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1 . -  Sa r r er ea

Transmisinoa eta erabilerea gaitzat hartu diran XIII. Jardunaldiotan, Men-
debalde Kultura Alkarteak Luis Baraiazarra Txertudi idazle karmeldar eus-
kaltzale jantzia omentzen dau.

Badakigunez ezin doguna gaia agortu ez eta gure entzulea gortu, den-
poraren orratz handiak eta txikiak oparitu deuskuen tartera lotuko doguz
omenezko berba eskapariak.

2 . -  Laburpena ,  abs t rac ta

Luis Baraiazarra karmeldarra intelektual euskaltzalea da, jakintza eta
ekintza era militantean josten jakin izan dauena. Eleiz ikasketetako, magis-
teritzako eta euskal filologiako tituluduna izatean, batetik, pentsaera uni-
bertsaleko ekarpena egin dau euskal letretan eta, bestetik, euskal kulturako
ondarea landu dau, batez be hizkuntzalaritzan. Bestalde, herrigintzan jardu-
nik, frankismoko azken hamarkadan Markina-Xemeineko berbizkunde kul-
turaleko gidari eta erreferente nagusietarikoa da, bai ikastolaren sorreran,
baita alfabetatzean, nahiz herri mogimenduetan zein karmeldarren ordenan
barruan.

Liburugintzan dana ezin aitatu dogunez, honeexek zerrendatuko dodaz:

Adorez hiztegietako ikerlan neurtezina -taldean-, Jon Lopategi, bertsozko

mezularia biografia, Teresa Lisieux-ekoaren Idazlan guztiak -lankidetzan-,
Vatikano II. Kontzilio Ekumenikoa-ren itzulpen itzelezkoa eta Frai Bartolo-
me Santa Teresaren Idazlan Guztiak-en edizino kritikoa, eta zelan ez, Nire
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umetako Meñaka autobiografikoa eta Nire sasoiko Markina-Xemein auto-
biografiko-entziklopedikoa.

Euskaltzaindian Hiztegi Batuko batzordekoa eta gramatika batzordeko
kidea be bada.

Baraiazarra, baina, beste guztiaren ganetik, idazleen itsasoko marinela da,
euskalduntasunaren haizeak eta kristautasunaren iparrak nabigarazten dauena.

Azken buruan, baina, Luis Baraiazarra idazlea da, estilo zainduko eskri-
torea, erpak gordez xeratsu agertu daitekeena nahiz luma zorrotzez eztena
sartzen dakiana; bizkaieran uger dakiana eta euskara batuan igeri egiten
dauena. Horregatik eta linguistikako ezagutzakaitik Kili-kilin hasirik, eleiza-
ko, hiztegigintzako, bertsolaritzako munduetan aholkuak, zuzenketak eta
orrazketak amai barik burutzen dituana.

3 . -  Txos tenerako  metodo log ia

Ez da zeregin xamurra tarte estuan inoren biografia era doituan eta goi-
tuan taiutzea. Guk ahalegin osoa egingo dogu Luis Baraiazarra adiskidearen
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goi-beheak tentuz eta ganoraz argitzeko. Izan be, Luis meñakarra ezagutu
gura badogu, jakin baharko dogu bai eleiz ikasketak, euskal filologia eta
magisteritza dituala eginak, baita Aita Rafaeli likoregintzan lagundua dala
be; hainbat monasteriotan gizaldiz gizaldi gorde izan dan tradizinoari eutsiz.
Baita –hau bere bai gero!- “Begira, -dinosku berak- karmeldar bi izan ginan

lehenengoetarikoak ikurrina haizetara ataratzen Bergarako plazan”.

Baraiazarrak berak idatziko biografia ederretariko baten, Jon Lopategi,

bertsozko mezularia, deritxonean, 2000. urtean eskribidukoaren ganean
esan deusku: Jon Lopategi bera ardatz moduan harturik, haren inguruko

pertsonak, bertsolaritza, txapelketak, gizartea albait zehatzen agertzea zan

helburua. Liburu honegaz oso pozik geratu nintzan.

Neuk be halantxe jokatuko dot, Luis Baraiazarra ardatz harturik, haren
lanak, ekintzak, harremanak, Luis bera gunean dala ondurik.

4 . -  Nor  da  Lu i s  Bara i azarra  Txer tud i ?

Luis Baraiazarra Txertudi 1940. urtean jaioa da, Pelé futbolaria –asko-
rentzat XX. gizaldiko kirolaririk onena- jaiotako urte berean. Horregaitik
edo da hain kirolari ona berau be: Ikasle nintzala ondo moldatzen nintzan

kirol guztietan: pilotan, futbolean, igerian... Horreek ziran gure kirolak.

