurre-
aren” hasiera-hasieran idatzirikoa. Baina, bestalde, Constantinen tes-
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tua irakurtzean igarri egiten dira bai ondo trebaturiko idazlearen mai-
sutasuna eta bai ere horrelako kontuak erraz azaltzen ohituta dagoen
dibulgatzailearen eskua. Ez dago esan beharrik, guztiz harrigarria iru-
ditu zitzaidan, gure prehistoria goiztiarrean horrelako idazlan dibul-
gatibo umoa topatzea, eta hori inolako tradiziorik gabe ia-ia. “Zuhai-
nen eritarzunaz eta haien arraberrikatziaz” da Albert Constantinen
idazki interesgarri horren titulua [2].

Nolanahi, Albert Constantinen hitzaldiaren izenburu ondoko
oharra izan zen, ezinago interesgarri begitandu zitzaidana. Parentesi
arteko oharrak Atharratzeko 2en Congrès deithu juntan M. Constantin
bedeziak eman pheredikia diosku. Harrigarria da guztiz. Kontura gai-
tezen: artikulu hori kongresu batean aurkeztu zen, hitzaldi gisa! Area-
go, bigarren kongresuan zen aurkeztu.

1913ko Almanak uskara edo Ziberouko egunaria-k badakartza, hala-
ber, kongresu berean eskainitako beste hitzaldi biren testuak. Batetik,
eta kongresuko hitzaldi-sortako lehena delarik, “Laborariak sor-lekhian
egoitez dutian abantailak” M. Chemark Çugun, zalgiztar etcheko-jaunak
idatzitakoa [3]. Bestalde, M. Dominique Iribarne injeniurrak paratuta-
ko “Noula begira borthakoak eritarzun haboroetarik” [4]; berau da sor-
tako hirugarren hitzaldia –eta azkena–, Albert Constantinenaren atze-
tik. Hiru hitzaldiok bakoitzaren izenburuaren ostetik ohar bana dara-
mate parentesi artean, azalduz egilea nor izan den, eta Atharratzeko 2en

Congrès deithu juntan […] eman pheredikia izan dela.

Zoritxarrez, 1913ko Almanak uskara edo Ziberouko egunaria-k ez
dakar bestelako argibiderik Atharratzeko 2. kongresu horretaz: ez
noiz ospatu zen, ez nortzuek antolatu zuten, ez argitaratuez besteko
hitzaldirik egon zen, ez zenbat entzule ukan zituen, ez beste ezer.
Edozelan ere, deigarri suertatu zitzaidan itxuraz erabat laikoa izatea.

Eta Atharratzeko lehen kongresuari buruz zer? Bada, ezer gutxi.
Almanak uskara edo Ziberouko egunaria-ren 1911ko alea arakatzean,
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besteak beste, “Amerika eta hiriak utzirik, hobe dela sor-lekhian egoi-
tia” aurkitu nuen [5]. Idazlan horren osteko ohar batek ondokoa
argitzen digu: Artikulu hori eginik Mousde Marcellin Çugun Zalgizeko
etcheko-jaunaz, irakourturik izan da Atharratzeko Congrès Cantonal
deitu biltzarrian azaroaren 20an 1910ian. Almanakan ez nuen argibi-
de gehiagorik ikusi. Baina, jakina, Jean Etxeparek dioenez “ainara
batek ez du egiten primadera, ez hamarrek”; era berean, hitzaldi baka-
rrak ez ohi du biltzar bat osotzen: zenbat izan ote ziren?

Bestalde, lehen kongresu horren data ikusita pentsa zitekeen biga-
rren kongresua 1912ko azaroan-edo ospatuko zela, eta, ziurrenez,
Gerla Handiak atzeratuko zuen, betiko, 1914an egitekoa zen hiruga-
rrena.

Kontuak kontu, Atharratzeko kongresuok intrigatuta utzi nindu-
ten erabat. Adituei galdetu eta inork ez zeukan Atharratzeko “junta”
horien berri: ezta oihartzunik txikienik ere. Nolanahi, ez neukan
zalantzarik: 14ko Gerlaren aurretik Atharratzen bazegoen oso
garrantzitsu bilaka zitekeen zerbaiten hazia. Lan-hipotesi modura
planteatu nuen Atharratzeko kongresuen inguruan bazegoela ahale-
gin kolektibo bat, alegia, neurri batean “euskarazko prosa zientifikoa
kontzienteki lantzeko” –[6]– asmo bat.

Gogoan nuen, jakina, Jose Ramon Etxebarriak mahaigaineratuta-
ko prosa zientifikoaren periodizazioa [6]. Periodizazio horretan, Jose
Ramonek mugarri bat kokatu zuen 1970. urte inguruan; haren ustez,
gutxi gorabehera urte horrek markatu du euskal prosa zientifikoaren
historiaren abiapuntua, hain zuzen ere “lana ekimen kolektibo
modura planteatzen hasi zenean”. Ikuspegi horretatik, beraz, ahalegin
kolektiboa izateak damaio bere hasiera euskarazko zientzia-prosari:
horixe litzateke “zero puntua”, eta prehistoria, hori baino lehenago-
koa. Horrenbestez, prehistoria horretako izen ezagun apurrak –Ixaka
Lopez-Mendizabal, Jokin Zaitegi edota Gabirel Jauregi, kasurako–
meritu handiko aitzindariak izango ziren, hori bai, baina gizabanako
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bakanak beti ere, talde-lanik ezean prosa-eredurik bideratu ezin izan
zutenak. Ez zuten ageriko jarraipenik eduki.

Hau da, lan-hipotesi modura plantea zitekeen Atharratzeko tal-
dea “mintegi” xume bat zela, talde-lanean aritu zena eta zientzia-pro-
saren alorrean fruitu emankorrak sortuko zituena, baldin eta histo-
ria denok ezagutzen ditugun kaminoetan barrena sartu izan ez balitz.
Dena dela, Almanak uskara edo Ziberouko egunaria-ren ale bietan
bildutako datuekin ezin zen lan-hipotesiaren onezia bermatu. Hain-
bat galdera gelditzen ziren inolako erantzunik gabe. Esaterako, nor
zen Mousde Dominique Iribarne injeniurra. Esaterako, Mousde Mar-
cellin Çugun eta Mousde Chemark Çugun Zalgizeko etxeko-jaunak bi
diren, ala gizaki berbera. Esaterako, nortzuk gehiago aritu ziren tal-
dearen inguruan, eta zertan gauzatu zen denen ahalegina. Eta, azken
batean, ba al zuten “euskarazko prosa zientifikoa kontzienteki lan-
tzeko nahirik eta –batez ere– bide horretatik aurrera egiteko eraba-
kirik”?

Argi dago: hobeto dokumentatu beharra zegoen, gaiaren inguru-
ko ikuspegi egiazkoagoa erdiestekotan. Beraz, hortxe utzi genuen afe-
ra, ez baitzen posible Eskualduna aldizkariaren bildumarik kontsul-
tatzea aipaturiko idazlana osotu genuenean. Harrezkero, baina, Josu
Landa aspaldiko lagunak eskuratu digu aldizkari horren bilduma
digitalizatua, eta Atharratzeko kongresuei buruzko hainbat datu berri
lortzeko bidea eduki dugu.

Beraz, egin dudan azterketaren arabera, badago Atharratzeko bil-
tzarren berri Eskualduna astekariaren bost zenbakitan: lehen kongre-
suari dagokionez 1910eko azaroko zenbaki bitan (1231 –[7]– eta
1233 –[8]–), eta bigarren kongresukoa 1912ko azaroko hiru zenba-
kitan (1335 –[9]–, 1337 –[10]– eta 1338 –[11]–). Urte bietan, lehen
artikulua datorren kongresuaren iragarpena da, eta osteko artikuluak
dagoenekoz ospatuta dauden kongresuen kronikak-edo dira. Jakina,
niretzat informazio-iturri paregabeak izan dira, eta hurrengo pasarte-
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etan garanduko ditut esanguratsu iruditu zaizkidan datuak, tarteka-
marteka bestelako azalpenak ere erantsiko ditudalarik. Bestalde, saia-
tu egin naiz Atharratzeko kongresuetako hizlarien fitxa biografikoa
osotzen, eta ondorio xume batzuk ateratzen. Idazlanaren ostetik bil-
tzar bietako hitzaldiak gehitu ditut eranskin gisara, oso ilustratiboak
izanagatik irakurle interesatuak nekez aurki baititzake gaur egun.

1. ATHARRATZEKO LEHEN BILTZARRA 
ESKUALDUNA-REN KRONIKETAN

Hari kronologikoari jarraituz, ikus dezagun zer-nolako argibideak
dakartzan 1910eko azaroaren 11ko Eskualduna-k. Herririk herriko
atalean, Atharratzeko informatzaileak era honetara ondu zuen bere
artikuluxka [7]:

Dagun igantetik zortzi, azaroaren 20 ian, eginik izanen da,
Atharratzeko mothikoen eskola libroan, Congrès cantonal dei-
thu lehen junta, gizon ororen bena berheziki laborarientako,
arristiriko bi oren berberetan hasteko gisan.

Biltzarre hortara jinen direnak eztira debeiatuko; gaiza
hanitch baliousez aiphu eginik izanen da, mintzazale haituz-
ko elibaten entzuteko parada ukhenen dugu eta lau pheredi-
kietarik hirour uskaraz dirateke.

1en mintzaldia eginen du M. Istilart Makaye-ko jaun me-
rak, laborarien arteko batarzunez eta berheziki Caisses rurales,
Mutuelles agricoles deithiez.

2ena M. Marcellin Çugun Zalgiztar etcheko-jaunak,
herriz-kampoalat eta berheziki Ameriketarat joaitiak laboran-
tchari egiten dian ogenaz.

3ena M. Albert Constantin bedeziak, aberetegien behar den
bezala egitetik eta etchekitzetik laborariek ukheiten ahal
dutien abantallez.
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4ena M. Louis Maisonnier Pau-eko jaun abokatu aiphatiak,
eskoletan errelijioniaren errespeta-erazteko, aita eta amek
dutien zuzenez.

Azken pheredikiaren ondotik, oro joanen dira elizalat eta
sakramentu saintiaren beneditzionia emanik dateke.

Goizetik jin nahi diratekienek, entzunen ahal izanen die
meza bat, Atharratzeko elizan, haientako berheziki emanik
datekiana, hamekak eta erditan.

Kongresuaren egitaraua zein izan zen da iragarpen labur horreta-
ko gune nagusia: nortzuk ziren hizlariak eta zeintzuk ziren jorratuta-
ko gaiak. Bestalde, hiru euskaraz izango zirela, eta bat frantsesez,
argitzen du. Beste ohar interesgarri bi daude egiteko. Batetik, ohar
gaitezen iragarpena gizon oro deitzen ari dela, hau da, ez du emaku-
meen presentziarik aurreikusten. Bigarrenik, testuan zehar agertutako
aipamen bik guztiz gezurtatuta utzi dute kongresuaren ustezko laiko-
tasuna, Almanak uskara edo Ziberouko egunaria-ren irakurketak ira-
doki ziguna. Alde horretatik, iragarpenaren azken lerroetako elizaren
eta mezaren inguruko oharrak ezin argiagoak dira; era berean, nabar-
men gelditzen da kongresua eskola libroan egingo zela, eta ez eskola
publikoan.

1910eko azaroaren 25eko Eskualduna astekariak aurreko igande-
an ospaturiko biltzarraren kronika dakar Atharratzeko atalean [8].