Ona nintzan, baina ez onena; beti agertzen zan gehiago zanen bat. Patxi
karmeldar adiskideak beste hau dino: - Futbolean oso ona zan. Pelotan eta

Paletan be oso ondo jokatzen eban. Uger be oso ondo egiten dau, gaur egun

bere.

Hamar neba-arreba gara dino Luisek; ni bederatzigarrena. Kristau girora-
ko zenbaki aproposa, eleizako aginduak zenbat, neba-arrebak hainbat,
hatan be hamar.

Bartolome Olaetxeak argitzen deusku bederatzigarrena zertaz dan: “Lau-

carizco cureak bere Elesatean Jai Domeca guztietan expliquetan dabena

leguez, 1763an (?), Jaungoicoaen legueco Mandamentuac dira Amar, bede-

ratzigarrena proximoen emazteric ez deseetea. (Google “Dotrina Cristia-
nea”).

Luisez ganera, Baraiazarratarren familian beste olerkigile bi be badira:
Pilare Baraiazarra –Mendebalden-eta jardunaldietako kide asistidua- eta
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Josune Baraiazarra. Olerkigileon barri, Julen Urkizak dakarsku Aldizkari eta

egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografian, 1735 orriadekoan.

Luisek gurasoei eskaintzen deutse Nire umetako Meñaka liburua:

Isidro eta Benigna,

zuentzat da hau, jakina!

Bistatik joanak adina,

bihotzean zagozenez,

hemen nator esker onez.

Luisen aitak eta gureak Errekartean, Artzentalesen egin eben topo.

1936ko gerran, baserriko zabaletik ihesaren estura eta ihesaren estutik ino-

ren eskura jausi ziranean. Patxo Goikoetxea sukaldari gertatu zan Isidro

gailurrerantz etorrela:

-Sagar berdeak bere gozo sasoi honetan Isidro!

-Bai, mutil, zorigogorreko gerra hau ganean eta familia ugaria etxean.

Lapikoetara hurreraturik, ederto baten jan genduan. Halan kontatzen

eban Patxok. 

Horretariko gertaera asko galdu dira, zoritxarrez, ze gerratean bazan

fusila, gerra ostean isila.

5 . -  Ib i lb ide  akademikoa  e t a  ku l tura  garapena

Lehenengo ikasketak Meñakan egin zituan. Nire umetako Meñaka anto-

logietarako liburuan emoten deusku orduko barri. “1951ko udaren amaie-

ra izango zan –dinosku.  Automobila geunkan aginduta. Halako baten

heldu zan eta sartu ginan. Han geratu ziran Meñakako eliza, elizaldea eta

gure Lioneneko eskolatxua”.

2005.ean gara –ninoen neuk liburuaren sarreran- eta Luis Baraiazarra

Txertudi aldi haretako Meñakara itzuli da, Lioneneko eskolatxura, elizal-

dera, jaioterrira, gaurko irakurleari ordukoa kontatzeko. Eskerrak itzuli

dana. Bai galtze ikaragarria “Nire umetako Meñaka” hau idatzi ez balitz!

Baina idatzi egin da, eta zelan!”.
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Liburu horretan dauka irakurleak Luisen umezaroa, zein amaitzen dan,
berak idatzi moduan: Ni karmeldarretara joatean jausten da agertoki hone-

tako oihala.

Luisek latina eta giza zientzak Zornotzan eta Alesbes-en egin zituan. 12

urte egiteko nengoan Zornotzako ikastetxean sartu nintzanean. Zornotza-

ko plaza gainean, Kalbario deritzon lekuan, dagoan ikastetxean sartu nin-

tzan. Larrea gure sasoian nobizio-etxea zan. Dana dala, gure aurretikoak,

Santi Onaindia, Lino Akesolo eta abar, Larreako ikastetxe zaharrean has-

ten ziran. Larreatarren jauregia zan hori, gerra aurretik bota ebena.

Gure sasoian urte bi egiten ziran Zornotzan eta beste hainbeste Alesbe-

sen. Latin eta giza zientziak (humanidades) ziran ikastetxe bi horreetan

ikasi beharrekoak, baina herri txikietako umeen prestaera eskasagaitik eta

erdera be ez genkialako, batzuk urtebete gehiago egin behar Zornotzan eta

ni horreen artekoa nintzan. Gero, Alesbesen bosgarren maila ipini eben.

Beraz, hiru urte Alesbesen. 

Alesbes eta inguru lehor hareek lehenengoz ikustea itzelezko kolpea izan

zan hemengo umeontzat. Trenez Iruñetik aurrerantz ginoiazala, lurra

baino ez zan ikusten; ez etxerik, ez berderik. Noizean behin herri koskorren

bat, lurrak ia bereganaturik, lur kolorekoa dana... Alesbesko geltokira

heldu baino lehentxuago bihurgune bat zan eta gure lagun batek esan

eban: “Laster etorriko gara barriro bertotik etxerako bidean”. Han ez zala

ekanduko uste eban; halako tristurak hartu eban...! Gero gure lagunak ez

zituan agortu Alesbesko urteak eta etxera joan zan; bihurgune haretatik

barriro!