Biltzar “ederra” izan zela diosku informatzaileak lehen esaldian.
Gero, politika eta erlijioari buruzko digresio batean sartzen da lau
pasartetan zehar, Maisonier jaun abokat gaztiak azaldu zuena dago-
kion testuinguruan kokatzeko: eskola publikoetan haurrak jainkoa-
ren eta erlijioaren ukazioan eta herran moldatzen hasiak ziren; beraz,
“Abio horrek ez badu trabarik, oraiko burhasouak ez badira jeikiten
eta oldartzen, hirour, lau jente araldia igaran direneko, erlijionia hilik
izanen da, illaburski mundia eroriko da salbajen bizitze utsu eta
abriala”. Dirudienez, bada, Maisonnier abokatuaren hitzaldia orduko
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norgehiagoka ideologikoaren barruan ulertu behar da, eta izan ere,
Paueko abokatuak “erran du noulako den aita amen kountre hasirik
den gerla; erran du zer gisaz aita amek beren zuzen egiazkouak begi-
ratzen ahal dutien”. Ezin da ahaztu 1870etik aurrera Frantzian III.
Errepublika ezarri zela, eta hortik aurrera etengabea izango zela esta-
tuaren eta elizaren arteko gatazka, batez ere 1880-1914 tartean.
Horrela izanik, Eskualduna astekari kontserbadorearen orrialdeetan
behin eta berriro agertuko dira gobernu antiklerikalen aurkako pasar-
te sutsuak [12].

Biltzarraren kronikaren haritik goazela, informatzailearen arabera,
“laket egon gira Istilart Makea-ko jaun merari beha. Aisa enthelegatu
dugu haren uskara. Erran deiku zer gisatara Laphourdi aldian labora-
riak jarririk diren batasun batetara” (ikus Istilarten hitzaldia 1a eta 1b
eranskinetan). Kronika-egileak pasarte bitan aipatzen ditu hitzaldia-
ren ideia nagusiak: laborarien artean kesa bat dute eraikirik, makurren
bat gertatzen zaienean sosez elkar laguntzeko eta galera berdintzeko.
Alabaina, informatzaileak bigarren pasartean azpimarratu zuenez,
“Goubernamentiak ez du hor deusere ikhoustekorik. Goubernamen-
tiak eskentzen du zozietate hoien diruz laguntzia; bena laguntza harek
ezar litiro Goubernamentiaren  eskupeko. Libertate osoua behar da
begiratu. Istilart-ek erran du: ahari umil behar lizateke izan, Gouber-
namentutik zerbaiten ardiesteko”. Hau da, bigarren hitzaldi horretan
ere argi geratu da xehetasun teknikoez gainera kutsu ideologikoa oso
munta handikoa zela Graxien Istilarten hitzetan, kronika-egilearen
azpimarra gorabehera.

Hurrengo hitzaldian, “zoumbait aholku emanik izan dira aberete-
gien gañen” diosku Atharratzeko informatzaileak. Oraingo honetan
ere, pasarte bitara laburtu du hitzaldian azaldutako guztia. Nolanahi,
hirugarren hitzaldi honen kasuan azpimarragarriena da ez dela hizla-
riaren izenik agertzen, areago, azalpenen ostetik “erran du nourbai-
tek” aipatzen da. Guztiz deigarri iruditu zait hori, zeren eta, hamabost
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egun lehenagoko Eskualduna astekarian zabaldutako egitasmoaren
arabera, Albert Constantin jaun medikua baitzen sujet horretaz min-
tzatu behar zena. Zer dela-eta darabil kronikak hizlaria adierazteko
era ilun hori? Ez al zen Constantin medikua izan igande gogoangarri
hartako hizlarietariko bat? 

“Zugun jauna mintzatu da azkenik”, kronika-egileak dioenez (ikus
hitzaldia 2. eranskinean). “Erran du zerk erakharten dian Basaburuko
lur langilen hertzia eta galtzia; zerk erakharriko dian, bortchaz ere,
Ziberou gain hounen prauetzia: Amerika eta hiri handiak dira heben-
ko uzurriak. Lurrari ihesi, gazteriatik pharte handia badoua Ameri-
kalat eta hirietarat. Zeren bilha? – Miseria gorriaren. Bena ez dutugia
ikhousten Amerikano handiak? – Eia zoumbat? – Ez dutugia ikhous-
ten tchapelekin hirialat jouan neskatilak? – Tchapel haiek zer gorda-
tzen die? Eia azta hirietan goure neskatilek behechi dutien dothiak”.
Kontura gaitezkeenez, Zugun jaunaren hitzaldiaren nondik-norako-
ak laburtzean ere, orduko beste burruka baten zipriztinak jaurti ditu
kronika-egileak. Gesu batean itzuliko gara auzi horretara, eta zenbait
lerrokada eskainiko dizkiogu. Bego momentuz dagoen-dagoenean.

Lehen kongresu horren kronika ondoko erara amaitu zuen infor-
matzaileak: “Atharratzeko jaun doienak eskerrak eman dutu konfe-
rentzia egiler beren mintzaldien ondotik, eta azkarki aholkatu dutu
bildurik ziren sei ehun laborariak batasun baten egitera kantonamen-
tian”.

Horrenbestez, hasiera batean pentsatutakoaren kontrara, aipu lla-
bur horretan berriro ikusi dugu Atharratzeko kongresu hauen konfe-
sionaltasuna. Nolanahi, harrigarria da aipaturiko partehartzaileen
kopurua: sei ehun laborari. Kopuru hori “Six à sept cents Basques de
la Haute-Soule” bihurtu da, kongresuaren kronika ostetik jarraian
argitaraturiko “Adresse des Congressistes du canton de Tardets, à Mgr
l’Évêque de Bayonne” delakoan. Agiri hori eskola publikoaren –lai-
koaren– kontrako aldarria da azken batean. Dena dela, zenbat entzu-
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le egon ote ziren Atharratzeko lehen kongresuan? Aipatu sei ehun
horiek ez ote dira larregi? Gogora ezazu, urte horietan Atharratzeko
herriak 1.200 bat biztanle zituen.

2. ATHARRATZEKO BIGARREN BILTZARRA 
ESKUALDUNA-REN KRONIKETAN

Gorago esan bezala, 1912ko azaroko hiru zenbakitan aurkitu ditu-
gu Atharratzeko bigarren kongresuari buruzko argibideak [9-11].
Lehenengo eta behin, azaroaren zortzikoan ondoko kronika plazara-
tu zuen Atharratzeko informatzaileak [9]:

Daigun igantetik zortzi, azaroaren hamazazpian, dateke
Atharratze-ko kantonadako gizonen bi gerren junta, Congrès
cantonal deithia; Maule-ko jaun archipretra buru.

Goizan, hamekak eta erdietan, badateke meza bat, Atharratze-
ko elizan, berheziki junta hortara hurruntik jinen diren gizoner,
khiristi eginbide handi horren bethatziaren segurtatzia gatik.

Arristiriko bi oren berberetan, mothikoen eskola libroan,
pheredikiak, lehena frantzesez, azken hirourak uskaraz.

Mintzatuko dira
1ik.- M. Jacques Gorre, Mauleko arrondizamentuko Aita

familiakoen biltzarreko gehiena, Eskoletan errelijioniaren eta
aita-ama familiako khiristien zuzenen errespeta-eraztiaz.

2ik.- M. Albert Constantin bedezia, Zuhainen eritarzunez
eta geroan zuhainen segurtatziaz.

3ik.- M. Dominique Iribarne, injeniurra, Cooperative agri-
cole deithu laborarien arteko biltzarreko gehiena. Borthakoen
geinhatziaz gero, eritarzunen haietarik hurruntzeko zer egin
behar den.

4ik.- M. Mark Çugun, Zalgiztar etcheko jauna, Laborariak
bere sor-lekhian laborantchari emanez edireiten dutian abantallez.
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Azken pheredikiaren ondotik, oro joanen dira elizalat eta
emanik dateke Sakramentu saintiaren beneditziona.

Orai diala bi ourthe, ezinago laket izan ziren laborariak
ordunko pherediku baliouser beha.

Aldi hountan ere, laket izanen dira eta erakaspen hounik
entzunen die beren estatu eder eta ohoragarriaren hobeki
maithatzeko bai eta ere beren mouzkinen emendatzeko.

Oraiko junta, igaran aldikoa bezala, gizonen berentako
dateke.

Aurreko kongresuarekin gertatu bezala, lehen kronika hau iragarpen
laburra da, eta bertan dauzkagu zehaztuta bai hizlariak eta bai hitzal-
diak. Eta aurrekoan legez, oraingo honetan ere argi ikus daitezke kon-
gresuaren konfesionaltasuna eta emakumearekiko diskriminazioa.

Behin eta biltzarra ospatutakoan, Eskualduna astekariaren 1912ko
azaroaren 22 [10] eta 29ko [11] aleetan lehen kongresuak eduki zue-
na baino oihartzun askoz zabalagoa aurkitzen da, izan ere, luzea
zenez, kronika zati bitan banatuta agertzen da ondoz ondoko zenba-
kietan. Areago, bigarren kongresua Eskualduna astekariaren Ziberoan
ataleko hasierako editorialaren protagonista izan zen [10]. Editorial
horretan batez ere alde ideologikoak nabarmendu baziren ere, labo-
rarien partehartze handia aipatzen da behin eta berriro: “laborariak
zirelakoz han, saldo hanitchez handienian” edo “mundutze handia
bildu da”. Eta osteko beste artikuluxka batean “gizonada ederra”
dakar. 

Kronikaren lehen zatiaren hasieran [10], besteak beste, ondokoa
diosku: “herri hurrunenetarik, huillanenetarik bezala, heltu dira gizo-
nak, nombait bost ehunen hereña, bilkhura hortara”. Eta kopuru
handi hori aipatu ostetik: “Goure Aita eta Agour Maria ororek alga-
rrekin erran ondoan jaun doienak esker hounak eman dutu lehenik
jaun kalounje Duhalde Maule-ko archipretrari, egin deikun ouhou-
riaz jitez goure bilkhuraren buru jartera”.
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Kongresuan bizi izan zen giroari buruzko oharrekin amaituta, hi-
tzaldien gaineko iruzkinak datoz. Azaroaren 22ko Eskualduna-k lehe-
nengo biak dakartza bakarrik. Lehen hitzaldi bi horiek “erlisioniaren
sustengatzeko eta laborantcharen goresteko ziren”.

Lehenengoan, Musde Gorre pheredikari frantzimantak eskola
publikoen aurka egin zuen: eskola publikoak liburu kondenatuak
erabiltzen zituela –“liburu gaistoen khozu gaistoa barreiaturikago da
Atharratze-ko kantonadan, Uskal-herriko beste zoin nahi kantonadatan
beno; han diren 26 eskola publikoetarik, badira hamar Elizak konde-
natu liburiez zerbutchatzen direnak”– eta berorren ondorio kaltega-
rriak –“Jinkorik gabe eraiki haurrak eztu berantago errespeturik ihou-
rentako, ez bere aita-amen ere, eta zer nahi krimaren egitera erakha-
rririk da, ezpeitu Jinkoaren justiziaren ez beste munduko gaztigien
beldurrik”–. Musde Gorrek gurasoak adoretu nahi zituen elkar zite-
zen “beren zuzenen balia-erazteko, eta beren haurren framazoek goga-
tu moldian igaran-eraztetik begiratzeko”.

“Bigerren pheridikia”, kronikak argitu bezala, “eman du Zalgize
Jauregui-zaharreko etcheko jaunak, Mark Zugunek” (ikus hitzaldia 3.
eranskinean). Dirudienez, “eskuzapartak usu ziren haren entzutiari:
marka haren mintzaldia zentzu hounez bezain ezpirituz betherik
zela”. Informatzailearen arabera, Frantziaren eta erlijioaren sostengu
eta maitatzaile hoberenak direla laborariak erakutsi zuen Mark Zugu-
nek. Nolanahi, kongresuaren kronikako lehen zatiaren amaieran esal-
di guztiz argigarri bat dago: “Pherediku horrek ohart erazi deiku orai-
ko pheredikari bitchiaren osaba errespetagarriak, Zalgize Zuguneko
etcheko-jaunak diala bi ourthe, mota hortako lehen bilkhuran egin
zeikuna”. Hau da, Zugun etxeko-jaun zalgiztarrak –Mark eta Marce-
llin–, izatez, bi dira, osaba-ilobak, eta ez bat bakarra, inoiz pentsatu
izan dudanez.

Kronikaren lehen zatia parentesi arteko Daigun aldian segida esa-
pidearekin bukatuta, azaroaren 29koa “Biltzarrarena (Segida eta
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urhentzia)” izenburuaz hasten da [11]. Hasiera-hasieran dioenez,
“Azken bi pheredikien sujetak emanik ziren laborarien argitzeko
haien mouzkinen emendatzia-gatik, damu edo damu bide eli-bati
behar diren sendagailliak edo ephantchiak ezariz”. Hau da, Atharra-
tzeko bigarren juntako hitzaldi bi horiexek dira guri gehien interesa-
tzen zaizkigunak, eurak dira-eta gai tekniko bana garatu zutenak hein
handi batean.

Dagoenekoz dakigunez, “Constantin jaun bedezia mintzatu da
zuhainen eritarzunaz eta haien ordaristatziaz” (ikus hitzaldia 4. erans-
kinean). Kronikak zutabe-erdia eskaintzen dio Atharratzeko medi-
kuaren mintzaldiari, hainbat kontu nabarmenduz. Lehenengo eta
behin, baso-galtzearen arriskuak gogora ekarri dizkigu: “ondoramen
galgarrienak jiten dira etchaltetako oihanetarik arrount arrounta
zuhainen, ala gaztainatze, ala ametz, ala haritch, ala besterik zoin
nahien khentzetik”. Izan ere, “bortietako oihanak pikarraitzen balin-
badira, aro-gaitzetan, aiziaren indarra borthitzago da; erauntsi han-
dietan aldiz, hourrak batetan eraisten, errekak hantzen, uhaitzak han-
ditzen eta gaintitzen, hourte gaitzak agitzen hour bazterretako lurrak
aidatzen eta eramaiten dutielarik”. Areago oraindik, “gaiza beharrak
dira zuhainak mendi gainetan eta macheletan, besteñiz uthurriak
agortzen dira, ekhiak lurraren eztidura chukatzen beitu”. Ostetik,
zuhaitzen zenbait eritasun aipatzen ditu, eta azkenean gaztainondoe-
na, hainbesteko hondamendia ekarriko zuena Euskal Herriko bazter
guztietara; besteak beste, “Basa-buru-ko seme den Lichanztar M.
Anchen Japonen dagon misionista” gogorarazten digu, eta bai hark
Japoniatik bidalitako gaztainak, hemengo gaztainondo gaixoak
ordezteko asmoz.

Azkenik, “Dominique Iribarne jaunak aiphu egin deiku borthako-
en geinhatziaz eta eritarzunetarik, berheziki uzurritetarik, haien begi-
ratziaz” (ikus hitzaldia 5. eranskinean). Kronikariak dioenez, oso
interes handiko gaia zen, milaka libera galdu baitziren aurreko urte
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bietan zerrien izurritea zela-eta. “Nombait hirour laur ehun mila libe-
ra galdu dutie Atharratze-ko kantonada tchipian berian laborariek
buru hortarik. Aldiz, dembora hortan, Iribarne jaunak, borthako sal-
do bat zialarik, bakhotch bat ere eztu galdu, haien behar den bezala
geinhatziaz arrankura hartu beitu”.

Hitzaldiak amaitutakoan, “tenoria zen elizalat joaiteko”. Elizan
izandako ekitaldiaren gaineko azalpenak, aurreko hitzaldiek besteko
tartea hartzen du kronikan. Ekar dezagun hona pasarte bat, erabilita-
ko tonuaz ohar gaitezen: “Jaun archipretrak, pheredikagiatik era-
koutsi deizku junta eder harren ondoramen bezala hartu behar dutu-
gun chediak: Jinkoaren amorioa, erlisioniarena, alkharrena; Jinkoaren
eta Elizaren leger obeditzia, erlisioniaren sustengatzeko eta khiristi
zuzenen zaintzeko eta errespeta-erazteko ororek bat egitia, Jinkoa
gabe, erlisionia gabe, alkharren amorioa gabe, ezpeita deus hounik
mundu hountako ez besteko, aldiz haiekilan beita lur hountako
bakiaren bermia eta beste munduko irousitatiarena”.

3. ATHARRATZEKO TALDEAREN AGERIKO PARTAIDEAK

Gorago adierazi dugunez, oso interesgarria litzateke jakitea, beste-
ak beste, nortzuk aritu ziren Atharratzeko taldearen inguruan. Orain
arte dauzkagun datu erabilgarri bakarrak Eskualduna astekarian eta
Almanak uskara edo Ziberouko egunaria-n agertutakoak dira. Hau da,
biltzar bien egitarauetan iragarritako hizlarien izenak dira gehien bat.
Nolanahi, hurrengo lerroetara ekarriko ditugun protagonisten azal-
penetan ez ditugu zerrendatuko hitzaldia frantsesez egin zutenak, eta
ez momentu oro inguruan ibili ziren elizgizonak. Horrenbestez, bost
lagun dira denetara: Albert Constantin, Dominique Iribarne, Gra-
xien Istilart, Marcellin Zugun eta Mark edo Xemark Zugun. Banan-
banan aurkeztuko ditugu eta bakoitzaren oinarrizko datu biografiko-
ak eskaintzen ahaleginduko gara.
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3.1. Albert Constantin jaun medikua

Hemen erakutsiko ditugun Cons-
tantin medikuaren gaineko zer-
tzelada eta mugarriak, jadanik beste
artikulu baterako bildu genituen [1;
27: 99-103]; orduan plazaratutako
biografia da hona aldatuko duguna
ia besterik gabe.

Ez da erraza Albert Constantin
medikuari buruzko argibide askorik
lortzea ohiko iturri bibliografikoeta-
ra joz gero. Gehienez bizitzako data
nagusiak eta Jean-Baptiste Constan-
tin idazle zuberotarraren semea izan
zela aurkituko duzu, eduki zuen kar-
guren baten aipamenaz batera.
Horren adibidea izan daitezke kasu-
rako, Zuberoako idazle zenduak libu-
ruan [13] Jean-Louis Davant eus-

kaltzainak Jean-Baptiste Constantinen atalean eskaini dizkion lerro-
ak: “Ber lekuan [= Atharratzen] luzaz kontseilari orokor izanen da
idazlearen seme medikua, Albert (1873-1957), aita bezala euskaltza-
le beroa, baina idazteari ez hain emana, beharbada denbora eskasez
bere bi eginbideen gatik”. Nolanahi, Davantek ez du Albert Cons-
tantin idazle zuberotar zenduen antologian sartu.

Albert Constantin Nafarroa Behereko Izpuran jaio zen, 1873ko
abuztuaren 23an. Garazi aldean sorturik eta handiturik, eskolak lehe-
nik Larresoron eta ondoren Baionan egin zituen. Medikuntza-ikaske-
tak Parisen burututa, 1898. urtean Atharratzen kokatu zen, eta ber-
tan hil 1957ko apirilaren 28an. Ia 60 urtez izan zen bertako medikua.
Urte horietan Basabürüa alderik alde korritu zuen, lehenago oinez eta
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zaldiz, gero motorrez eta autoz. Ezinago mediku jarraikia omen zen,
etxeetaraino hurbilduz nornahi izan zedin haren beharrean edozein
tenorez. Auzapeza ere izan zen 1924-35 tartean eta lan ederrak buru-
tu zituen, esaterako eskola eta errebotea eta bai hainbat bide, iturri
eta horrelako, inguruetako mendietan. Halaber, 1919an Paueko
Kontseilu Orokorrerako hautatu zuten, eta zeregin horretan hil arte
mantendu. Domina franko eman zioten, hala nola “officier d´Acade-
mie” eta “officier de la Legion d´Honneur” direlakoak.

Jean-Baptiste Constantin (1847-1922) eta Engrâce Garbi (1854-
1948) izan ziren Alberten gurasoak, biak santagraztarrak. Aita errien-
ta izan zen Izpuran eta Mithiriñan; hark eman omen zion, haurrean
eta gaztean, euskal izatearen eta Basabürü txokoaren amodioa. Aitak
artikulu eta bertso asko ondu zituen, batez ere Eskualduna astekarian
argitaratu zituenak; oso ospetsu bihurtu zuen “Joanes Garaztarra”
izengoitia. Euskaltzaindia sortu zenean zubereraren ordezkari izenda-
tu zuten.

Albert Constantin jaun medikua 1903ko azaroaren 22an ezkondu
zen Marie Claire Amestoirekin (1882-1944), hain zuzen ere, Saint-
Martin Harriaga-Morroxko Hazparneko alkate eta diputatu aberats
okituaren alaba sasikoa. Hiru seme eduki zituzten: Jean (1904-81),
Arnaud (1905-68) eta Pierre (1906-42). Lehendabizi Hernaniko
josulagunen ikastetxean sartu zituzten, alegia, Pierre Lhande (1877-
1957) euskaltzain zuberotarra bizi zen egoitzan, baina, Gerla Han-
diarekin muga-arazoak larritu egin ziren eta Pauera bidali zituzten
ikastera. 

Iturri guztiek nabarmen uzten dute Albert Constantin medikua-
ren euskaltzaletasuna, eta testuinguru horretan aipatzen dute Eskual-
duna aldizkariaren alde mende hasieran buruturiko lana, edota
Eskualtzaleen Biltzarrean Jean Etxepareren ondoan lehendakariorde
gisa emandako urteak, eta bai euskaltzain urgazle izatea ere (1923tik
aurrera). Alabaina, beste puntu azpimarragarri bi daude, hots, hartu-
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eman estu bi, hona ekarri nahi ditudanak. Batetik, Azkuerekin eduki
zuen adiskidantza aipatu gura dut, eta besteak beste, berorren hizte-
giaren burutzapenerako eman bultzada. Bestetik, ezin da inola ere
ahaztu Iparraldeko lehen euskal nazionalistetarikoa izan zela bere
adiskide Pierre Buruzain (1859-1920) mediku hazpandarrarekin
batera, eta, izatez, “un parti nationaliste viable” antolatzeko egokiera
ere aipatu zion, kasurako, 1903ko eskutitz batean [14].

Dena den, Jon Casenaveren arabera [15], izaera berritzailea da
Albert Constatinen alderik garrantzitsuena. Jon Casenaveren ustez,
Pierre Buruzain, Albert Constantin eta Jean Etxepare medikuek ireki
zioten atea modernitateari, XIX. mende-amaierako Euskal Herriaren
ikuspegi krepuskular, argizari-jale eta itxian, atzerrian ikasten luzaro
egon eta herrira itzuli zirenean. Hiru medikuok astinaldi ederra eman
zioten ordura arteko paisaia ideologikoari eta, besteak beste, orduko
diskurtso identitarioa birbideratzen ahalegindu ziren.