Alesbesetik Zornotzako Larreara etorri zinan nobiziadura. Zer zan
nobiziadua?

Gu ikasketa, olgeta eta errezu artean ia konturatu barik aurrera ginoia-

zan. Nobizio-urtea egitera Larreara etorri ginan. Aldaketa handia. Erlijio-

so-bizitzaren, ordukoaren, aurpegia eta barrua erakutsi euskuezan

Larrean, prest egon ezkero profesa egiteko edota bestela karmeldar bizitza

bertan behera izteko. Gogorra zan biziera ha. Gauerdian jagiten ginan

matutiak koruan errezatzeko, domeka eta jaietan izan ezik... Aszetikako

praktikak, zilizioa, penitentziak, antzinatik indarrean egozan ohitura

ugari; domeka eta jaiegunetan izan ezik ez genduan berba egiteko baime-

nik; zer edo zer agertu behar zanean, mimikaz egin behar.
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Profesa Larrean egin ostean, Markina-Xemeinen zertan jardun
zenduan?

Profesadunen urtea gozoago egin jakun, Larreako proba gogorrak igaro

ostean. Leunagoa zan hemengo bizimodua eta hartu-emonak be gizatiarra-

goak. Eguenetako euskerazko eskolak eta arratsaldeetako paseoak oso gogo-

ko nituan.

Gasteizen burutu zenduzan filosofiako hiru urteak, Lauaxeta-eta
atxilo euki zituezan komentuan. Bazeunkan, orduan, Lauaxetarik
izan zanik?

Gu Gasteizen gengozala, Aita Sabino (Eduardo Olalde) Nafarroako

Leringo semea han bizi zan. Lauaxetaren aitor-entzulea zan karmeldar

hau. Badakigu Lauaxeta oso erlijiosoa zana; karmeldar honek ia santutzat

ei eukan. Ikasleen aurrean ez zan erabiltzen holako auturik. Nik geroago

jakin neban gudarien kartzela izan zala. Gaur dakidan beste jakin izan

baneu...!

Teologiako lau urteak Begoñako Karmelon egin zenduzan. Zenbat
kurtsokide zinien? Euskaldunak danok?

Hamaika. Filosofia hasterakoan hamasei ginan, baina hiru arabar

bidean geratu ziran eta beste bi Erromara joan Teresianum-en teologia egi-

tera. Begoñan guztiak ginan euskaldunak; batzuk erdi euskaldunak.

Apaiztu zinan eguneko zer giro dozu gogoan, nortzuk, zer sentipen?

Paulo Gurpide gotzainak sagaratu ginduzan. Ez zan abade eta erlijioso

euskaldunen gogokoa, bestera baino; Oraindino latinez ziran zeremoniak.

guztia amaituta Karmeloko elizan zehar prozesioa egin genduanean Mag-

nificat gregorianoz tonu solemnean kantatzen genduan bitartean. Hau

benetan hunkigarria izan zan niretzat eta josita geratu jatan. Gero, fami-

liagaz eta Jose Luis Ureta eta honen familiagaz batera Gorbea jatetxean

izan genduan jaia be gozoa izan zan

1966an apaiztu eta hiruren bat hilabete emon zenduzan Larrean.
Zertan zinharduan?

Han, herri txikietara joaten nintzan; sermoiak idatzi, buruan behin eta

barriro ondo pasatu eta pulpitutik sermoia egin. Sasoi haretan hainbat

bider izan nintzan herrietako jaietan sermolari. Handik laster, balio han-

dikoak izan ezik, kendu zituen pulpituak eta holan amatatuz joan zan eli-
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zetako oratoria. Papera aurrean dala hitzaldiak egiteko joera etorri

zanean, asko arindu zan gure lana. Ez egoan sermoi erdian galtzeko arris-

kurik, ezta arduraz buruan behin eta barriro pasatzen jardun beharrik be.

Nik uste dot hitzaldiak idatzi behar horrek emon deustala, neurri baten,

idazteko erraztasuna.

1966ko abuztutik gora Markina-Xemeinen zara. Handik aurrera

“Aitte Luis” izango zara herritarrentzat. Zer eukan orduko komentuak

gaur ez daukanik, eraikuntzan, jendetzan?

Komentuan gaur egun gitxi-gitxi gara; lau baino ez. Ni hona etorri nin-

tzanean, komentu hau profesadunen ikastetxea zan. Orduan 11 edo 12

izango ginan mezako eta ez-mezako eta beste 12 bat ikasle profesadun.

Guztiz 23 edo 24. Komunidade honetan pertsona gogoangarriak ezagutu

ditut.