Ez gara hemen luzatuko jaso zituzten makurraldiak zerrendatzen
[15, 16]; kontua da batez ere arlo kulturalera mugatu beharrean aur-
kitu zirela. Baina, Etxepare eta Buruzainen euskal idazlanak nahikoa
ezagunak dira eta Albert Constantinenak, ostera, lurrak irentsi ditu,
itxura batean. Izan ere, normalean artikulu bi esleitzen zaizkio [17,
18], hain zuzen ere, 1947 eta 1954koak, eta, areago, guztiz zabaldu-
ta dago gorago aipatu dugun Davanten iritzia, Albert Constantinen
ekoizpen idatzizkoa guztiz urria dela dioskuna. Uste horren abiapun-
tua, beharbada, Herria astekariko obituarioko [19] esaldi batean aur-
ki daiteke: “Nahiz etzian hanitch-hanitch izkribatzen...”.

Noraino zuzen ote da, baina, uste hori? Hau da, zein da Albert
Constantinen obraren benetako luze-zabalera?

Alde horretatik, orain arteko datuen arabera, arestian aipaturiko
artikulu ezagun bi horiez gainera, eta Atharratzeko bigarren biltzarre-
rako prestatu idazlan maratzaz landa, ez dago beste idazlanik Cons-

174

Kepa Altonaga



tantinen euskarazko kurrikuluan. Horiek horrela direlarik, zelan azal-
du daiteke Zerbitzari-ren kontraesana? Alegia, bada Jean Elizalde Zer-
bitzari-ren 1927ko kritika-artikulu bat [20] Euskaltzaindiari zuzen-
dua, euskaltzain izateko Iparraldeko hautagaien zerrenda luze sama-
rra damaiguna. Besteak beste Zerbitzari-k zera diosku idazki
horretan: “Sekulan mendiz alde huntan, haindikoaren pareko Eus-
kaltzaindi bat egiten balitz, ez litazke segur bazterrerat utziko Cons-
tantin, Ataratzeko jaun mirikua, gure Eskuarari dion atchikimendua-
ren eta astetik asterat Eskualdunean agertzen dituen solasaldi polliten
gatik”. Begi bistakoa denez, azpimarratu dugun esaldi-zati horrek
obra idatzi zabal batean-edo oinarritzen du Albert Constantinen gai-
tasuna hautatua izateko. Hau da, Zerbitzari oker ez badago, Herria
astekariko obituarioak baino 30 urte lehenago oso emankorra izan
zen Constantin medikua, eta beraz, litekeena da Albert Constantinen
luma XX. mendeko lehen laurden osoan Eskualdunean idazten ari-
tzea. Baldin-eta Zerbitzari-ren esana zehatza bada, eta ziurrenez bada,
orduan aztertzeke daukagu plazaratua izatea merezi duen aitzindari
baten lana.

Nire ustea da, Albert Constantin medikua egon zela, kasurako,
Eskualduna astekariak 1904ko otsailetik aurrera Zuberoako berrien
aurretik ateratzen hasi zen “Ziberoan” epigrafearen idazleen artean.
Epigrafe horretan denetarik argitaratzen zen, dela Frantziako politika
eta ekonomia, dela laborarientzako aholku eta irakaspen, dela ipuin
eta istorio, eta abar, eta anitz urtez iraun zuen. Bada hor ikertu beha-
rreko alor bat.

3.2. Dominique Iribarne jaun ingeniaria

Dominique Iribarne ingeniaria da gure zerrendako bigarren prota-
gonista. Zoritxarrez egungo Zuberoan guztiz ahaztuta daude aitzindari
horren bai izena eta bai ekarpena. Segidan emango ditugun datu bio-

175

Atharratzeko biltzarrak eta Atharratzeko taldea 14ko gerla atarian



grafikoak Allande Sokarros lagunaren adeita-
sunari zor dizkiot, beronek lortu baititu lauro-
geita asko urte dituen Marie Iribarne elkarriz-
ketatuz. Beraz, Dominique Iribarneren alaba-
ren lekukotasuna da hemen osotuko dugun
biografiaren oinarria. Halaber, Marie Iribarne-
ren eskutik iritsi zaigu bere aitaren bizitzaz
Gaxuja Etxegoienek –alegia, ingeniariaren
idazkariak– ondu memorandum laburra.

Dominique Iribarne Montevideon jaio zen, 1874ko ekainaren
11n. Aita, Bernard Iribarne, zapatagintza-enpresa bateko jabea zen,
Uruguaiko armadarentzat larruzko botak fabrikatzen zituena. Alabai-
na, 1879an seme gehienaren esku utzi zuen zuzendaritza, eta Dona-
zaharrera sartu zen familiarekin batera. Bernard Iribarnek eta bere
emazte Jeanne Iturbide ahatsarrak hamar haur ukan zituzten, Domi-
nique hirugarrena zelarik; azken hirurak Donazaharren sortu ziren.
Guztiek ikasketa handiak egin zituzten, eta Euskal Herrian kokatu.

Gainerako haurrideak bezala, handizki eskolatu zen Dominique.
Lehen mailako ikasketen agiria –Certificat d’Études Primaires– lortu
zuen 1884ko agorrilaren 8an, eta zientziazko batxilergoa 1891ko api-
rilaren 22an. Ingeniari-agiria (Eraikuntza saila) erdietsi zuen Parisko
Arte eta Manufakturako Eskola Nagusian, 1897ko uztailaren 15ean.
Ordurako eginda zeukan urtebeteko soldadutza [21].

Edouard Iribarne, Dominiqueren anaia batek, botikari-ikasketak
egin zituen eta Atharratzen jarri zen 1905. urtean, gaur egun notario-
bulego bat den etxean. Anaia bisitatzera etorri eta Atharratzez zein
Basabürüaz maitemindu zen Dominique. Areago, Atharratzen bizi-
tzea deliberatu zuen. 

Garai horretan Zuberoa oso herrialde pobrea zen, Gaxuja Etxe-
goienen arabera. Atharratzen kokatu zenean, Dominique Iribarnek
Basbürüaren eta oro har Zuberoaren garapena bultzatzeari ekin zion.
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1909. urtean esne-kooperatiba bat eratu zuen Sorholüzen, San Anto-
ni ospitaletik hurbil kokatua den etxe handi batean. Kooperatiba hori
sortu eta berehala ia, Izeya marka plazaratu zuen, ardi-gazta merkatu-
ratzeko. Gaztandegi horretan gurina ere fabrikatzen zen. 1920ko
hamarkadaren amaieran, gaztandegi hau Atharratzeko frontoiaren
alboko etxe batean jarri zuten. Izeya gaztari Parisko Nekazaritza
Lehiaketa Nagusiko urrezko domina eman zioten 1929. urtean.

Dirudienez, Basabürüko nekazariak ardi-hazkuntzari ekin ziezaio-
ten konbentzitzeko, Dominique Iribarne igandeetan herririk herri
ibiltzen zen, euskaraz eta frantsesez idatzitako esku-orriak banatzen
meza-irteeran. Zaldiz joaten zen. Esne-bilketak antolatu zituen, eta
hiru esnetegi eratu: Sorholüzekoaz gain, Landan eta Izuran. Era bere-
an, arkumeen sortzaroan bost langile arduratzen ziren haien hiltzeaz
ostegunero, eta Maulerat eramaten zituzten, handik Landetarat eta
Bordelerat bidaltzeko. Txerriak ere hazten zituen, ardi-ilea biltzen, eta
ongarri zein fosfato eta soja saltzen.

Gerla Handia piztu zelarik, Dominique Iribarnek 40 urte zituen
baina boluntario gisa aurkeztu zuen bere burua. Tarbeseko armategi
nagusian jardun zuen gerrak iraun zuen lau urtean, leku horretan ber-
tan lanean aritu zelarik aurretik ere. Tarbesen egon zen bitartean, Sor-
holüzeko Izeya kooperatiba Dominiqueren konfiantzazko gizona zen
Ponticault jaunak zuzendu zuen. Beronen alaba Gaxuja, geroago
Etxegoien batekin ezkondu zena, Dominique Iribarneren idazkari
egon zen luzaz. Ponticault jauna istripu batean hil zelarik, Gaxuja oso
gaztea zen eta Dominique Iribarnek bere gerizapean hartu zuen, ikas-
ketak eginarazi eta idazkari bezala hartu. Gaxuja Ponticault-Etxe-
goien 2004. urtean hil zen, 92 urtetan, baina Dominique Iribarneri
buruzko memorandum bat utzi du.

Boluntario zegoela, 1916ko urtarrilaren 16an ezkondu egin zen,
Tarbes hirian, Gamarteko Flore Jauriberrirekin; berau senarra baino
hamazortzi urte gazteagoa zen. Bost haur ukan zituzten: Jeanne (Tar-
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bes, 1916.12.26; Atharratze, 1988.08.18), Anita (Atharratze,
1919.09.11), Marie (Atharratze, 1921.04.05), François (Atharratze,
1923.05.02; Atharratze, 1929an difteriak hildakoa) eta Léon (Atha-
rratze, 1926.04.16; Atharratze, 1982.06.24).

Dominique Iribarnek Zuberoako ekonomia bultzatu nahi zuen,
eta sarritan Frantziako Jura herrialdea hartzen zuen eredu, han oso
garatuta baitzeuden kooperatibak. Esaterako, emakumeentzako lan-
bideak sortzeko asmoz, erlojugintza sortu nahi izan zuen Zuberoan,
lan horretarako emakumeak trebeagoak zirela iruditzen zitzaion-eta.
Jeanne bere alaba nagusia eta bai honen eskola-lagun bat ere
Besançon hirira bidali zituen trebakuntza bat egitera, bi-bien gastuak
ordaindu zituelarik. Esaten ei zuen: “Nire herrialdeaz Jura txiki bat
egingo dut”.

Atharratze-Sorholüzeko kooperatiba antolatu aurretik, Domini-
que Iribarnek ingeniari-lanetan jardun zuen, eta izan ere, sasoi horre-
tan diseinaturiko zubi baten planoa aurkitzen da alabak gorderiko
paperen artean. Biarnoko Nay herrian enpresa bateko zuzendaritzan
ere egon zen. Langileak greban jarri zirelarik lan-baldintza eta solda-
ta hobeak lortzeko, haien alde azaldu zen: Marie alabak dioenez,
“kristau soziala” zen, garaiaz aurretik.

1929ko urriaren 29an –astearte beltza– Wall Street-eko burtsa
hankaz gora joatean, erreka jo zuen Dominique Iribarnek: aberasta-
sun ia guztiak galdu zituen gertakari horretan. Areago, handik laster,
paraplegiko gelditu zen. Lau urteren buru zendu zen, Atharratzen,
1933ko agorrilaren 16an, 59 urte zituela. Tarte horretan, bere adiski-
de min Albert Constantin  medikuak artatu zuen. Flore Jauriberri
emaztea 1966ko apirilaren 8an hil zen.

Urteak jin, urteak joan, Dominique Iribarneren aipua galdu egingo
zen, eta aitzindari hori zeharo ahaztu. Alabaina, hark urratutako bidee-
tan ibiliko ziren askoz ere gerorago, besteak beste, 1980ko hamarkadan
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eratutako Axuria kooperatiba –arkume-haragiaren salmentarako– edo-
ta 2006. urtean abiaturiko Azkorria gazta-kooperatiba.

Gorago aipatu dugun “Noula begira borthakoak eritarzun habo-
roetarik” da kontserbatu den Dominique Iribarne ingeniariaren idaz-
lan bakarra. Dirudienez, berak herririk herri banatutako esku-orriak
galdu egin dira zeharo. Bestalde, ez dago zehazterik Eskualduna aste-
kariaren “Ziberoan” epigrafearen idazle ezezagunen artekoa ote zen.

3.3. Graxien Istilart jaun auzapeza

Pierre Duhourrek Gure Herria aldiz-
karian plazaratutako artikuluan aurkitu
ditugu Graxien Istilarti buruzko datu
biografiko argitaratu bakarrak [22].
Egia esateko, oso datu zehatz gutxi aur-
ki daitezke artikulu horretan, izan ere,
anekdota eta pasadizoetan gelditzen da
datuetan baino gehiago, eta, horrela iza-
nik, oso ondo islatuta dago “zuri” eta
“gorrien” arteko gatazka-giroa, eta bai
Graxien Istilarteren ibilbide politikoa.

Graxien Istilart Hazparnen jaio zen,
1864ko maiatzaren 11n, Elhiarrea
etxaldean. Aitaren istripu baten ondorioz, 1874an Hazparnetik
Makeara aldatu zen familia, amaren etxondora, Eiheraldera. Hamai-
ka urterekin egin zuen lehen komunioa, eta, zazpi neba-arrebetarik
zaharrena zelarik, eskola utzi eta laborantzari atxiki zen, soldadutza-
ra joan arte. Pierre Duhourrek dioskunez, “zerbitzua eginik itzuli zen
herrirat, aitzinean bezen eskualdun eta fededun”. Nahikoa esangu-
ratsua da esaldi hori, orduan guztiz galgarritzat jotzen baitzen solda-
du-zerbitzua.
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Makean ezkonduta, Oihanetxeberria etxaldea erosi zuten senar-
emazteek, horretarako dirua mailegatuz. Areago, dirua mailegatu ahal
izateko “Caisse Rurale” bat eratu zuten herrian, 1906an. Eta hortik
berehalakoan, “Mutuelle de la Mortalité du bétail” kofradia –errege-
lamendua euskaraz Hiriart-Urruti kalonjeak moldatu omen zuen–,
eta geroago suaren kontrako segurantza. Bada, Graxien Istilartek
berak eman zuen Duhourrek aipaturiko hiru ekimen horien azalpen
konplitua, Hazparnen 1910eko buruilaren 27an irakurritako solasal-
dian, “Caisse rurale delako lagungoaz”  [23]. Istilarten hitzaldia, iza-
tez, Hazparneko freren aterpean ospatu zen bilkura zabal bateko par-
te bat zen, eta zati bitan banatuta plazaratu zuen Eskualduna asteka-
riak [24, 25]. Graxien Istilartek, ziurrenez, Hazparneko hitzaldi
berbera-edo errepikatuko zuen Atharratzen, hurrengo azaroan. Ez
daukagu horretaz argibide gehiagorik, baina kontua da hizlari ederra-
ren fama bildu zuela [16].

Herriko auzapez hautatu zuten 1908an: Graxien Istilart luzaroan
izan zen herriko alkatea. Duhourrek honela marraztu digu orduko giroa:

Denbora hartan, baziren Makean bi alderdi: bat Eliza eta
jaun erretora meneko eta azpiko nahi zuena, bertzea aldiz
katoliko onen alderdia, eliza buruzagi nahi.

Ordu hetan ere orai bezala edo gehiago, azpiz, Jainko lege-
aren etsai maltzurrak ari ziren azkarki lanean eta gobernioko
gizon gorriak azkarki bermatzen ziren herrietako kontseiluan
ezartzeko beren kidekoetarik. Grachien gaztea eman zen bere
bihotz guziaz Elizaren alde, egiazko katolikoen lerroan eta
bere ahalak ttipi kausiturik ere, sendi du bide chuchenean
denaren indarra ez dela sekulan debaldetan hedatua. Bere
lagunek hartzen dute Istilart aitzindari bezala eta jarraikitzen
zaizko, ozkaz ozka, urhats guzietan.

Pierre Duhourren artikuluan agertutako istorioen antzera, beste
hainbat gorabehera politiko susma daitezke Graxien Istilartek Pierre
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Buruzain mediku hazpandarrari bidalitako eskutitzak irakurriz: itxu-
ra batean, Istilart barruraino sartuta zebilen orduko saltsa politikoe-
tan [26].

Nolanahi, Duhourrek oroz gain laborari gisa erretratatu digu
Istilart, baina, laborari berriztatzailea: “Laborantzaren aldaka guzier
atchikia, mota guziak behar ditu haztatu, phizatu, bere lurretan en-
tseatu, hazi, landare, onkhailu, zuhaitz. Eta ikhusten duenean aitzi-
nean baino mozkin hobea duela berri zerbaitekin, lehiaraz bere
inguruko laborariak berri hartarat”. Alde horretatik, guztiz aipaga-
rria da Graxien Istilart egon zela Japoniako gaztainondoa erein
zuten lehenengoen artean min-horiak bertako gaztainondoak jo
zituenean, eta, izan ere, Italiatik etorritako delegazio ofizial batek
Makeako alkatearen gaztainondo aklimatatuak bisitatu zituen [27].
Merezimendu handiko gizona zen, eta Duhourrek ez du zalantzarik
Légion d’Honneur delako kurutzea emango ziotela, zuria barik
gorria izan balitz. Hala ere, 1921eko otsailean gobernuak Chevalier
du Mérite Agricole egin zuen, eta 1929ko uztailean Officier du Méri-
te Agricole.

Horiez gain, badirudi noiz edo behin idazlanen bat ere paratu zue-
la Eskualduna astekarian, edo behintzat horixe ondoriozta daiteke,
Duhourren esaldi honetatik:

Eskualdun kasetaz ere egin du ongi handia laborarier,
mami handiko kontseiluak heleraziz Eskual-herri guziari. 

[…]
Nok ez du aditu katoliko batasunetan Istilart-en solasa?

Elizaren zuzenen zeintzeko, bethi suharrenetarik agertu da
urhats guzietan.

Hau da, Graxien Istilart noraino trebatu zen hizlari –eta, antza,
idazle– gisa? Badirudi behintzat Hazparneko eta Atharratzeko ekital-
diak ez zirela haren saio bakarrak izan.
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Dena dela, Graxien Istilart 1954. urtean pausatu zen. Aipagarria
da, bestalde, Graxienen anaietariko bat, Jean-Baptiste Istilart (1878-
1934), hamaika urterekin Argentinara joan zena –tout son bagage
intellectuel se résumait dans la langue maternelle apprise au foyer [28]–
eta asmatzaile eta enpresa-gizon ospetsu bilakatu zena [29].

3.4. Zugun Marcellin eta (Xe)mark etxeko-jaun zalgiztarrak

Marcellin eta Mark Zugun osaba-ilobak izan ziren, eta bai Zugu-
neko eta Jauregizaharreko etxeko-jaunak hurrenez hurren; horixe da,
behintzat, Eskualduna astekariak dioskuna [10]. Zenbait zehaztasun
gehiago erants ditzakegu orain, beti ere Allande Sokarrosen laguntza-
ri esker, berak lortu baititu Xarles Hokiren ahotik.

Xemark Zugun da Jauregizaharra etxaldeko François Zugun eta
Anna Equios bere emaztearen semeetariko bat. 1861eko urriaren
23an sortu zen eta 1949an hil. Catherine Diribarne anderearekin
ezkondu zen 1891ko ekainaren 11n eta sei alaba ukan zituzten (tar-
tean zenbait egunez baino bizi izan ez ziren bikiak). Alaba horietari-
ko bat izan zen Xarles Hokiren amona, hau da, egungo Jauregizaha-
rreko etxeko-jaunarena. Xemark Zugunek Baionan egin zuen solda-
dutza, 64º R.I. erreximenduan. Soldadu-agiriak ohar hau dakar: sait
lire, écrire et compter. Etxeko tradizioak dioenez, Xemark Zugunek
gustukoak zituen irakurtzea eta idaztea, eta, bestalde, oso gustura
zebilen kaleko zein baserriko jendearekin. Dirudienez, jakitate zaba-
leko gizon gisa ezagutzen zuten, eta, izan ere, aita Pierre Lhande eus-
kaltzainari lagundu omen zion hiztegia osotzen zubereraren lekuko
modura [30].

Bestalde, Zugun etxaldean ez da gehiago Zugun familiako jende-
rik, Zugun Xemark bizi zen garaian saldua izan baitzen. Ez dugu
Marcellin Zugunen gaineko inolako argibiderik.
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Oso deigarria da osaba-ilobak gai berbera oratzea Atharratzeko
biltzarretarako, alegia, emigrazioa. Nolanahi, ezin dugu ahaztu emi-
grazioak debate zabala sortu duela betidanik Europa osoan, eta bero-
rren oihartzunak dira bizi-bizi Atharratzeko mintzaldietara iritsi zire-
nak. Zugun osaba-ilobak emigrazioaren guztiz kontra agertzen dira,
eta izatez Pierre Lhande euskaltzain zalgiztarraren 1910eko L’émigra-
tion basque liburuari erantzuten diote [31], besteak beste. Izan ere,
XIX. mendeko erdi-aldetik hasita odoluste ikaragarria pairatu zuen
Euskal Herriak, eta oso goiz entzun ziren emigrazioaren kontrako
ahotsak, kasurako Montebideoco berriac –Martin Hiribarrenen bertso
famatuak (1853)– eta beste hainbat eta hainbat. Dena dela, ez zen
jende-isuria geldiarazi eta pil-pilean iraun zuen aldekoen eta aurka-
koen debate ideologikoak ere. Batzuen batzuek –Julien Vinson, adi-
bide ezagun bat aipatzearren– optimismoz ikusten zuten emigrazioa,
eta progresoa ekarriko zuela iruditzen zitzaien: indianoek dirutza
zekarten aldean, eta horrek herriaren aurrerakada bultzatuko zuen
azken batean. Besteren batzuk –Zugun osaba-ilobak bezalaxe, Cons-
tantin medikua edota Iribarne ingeniaria– askoz ezkorrago agertu
ziren auzi horren inguruan, eta barrutik abiatuta eraiki nahi dute
herria, aberastasuna bertan sortuz. Luzea izan da, eta garratza, emi-
grazioaren gaineko eztabaida, baina, Mehatsek adierazi bezala [32]
ezin da sinplifikatu inoiz egin izan den bezala, baikorrak errepublika-
zaleekin eta ezkorrak kontserbadoreekin identifikatuz. Hau da, ezin
dugu pentsatu Eskualduna aldizkari kontserbadorearen ingurumari
osoa emigrazioaren kontrakoa izan zenik definizioz, goitik behera eta
era monolitikoan. Esaterako, hor dugu Etxepare medikuaren kasua:
hasiera batean Ameriketarako joera sinpatiaz begiratu bazuen ere,
urteak joan urteak etorri, gero eta ohar saminagoak idatzi zituen emi-
grazioa dela-eta, guztiz kezkagarria bilakatu baitzen haren kolkoan
[27].
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4. GIBELSOLASA

Esanak esan, zenbait kontuk nabarmentzea merezi dute.

Lehenengo eta behin, esan beharrekoa da ezin sinistuzkoa suerta-
tzen dela zein gutxi ezagutzen dugun gure historia hurbila: Atharra-
tzeko biltzarrak edota Constantin medikua eta Iribarne ingeniaria,
kasurako, ez dira aspaldi urrun batean joandako mendeetako kume-
ak, ez Erdi Aroko edo nik zer dakit zein sasoi ilunetako jazokune lan-
brotsuak denboraren isuriak ezabatuak, baizik eta ia-ia herenegungo
Euskal Herrian bizi izandakoak, gure begien aurrean kasik. Ezin da
ulertu horrelakoak gure entziklopedietan-eta ez agertzea, ezin da uler-
tu horien guztien berririk inortxok ere ez edukitzea, horien guztien
oroimena ezerezean amilduta egotea. Aintzat ez hartzea.

Lehen konstatazio negargarri horren ostetik, bizpahiru xehetasun
erantsi nahi ditut, idazlantxo honetako datu apurretan oinarriturikoak.

Batetik, eta hasiera batean uste nuenaren kontrara, Atharratzeko
biltzarrak ez ziren ekimen laiko baten ondorioz antolatu. Eskualduna
astekariaren kroniketan ikusi dugunez, elizaren hegapean ospatu
ziren ekitaldiak: ez dira falta errezoak eta bedeinkazioak hasiera-
amaieretan, eta Atharratzeko doiena eta Mauleko artzapeza dira oro-
ren buru. Areago, inpresioa dut Atharratzekoak ez zirela ekitaldi iso-
latu batzuk izan han bakarrik antolatu zirenak, eta bai, ostera, heda-
dura askoz handiagoko programa baten barruko ekintzak, orduko
borroka ideologikoen testuinguruan ulertu behar direnak. Horren
alde legoke Graxien Istilarten partehartzea: gogoratu, Atharratzen
azaroko biltzarra baino lehenago, Istilartek irailean eman zuen min-
tzaldi bera, Hazparneko freretan egin “bilkuran”. Nago horrelako
makina bat “bilkura” eta “junta” egingo zirela urte horietan herri
tarro askotan, baina, zer esanik ez, frogatzeke dago susmo hori.

Atharratzeko biltzarren konfesionaltasun nabariak ezeztatu egiten
al du Atharratzeko taldearen lan-hipotesia? Nire irudiko, ez, edo ez
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zeharo behintzat. Ikusi dugunez, argi dago Atharratzeko biltzarren
asmoa doktrinamendu ideologiko eta mobilizazio politikoa zela bes-
te ezeren gainetik, eta, jakina, horrek ez du zerikusirik prosa zientifi-
koaren alorra jorratu nahi duen inolako mintegirekin. Ados horraino.
Alabaina, biltzarren antolatzaileak ez izateak –edota ez antolatzaile
bakarrak– ez dio indar guztia kentzen “mintegiaren” ideiari. Esan
nahi baita, beharbada Atharratzeko biltzarrak ez ziren izango Albert
Constantinek-eta eratutako plataforma guztiz laikoa zientziaren
zabalkundean mailarik xumeenean ahalegintzeko, baina, dena-delako
plataforma hori erabili egin zuten edozelan ere; bozgorailu izan zuten.
Areago, elizaren kontrol zuzenetik kanpo bide zegoen aldizkari batez
baliatu ziren gerora, mintzaldiak batera argitaratzeko. Almanak uska-
ra edo Ziberouko egunaria izan zen aldizkari hori.

Ildo horretatik, guztiz aipagarria da Almanak uskara edo Ziberou-
ko egunaria. Urtekari hori Parisen argitaratu zen 1887-1914 bitarte-
an, eta arduradun bi eduki omen zituen, “l’abbé Iribarne” eta Felix
Larrieu medikua. Ohiko iturri bibliografikoek ez dute argibide asko-
rik ematen Iribarne horren gainean: bakarrik esaten dute hiru liburu
eman zituela argitara –Ciberouco guthuna edo libria (1852), Mysterio
eta eguia guehienac (1856) eta Sen Grat Oloroueco aphezcupiarentzaco
Mous deLassalle catradaleco eretorac erran dutianac uscaraz ezariric
(1879)– Zalgizeko erretorea izan zela adierazteaz gainera; ez dira inon
aipatzen bere jaiotza- eta heriotza-urteak. Hala ere, Jean Pierre Oure-
ten adeitasunari esker, Baionako eliz artxibategitik jasotako ondoko
xehetasun biografikoak erants ditzakegu Zalgizeko erretore ezezagun
horren bizitza argitzeko. Jean dugu Iribarne abadearen ponteko izena,
eta 1814ko apirilaren 26an sortu zen, Altzabehetin. 1838an apaiztu-
ta, hurrengo urteetan ondoko postuak bete zituen Jean Iribarnek:
Oloroen bikario 1839an, Eskiulan bikario 1843an, Garindainen
erretore 1844an, Arüen erretore 1856an, Onizegainen erretore
1862an, Sarrikotapen erretore 1868an eta Zalgizen erretore 1873an.
Zalgizen zendu zen 1890ko apirilaren 28an. Egia esateko, mugarri
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guzti horiek ere ez dute Zalgizeko erretorearen nortasuna larregi argi-
tu, baina, bai zehaztu digute puntu bat: arduratzekotan 1887-1890
tartean arduratuko zen, gehien-gehienez, urtekariaz, eta ez, Jon Bil-
baok dakarren bezala [33], urtekariaren ibilaldi osoan. Hau da, diru-
dienez Almanak uskara edo Ziberouko egunaria Felix Larrieu medi-
kuaren ataza izan zen urte luzeetan, alegia, 1887-1914 bitartean.

Felix Larrieu mediku mauletarra (1863-1941) oso enigmatikoa da
nire ustez, eta ezin interesgarriagoa. Alabaina, ez da haren biografiarik
osotu, ez bada oin-ohar gisa, eta soilik aurki daitezke haren bizitzako
aipamen solteak han-hemenka. Dirudienez, Maulen eman zuen bere
lehen mediku-urtea [34], baina, Paris aldean kokatu zen, Montfort l’A-
maury herrian (Seine-et-Oise), eta, jakin izan dudanez, hango alkatea
izan zen 1924an; bertan hil zen. Doktore-tesia argitaratu zuen 1889an
–Gui Patin, doyen de la Faculté de médecine de Paris: sa vie, son oeuvre, sa
thérapeutique (1601-1672)–. Baditu beste zenbait liburu ere [35], euro-
tariko batzuek hainbat edizio eduki zituztenak: Guérison radicale de la
syphilis (1894), Cure prompte et radicale de la syphilis: syphilis et mercure
(1911), Traitement efficace et pratique de la tuberculose pulmonaire
(1914), Notes sur l’étiologie et la prophylaxie du typhus exanthématique
(1915). Dena dela, Felix Larrieu medikua bestelako jakintza-alorretan
ere murgildu zen –dela historia, musika, literatura, zein arkitektura–, eta
hainbat idazlan argitaratu; bat aipatzearren, bere azken liburua ekarriko
dugu hona: Paradoxes archéologiques sur l’évolution de l’architecture reli-
gieuse, du Moyen Age au XVIIIe siècle (1938). Halaber, makina bat bidaia
egin zituen, esaterako, Erromara [34], Alemania, Austria eta Holanda-
ra, eta bai Moskura ere, mediku-kongresu baten karietara, eta Lisboara,
prentsa-kongresu –Congrès de la Presse– batera [36]; Belgikara ere bai
[37]. Kontura gaitezkeenez, pertsonaia sinpatiko eta benetan erakarga-
rria da mediku mauletarra, aldi berean eruditu eta polifazetikoa [34]. 

Paris aldean bizi arren, Felix Larrieuk ez zuen euskal munduareki-
ko lotura eten, eta, adibidez, euskaltzain urgazle izendatu zuten, Eus-
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kaltzaindia eratu berrian (1919). Besteak beste, Almanak uskara edo
Ziberouko egunaria plazaratzen zuen urtero Parisen bertan. Ildo bere-
tik, harreman zuzena zeukan Eskualduna astekariaren buruzagiekin,
eta izan ere, Luis Etxeberri Eskualdunaren sortzaileak haserretu eta
astekaria utzi zuenean 1901ean, Felix Larrieuren izena agertzen da
haren postua hartzeko, Albert Constantin medikuaren eskutitzetan
ikus daitekeenez [14: 579].

Eskutitz horietan egiazta dezakegunez, Albert Constantinek oso
kezka handia zuen orduko Eskualduna zela-eta, eta bere ideien zabal-
kunderako plataforma gisa ikusten zuen, zalantzarik gabe. Aldizka-
riaren kontrola lortu nahi zuen, halako moldez non, nous aurons enfin
quelque chose de bien à nous, où nous collaborerons indépendamment,
prêtres et laïcs, qui servira nos seules idées, parlera de nos seules habitu-
des, servira à la masse quelques notions d’histoire locale et contribuera à
la diffusion de l’idée particulariste [14: 579] 

Asmoak asmo, 1904ko beste eskutitz batean Constantin Atharra-
tzeko medikuak ondokoa diotso Hazparneko Pierre Buruzain medi-
ku adiskideari [14: 586]:

Quant à l’Eskualdun ona, nous avons eu avec Monsieur
Hiriart-Urruty un échange de nombreuses lettres très amicales
et très vives. J’ai conquis à la pointe de mon opiniâtreté et de
mon incorrection la place qui revenait à la collaboration sou-
letine et qu’il lui faut absolument pour faire quelque bien par
ici: deux ou trois colonnes qui nous avaient été promises à
Cambo. Nous avons  actuellement une existence presque auto-
nome et envoyons directement notre copie à Lamaignère.

Le journal commence à très bien prendre dans le canton
de Tardets: en plus des 200 numéros qui s’y vendent à 1 sou
tous les dimanches, je ne doute pas qu’il n’y ait au moins 50
ou 60 nouveaux abonnements. J’ai un excellent collaborateur
dans l’abbé Espil, curé de Roquiague. Il est jeune, savant, tra-
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vailleur, calme et enthousiaste. […] J’en ai quelques autres de
bonne valeur aussi, si je puis arriver –et j’y arriverai– à les dis-
cipliner.

Oso esanguratsua da, Constantinen eskutitz bi horietatik garandu
ditugun aipuok adierazitakoa. Argi dioskute, batetik, zer-nolako hel-
buru ideologikoak zeuzkan Atharratzeko medikuak –eta jakina, l’idée
particulariste dioenean abertzaletasuna-edo ulertu behar da– eta bide
horretan Eskualduna aldizkariak zelako egitekoa zeukan haren ustez.
Baina bestetik, Nous avons actuellement une existence presque autono-
me et envoyons directement notre copie à Lamaignère horrek zera adie-
razten digu, alegia, Zuberoako lankideen lanak zuzenean zihoazela
inprimategira –Lamaignère argitaletxera– Manex Hiriart-Urruti ka-
lonjearen orrazketa zuzentzaile-zentsuratzailerik gabe. Ordura arte
soilik Jean Etxepare medikuak erdietsi zuen pribilegio hori, zeren,
aipatu beharrekoa da, Hiriart-Urruti zuzendariak goitik behera
“orrazten” baitzituen astekarian argitaratzen ziren idazlan guzti-guz-
tiak [27: 78].

Esan gabe doa, la collaboration souletine dioenean, inplizituki
Eskualduna astekariko “Ziberoan” epigrafeaz mintzo da. Baina, gal-
dera potoloa dago gaur-gaurkoz erantzunik gabea: nortzuk ziren
Albert Constantin medikuaren laguntzaile lizifrinatu beharreko
horiek? Hor aipatutako Arnaud Espil (1874-1945) Arrokiagako apaiz
bikain horrez gainera, nortzuk ziren besteak, balio handikoak? Nire
ustez, erantzuna oso munta handikoa da, ekarpen galanta baita
“Ziberoan” epigrafearena, ez bakarrik Eskualduna aldizkariarentzat,
baita XX. mendeko zubererarentzat ere, eta halaber, ikusi ahal izan
dudanez, euskal zientzia-prosaren historiarentzat ere. Esaterako, nork
idazten zuen medikuntza-gaien gainean? Oraintsu arte Albert Cons-
tantinenak zirela pentsatu izan dut, baina gaur egun zalantzatiago
nago: adibidez, norena da tuberkulosiari buruzko idazlana, “Zibero-
an” epigrafe barruan Eskualduna aldizkariak 1909ko apiril-maiatzeko
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ondoz-ondoko bost zenbakitan [38-42] plazaratu zuena? Albert
Constantinena da, ala gaixotasun horretaz liburu bat plazaratuko
zuen Felix Larrieurena?

Azalpen luzexka hauen ostetik, itzul gaitezen hasierako itaunera:
ikusitakoak ikusita, ba al dago oraindik mintzatzerik “Atharratzeko
taldearen” lan-hipotesiaz? Ni neu, baiezkoan nago. Kontua da datu
berriokin bestelakotu egin dela taldearen izaera. Izan ere, Atharratze-
ko kongresuen baitan proiektu biren konfluentzia antzeman daiteke.
Alde batetik Elizaren asmoekin osoki bat egiten zuten hizlariak zeu-
den, gizarte-eredu katolikoa bermatu nahi zutenak eta Estatu laikoa-
ren eragina mugatu. Proiektu horrek Elizako agintarien eta Eskualdu-
na aldizkari indartsuaren babesa zuen, eta asmo horren alde hitzaldi
batzuk frantsesez ere egin ziren. Baziren, bestalde, kongresu konfe-
sional haietan kolaboratu arren, asmo elizkoi hutsetatik haratago joan
nahi zutenak, propioki “Atharratzeko taldea” osatuko luketenak.
Hauen proiektuari arreta urria eskaini zien Eskualduna-k, eta  Paris-
ko Almanak uskara-ren inguruan aurkitu zuten nolabaiteko aterpea. 

Atharratzeko taldearen ideia planteatu nuenean, “mintegi” ñimiño
baten irudia  begietaratu zitzaidan. Orain, ostera, ikaragarriro handi-
tu zaizkit Albert Constantinen presentzia eta garrantzia, batetik, eta
bestalde uste dut arnasa-luzeagoko zerbait zegoela: itxura batean
Albert Constantinek herri-proiektu oso bat zeukan, Atharratzeren-
tzat, Zuberoarentzat eta, zer esanik ez, Euskal Herriarentzat. Ahal
zuten neurrian, Albert Constantinek eta Atharratzeko taldeak aber-
tzaletasunetik gertu zegokeen herri-proiektu horren alde ziharduten.
Herri-proiektu horren baitan, dirudienez, zientzia-prosak ere bazuen
bere tokia, bazuen bere egitekoa, nahiz eta alor subsidiarioa izan. Zer-
nahi gisaz, guztiz argigarria litzaiguke jakitea, proiektu horren lehen-
tasunen zerrendan euskara oro har, edota zientzia-prosa zehazkiago,
non kokatuta zeuzkaten, aurrenekoen artean edo azken aldera. Lehen
begiratu batean, badirudi euskaltzalea zela.
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Nolanahi, eta parraplada luze honi amaiera emateko, esan deza-
gun Atharratzeko biltzarretarako prestatu zituzten gaiak aktualitate
handikoak izan zirela, eta bai engaiamendu handikoak ere. 

5. ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK

[1] ALTONAGA, K. 2003. “Gure prosa zientifikoaren lehen
urratsak: Albert Constantin jaun medikuaren Zuhainen eritarzunaz
eta haien arraberrikatziaz”. Ekaia, 17: 121-137. Ikus: http://
www.ehu.es/euskara-orria/euskara/publica/ekaia/ekaia17.pdf

[2] CONSTANTIN, A. 1913. “Zuhainen eritarzunaz eta haien
arraberrikatziaz”. Almanak uskara edo Ziberouko egunaria. 125-135.

[3] ÇUGUN, CH. 1913. “Laborariak sor-lekhian egoitez dutian
abantailak”. Almanak uskara edo Ziberouko egunaria. 121-125.

[4] IRIBARNE, D. 1913. “Noula begira borthakoak eritarzun
haboroetarik”. Almanak uskara edo Ziberouko egunaria. 135-141.

[5] ÇUGUN, M. 1911. “Amerika eta hiriak utzirik, hobe dela
sor-lekhian egoitia”. Almanak uskara edo Ziberouko egunaria. 79-82.

[6] ETXEBARRIA, J. R. 2002. “Euskal prosa zientifikoaren his-
toriaren inguruan”. Hegats, 30: 63-75.

[7] XX. 1910. Eskualduna, 1231 zenbakia, azaroaren 11koa.

[8] XX. 1910. Eskualduna, 1233 zenbakia, azaroaren 25ekoa

[9] XX. 1912. Eskualduna, 1335 zenbakia, azaroaren 8koa.

[10] XX. 1912. Eskualduna, 1337 zenbakia, azaroaren 22koa.

[11] XX. 1912. Eskualduna, 1338 zenbakia, azaroaren 29koa.

[12] ITÇAINA, X. 2005. “Les politisations plurielles de la socié-
té basque à la fin du XIXe siecle”. 223-237, in: Histoire générale du

190

Kepa Altonaga



Pays Basque. T.V. Le XIXe siècle: 1804-1914. Manex Goyhenetche.
Donostia: Elkarlanean. 359 orr.

[13] DAVANT, J. L. 2001. Zuberoako idazle zenduak. Elkarlane-
an. 213 orr.

[14] CHARRITTON, P. 1989. “Fonds Broussain: les lettres du
docteur Albert Constantin (12.12.1899-22.6.1919)”. Hommage au
Musée Basque: 573-595.

[15] CASENAVE, J. 1997. “De l’article de presse à l’essai litterai-
re: Buruchkak (1910) de Jean Etchepare”. Doktore-tesia. 656 orr.
Bordele.

[16] CHARRITTON, P. 1985. Pierre Broussain, sa contribution
aux études basques. CNRS. 331 orr.

[17] CONSTANTIN, A. 1947. “Etxahun Santa-Grazin”. Gure
Almanaka. Baiona. 25-28 (ikus: Klasikoak, 79: 105-109).

[18] CONSTANTIN, A. 1954. “Eskioulako herria, nountik nou-
la egin den”. Gure Herria, 6: 353-357. (ikus: wysiwyg://17/http://
membres.lycos.fr/p...erria%20nontik%20nola%egin%20den.htm)

[19] XX. 1957. “Constantin jaun bedezia zenthu da”. Herria, 351
zenbakia, maiatzaren 2koa.

[20] ELIZALDE-ZERBITZARI, J. 1927. “Chichta eta pherekak:
Euskaltzaindia”. Gure Herria, 1: 68-72.

[21] XX. 1897. Eskualduna, 527 zenbakia, uztailaren 23koa.

[22] DUHOUR, P. 1932. “Grachien Istilart”. Gure Herria, 12:
193-204.

[23] XX. 1910. Eskualduna, 1225 zenbakia, irailaren 30ekoa.

[24] XX. 1910. Eskualduna, 1230 zenbakia, azaroaren 4koa.

[25] XX. 1910. Eskualduna, 1232 zenbakia, azaroaren 18koa.

191

Atharratzeko biltzarrak eta Atharratzeko taldea 14ko gerla atarian



[26] CHARRITTON, P. & OURET, J.P. 2003. “Pierre Brous-
sain-en gutundegia”. Euskera, 48 (2): 969-1021.

[27] ALTONAGA, K. 2006. Etxepare, Aldudeko medikua. Eus-
kaltzaindia eta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea. 333 orr.

[28] POCHELU. 1950. “Les réalisations de Jean-Baptiste Istilart
en Argentine”. Gure Herria, 22 (4): 248-250.

[29] LAGUNA. 1935. “Un Basque inventeur: Jean-Baptiste Isti-
lart”. Gure Herria, 25: 41-44. 

[30] LHANDE, P. 1926-1938. Dictionnaire basque-français et
français-basque (dialectes Labourdin, Bas-navarrais et Souletin). Tome
I, Dictionaire basque-français. Paris: Gabriel Beauchesne. 1117 orr.

[31] LHANDE, P. 1910. L’émigration basque: histoire, économie,
psychologie. Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 297 orr.

[32] MEHATS, C. 2005. Organisation et aspects de l’émigration des
basques de France en Amérique : 1832-1976. Vitoria-Gasteiz: Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, 315 or. + CD-Rom 1

[33] BILBAO, J. 1976-1980. Eusko bibliographia. Auñamendi:
Enciclopedia general ilustrada del País Vasco. vol. I-X.

[34] ETCHEVERRY, M. 1941. “Necrologie. Le docteur Félix
Larrieu”. Bulletin Société Sciences, Lettres, Arts et d’Etudes Regionales de
Bayonne, 40(?): 153-155.

[35] http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CMD?
ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=RLV&TRM=larrieu+felix

[36] XARRITON, P. 1986. Resurreccion Maria de Azkue eta Pierre
Broussain-en arteko elkarridazketa. Iker-4. Euskaltzaindia. 362 orr. 

192

Kepa Altonaga



[37] XARRITON, P. 2002. “Felix Larrieuren gutunak”. Euskera,
XLVII(2): 690-693.

[38] XX. 1909. “Tuberculose”. Eskualduna, 1150 zenbakia, apiri-
laren 23koa.

[39] XX. 1909. “Tuberculose, II”. Eskualduna, 1151 zenbakia,
apirilaren 30ekoa.

[40] XX. 1909. “Tuberculose, III”. Eskualduna, 1152 zenbakia,
maiatzaren 7koa.

[41] XX. 1909. “Tuberculose, IV”. Eskualduna, 1153 zenbakia,
maiatzaren 14koa.

[42] XX. 1909. “Tuberculose, V”. Eskualduna, 1154 zenbakia,
maiatzaren 21ekoa.

193

Atharratzeko biltzarrak eta Atharratzeko taldea 14ko gerla atarian



1a ERANSKINA: Graxien Istilarten hitzaldia (I)
(Eskualduna, 1910-11-04, 1230 zenbk.)

LABORARIER
ELGAR LAGUN

Lehenago eman uste ginuelarik, ezinbertzez luzatua, huna Istilart,
Makeako jaun merak, iragan buruilaren 27an, Hazparneko bilkuran,
irakurtu solas-aldia “Caisse rurale” delako lagungoaz:

Jaunak,
Laborariek badakigu, gutiago edo gehiago laborantzan, bainan ez

holako bilkura batean mintzatzen. Zertako beraz nuten deithu ni
hunat, zagote; edo nola eztudan ezetz ihardetsi.

Ezetz ihardestea behin eta bietan ere aski izan balitz, nitaz bertze-
rik zitaken orai zuen aitzinean, bilkurari zoakon bezala. Bainan
hemengo buruzagiek nahi ukan dute baitezpada, Makear laborarier
elgar laguntzeko lau urthe huntan egina dugun kezaz mintza zadin
hemen gutarik bat. Zertako? Berek dakite hori. Hola denaz geroz,
huna zenbeit chehetasun ahal dugun bezala: 1ik- Zerk gitu ekarri
horren egiterat?– 2ik- Nola hasi ginen?– 3ik- Nola deramagu geroz-
tik hunat?– 4ik- Zer abantail dugu hortarik?

*
1ik- Zerk gituen hortaratu. –Gure beharrak; ez baita halako nausi-

rik. Ikusten ginuen, zer lanetan ginen, ezin helduz gure egitekoetara,
holako zerbeit egiten ez baginuen elgarren laguntzeko.

Laboraririk hoberenak eztu bethi behar ordu guziez dirua eskuan;
are gutiago gu bezalakoek. Ez du ere bertze asko tratulantek bezenbat
errechtasun, diruaren maileatzeko; ez du dirua prestatuz afera egiten
duten etcherik bere eskuko. Bizkitartean baginauzkan eta badauzka-
gu laborariek, gure heinean, edo zoin tratulant ala ofizialek bezen
pausa-leku onak diruarenzat; ba eta hobeak, zeren gure etchaldeak eta
gure harat-hunatak bezen segurik nehon deus guti baita.
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Halere ordean asko aldiz gutartekoak lanik aski, batetik bertzera
ezin helduz. Eskuko diru pochi baten eskasean, penatu behar, edo ira-
bazi on baten parada galdu; ontsa gostarik hartzekotan ginen esku-
gainaz bertze batzu behar utzi baliatzerat, asko gisaz. Hala nola saldu
behar etzena baliatzeko dembora jin gabe salduz; edo erosi behar zita-
kenaren erosteko dirua ez ukanez.

Gutarik zenbat ezta ibili, bere beharrarekin, zokoz-zoko, dembora
gal, odola gal, bidez bide, non hatzemanen zuten baitezpada beha-
rrezko soma hura?

Eta, Jainkoak daki nola eta noiz hatzeman ondoan, zer kondizio-
ne zorrotzak ez ditugu ikusi askotan maileatzale gaizoari onhar-araz-
ten? Den bezala erraiteko, mesfidagarri ere baita, gordeka bezala diru
keta dabilana, bereziki gizon ontsa ezagutua ez denean, izanik ere
nehon den hoberena eta jarraikiena.

Bi, hiru aldiz intres zuzenetik gehiago kabala baten kreitean sal-
tzaleari; behi edo idi, behar duenak, eta sosik ez eskuetan, zer eginen
du, baizik ere galdatua hitz-emanen? Nahi eta ez, itsuski harrapatua
da hor laborari dohakabea, zenbeit hilabetherentzat behar luken diru
pozia ordu berean prest han eztuelakotz.

Prest daude han lotzaleak, laborariaren larrutzeko, minaren gaine-
ra eginez ausiki.

Oro baino latzago dena, prestatzalea maileatzaleari eskerdun behar
litaken demboran, intres doblea, zuzenaz goragokoa eman diolakotz,
bertze alderat baita, ororen gainera, maileatzalea bilhakatua ikusten,
hamarretarik bederatzietan, prestatzale zorrotz, ireslearen esklabo.
Iduri eta zerbeit zor dion oraino, sangratu duelakotz ederki; azkartzen
laguntze orde, ahuldu!

2ik- Nola lothu ginen gure lagungoaren hastapenari.– Gutarik
bati behin gogoratu zangon, holako zerbeit nehondik hal ba-
zen, egitea. Handik eta hemendik hortako ahal zituen argiak be-
hin eskuratu; gero bere adichkidetarik hiru bildu. Hara non ginen
lau.
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Lauak elgarretara bildurik elgarrekin solas eginik; guk baino gehi-
chago zerbeit zakien bat ere aditurik chehetasun batzuen emaiten,
arrats berean egin ginuen gure keza.

Bederatzi menbroek onhartu zuten, eta sinatu.
Horra keza muntatua. Ez ahal zen sorgingoa, guk Makean egin

dugunean; eta ez da segurki hala.
Bizkitartean, gure lagunetarik baten buruan etzen aise sarthu: zer

mirakulu zen bada keza hori, guhaurek hor ardit bat eman gabe, oro
lagundu ahalko ginituena? Etzezaken kompreni.

Gutan, lagunetan zuen konfiantzak sar-arazia zen, bi begiak hetsi-
rik. Bizkitartean gu bertzeak oro bezala berme zen kezako harat-
hunat guziaz. Izitzeko ere zuen, bere ez jakinaren gainera.

Geroztik ohartua da, etzuela zeren izi, han baikira oro elgarren
berme, eta behar den atzartasuna atchikiz, hirrisku ttipia baita biziki
bakotcharentzat.

Kezaren moldatzea lan errecha bazen, ezta gaitzago haren joan-
arazlen lana. Behin bat behar da eta aski da, lan horri doazkon egite-
koez ongi argitua. Ezta buru haustekorik.

Borondate onarekin, hatzemanen ditu bizpahiru lagun; hautarik
bakotchak bertze hainbertze.

Ororen artean, oinetako handirik higatu gabe hatzemanen dute
behar den garantia.

Garantia segurtatuz geroz, badakigu nora joan diru keta; ez bazau-
ku ere, gu higitu gabe, bera heldu eskaintzera.

Garantia da hemen, bertze askotan bezala, gauza beharrena, bai-
tezpadakoa.

Oro elgarren berme gira holetan; bainan hortako behar du bako-
tchak ere izan bere buruaren berme, hein bat.

Garantiarik hoberena bat bederarentzat da: onest izaitea. Lagun-
tzat har ditake zuhurra, langilea, jarraikia, edale eta hola ez dena.
Hura sos bat gabe hobe da, ezen ez miliun batekin gizon alfer edo
libertin galdua. Hunekin ez lukete lagunek gerlarik eta makur bide-
rik baizik. Kampoan uztea hobe.
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Laborari zuhur, zentzu chuchenekoek aise komprenituko dute
hautu horren ontsa egitetik ez egitera zer ez-baia den hor.

Keza egin-eta ez da bera ibilkio. Behar ditu gidariak, ja erran
duguna. Hok hautatzen dira jadanik barne direnen artean. – Zenbat?
– Hiru: Direktorra, ororen gidari; comptablea, konduen atchikitzale;
kontseilaria, zerbeit egiteko berezi denean, bere hitzaren erraile, gau-
zak oro ahalaz chuchenkiena eta zuhurkiena joan diten.

(Egun zortzi ondarra)
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1b ERANSKINA: Graxien Istilarten hitzaldia (eta II)
(Eskualduna, 1910-11-18, 1232 zenbk.)

LABORARIER
ELGAR LAGUN

Egun hamabortz hasirik erditan utzi solasaren ondarra ISTILART,
Makeako jaun merak emana Hazparneko bilkuran buruilaren 27an.

Herritar laborariek elgar laguntzeko egin keza nola dugun gober-
natzen, huna: gobernatzen dugu hiruek aldizka eta urririk.

Hala nahi dugu eta hala behar, zeren eta balitz gutartean bat, lan
hortako saria hunkitzen lukenik, berehala baluke gobernamenduak
eskua dretcho baten galdatzeko guri.

Lanaren egile hautatuak direnek behar dituzte hartu sartzea gal-
datzen duten lagun berrien izenak. Behar dute askotan elgar hitz-har-
tu: dirua nori mailea, nori presta, zonbat, noiz arte, eta holako. Kon-
duak ere behar dituzte atchiki chuchen oro.

Bederatzi ginen hastean; bagira orai 62, barne girenak, eta urthe-
tik urthera, emendatuz joaki.

Egiten dugu 18 edo hogoi mila liberaren harat-hunata urthean.
Dirua maileatzen dugu, prestatzeko dutenei galdatuz, behar arau, ez
baitute prestamua nehon segurkiago finkatzen ahal.

Hastean diruaren hatzemaitea gaitz iduri zitzaukun bezen aise ha-
tzemaiten orai.

Huna nola den diru hori galtzeko hirriskutik garantitua: hiruetan
hogoi-ta bi etchetako buruzagiak barne gira holetan.

Emagun ez duela gutarik bakotchak bi mila liberaren garantia bai-
zik. Hiruetan hogoi-ta bien artean heldu litake 124 mila libera. Beha-
zue beraz 18 edo 20 mila liberako batek zer lanjer duken hor, hirue-
tan hogoi-ta biak elgarri lothurik berme gaudenaz geroz.

Dirua maileatzen dugu ahalaz ttipika, hala nola muthil edo nes-
kato sehi sos alfer pochi bat dutener; kabala zonbeit saldurik, berriz
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ordainak eros arte dirua zokhoan mutzitzen atchiki behar luketen
laborarier.

Pagatzen diotegu hiru eta erditarik lau arte hori ehuneko; caisse
d’épargne delakoan bezalatsu, sartzean eginez atheratzeko kondizione-
ak. Pagarazten diotegu maileatzaler ehuneko lau, lau eta erdi, arte
hori.

Diferentzia hortarik aise pagatzen ditugu paper tinbratu eta gai-
neratiko gastuak.

Soberakina gelditzen da kezan; hunek, azkartzearekin, eman ahal-
ko du, maileatzen duen intres berean berari maileatzen diotener,
erran nahi, ehuneko hiru, hiru-eta erdi...

Horra nola derabilagun dirua. Zer abantail dukegu hortik? Aban-
tail dute prestatzalek eta maileatzalek. Bakarrik lanaren egilek dute
hor deus ez irabazten; lanik baizik ez dute; bainan ez buru hausteko-
rik.

Diru soberakina eskuetan duenak ez du nehon ibiltzerik, ez intre-
saren, ez kapitalaren eskuratzeko behartzen denean. Han berean ditu,
tenoreko prest.

Abantail are gehiago maileatzalearentzat, intres izariko bat eginez
baituke behar duen dirua; turnatzeko errechtasuna ere ba, dena betan
aldi batez ezpaderake, bi, hiru, lau, bortz aldiz paga baitezake pozika,
nahiago balin-badu.

Nehor ezta gure herrian kreitaren eskasean sofri dezakenik, salbu
bere faltaz. Ezta ere nehor, lehen bezala, nehoren esklabo ditakenik;
ez etcheko-jaun, ez etchetiar. Bakotcha badabilke nahi duenarekin,
burua gorarik.

Horra zer diren gisa hortako keza baten abantailak.
Abantail handiak dituelarik, ezta gaitz holako baten moldatzea;

guk egin duguna bichtan da nor nahik egin dezakela, guk baino aise-
ago, zeren frango lekutan baitire gurean ez bezalako gizon argituak,
ba eta gu Makean baino dirudunagoak.

*
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Bertzalde badugu herrian halaber moldatua aberen konfrario bat;
bere dirutik abereak dituena, ala bertzerenetik, bereziki bigarren hau,
minberagoa, segurtatzen baititu, malurik gertha balakiote.

*
Badugu ere suaren kontrako asurantza bat, bertze edo zoin kom-

painiak bezen ontsa, irriskua segurtatzen duena, eta diru gutiago ema-
nez: ehuneko 35 edo 40 hurbil merkeago, hortako lana ere urririk
egina delakotz.

*
Ez gira hemen horietako chehetasunetan sartzen ahal; luzegi loa-

ke; bainan balitz hoitarik batez edo bertzeaz argi zerbeit galdatzen
lukenik, buruz-buru, haren zerbitzuko nago bizkitartean; berriz hau
bezalako bilkura bat delarik, hemen ala non nahi, ni baino trebeago
baten aditzeko esperantzan.

ISTILART
Makeako mera.
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2. ERANSKINA: Marcellin Zugunen hitzaldia
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3. ERANSKINA: Xemark Zugunen hitzaldia
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4. ERANSKINA: Albert Constantinen hitzaldia
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5. ERANSKINA: Dominique Iribarneren hitzaldia
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