1967an Madrilen igaro zenduan sei hilabeteko tartea. Zertan zen-

biltzan espainolen hiriburuan? Ikusi ahal izan zenduan Franco hil-

tzailea?

Sasoi haretan, eliz ikasketen osagarri edo, pastoraltza nahiz espirituali-

dade ikastaroa egitera behartuak gengozan. Espiritualidadeko ikastaroa

Erroman egiten zan eta pastoraltzakoa Madrilen eta lehenago Iruñean. Guk

Madrilen, Jesulagunen Ikastetxean, egin genduan.

El Escorial, Valle de los Caídos eta Palacio de Oriente bisitatu genduzan,

baina ez Pardon bizi zana...

Maisua zara Luis eta titulua Valladoliden lortu zenduan.

Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoa amaitu barri zan eta aldaketa

handia sumatzen zan, bai erlijio giroan eta bai gizarte giroan. Nik horren

aurrean neure burua jantzi barik ikusten neban, ia amildegi baten

aurrean legez. Don Julian Olazabalaga Lanbide Ikastegiko (Eskola Labora-

leko) zuzendaria zan eta Markina-Xemein eta inguruan bizi ginan abade

eta erlijioso gazteak eskolak emotera gonbidatzen ginduzan, erlijioko eta

euskerazko eskolak emotera. Horretan, Julianek edo giroak berak eraginda,

ikastolan be irakasle tituludunen beharra egoan eta, hasi ginan maisutza-

ikasketak egin nahian. Zorionez, Salletarrak, eta honeen artean batez be

Xabier Markiegi bilbotarra, konturatu ziran ikastoletan zan premina

Juan Luis Goikoetxea
148



gorriaz eta asko erraztu euskuen bidea. Hau da, lehendik formazio ona

genduanoi titulu hori ia esku-eskura jarri euskuen...

Deustuko unibertsitatean euskal filologiako tituluagaz jabetu zina-
nean, euskal munduko nortzuk ebiltzan zure inguruan, han 1982an?

Euskal Filologia sortu barri zala, Gotzon Garaterengana jo neban. Nire

egoera ez zan ona une haretan Euskal Filologiako ikasketak egin ahal iza-

teko. Izan be, ni Bera Kruz ikastolako irakaslea nintzan orduan, egun osoz

irakaskuntzari emona nengoan; egunero sei ordu. Lan hori alde batera

izterik ez neban pentsatzen, komunidadea pobrea izanik, diru-iturri haren

beharra eban eta nik neuk be ez neban nahi. Arazo hori agertu neutsan

Gotzon Garateri. Harek bietan aurrera egiteko gogoa berotu eustan eta

baiezkoan geratu nintzan

Orduko jazoerarik sonatuena, ziur asko, Tejeroren Golpea izango zan.

Euskal Filologia egitea gogorra izan zan niretzat. Eskerrak gazte eta

adoretsu nengoan! Bera Kruzen sei ordu umeekin egin ondoren, arratsal-

deko sei eta erdietarako Deustun izaten nintzan; han hiru eskola edo lau,

hiru ordutik gora, bidean joan-etorrian beste ordu pare bat, Trabakuako

luperi artean, neguan ia Markinatik urten orduko ilundurik egoten zan.

Holan, bost urtean.

Nor edo nortzuk hurreratu jatzuzan 1988an Adorez hiztegiak egi-
tera profesionalki dedikatu zeintezan?

Patxi Uribarren izan zan lehenengoz nigana hurreratu zana. Biok eus-

kaltzaleak izanik, oporretan elkarrekin ibiltzen ginan. Halako baten esan

eustala uste dot. Aurrez, “Bostak bat”eko lau kidek (Txomin Solabarrieta,

Patxi Uribarren, Juan Luis Goikoetxea eta Gotzon Aurrekoetxea) Sinoni-

moen hiztegia argitaratu eben. Gero, lan handiagoa –definiziozko hizte-

gia– egiteko proiektuari heldu nahi eta, taldea handitzea komeni zala uste

eben. Orduan, Ricardo Badiola eta nigana jo eben eta holan hasi zan gure-

tzat abentura kultural barri hori. 

1991n hiztegi batuko batzordera deitu zinduezan. Harrezkero, biz-
kaieraren homologatzerako eta euskera batuaren modernizatze laneta-
rako behar handia burutu dozu, baina konkretuki zer ekarpen eginik?

Ni aurreko faseetan ibili izan naz erosoen, hau da, hiztegi orokorreko lexi-

koa aztertu izan danean. Bizkaieraren lekukotasuna zehatz emoten ahale-
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gindu izan naz, baina zama edo erantzukizun handiegia sumatzen neban

neure gain; bizkaieraren beste lekuko baten babesa asko estimatuko neban...

1996an gramatika batzordera be sartzen zara

Gramatika-batzordean emoniko urteak ez dira asko izan. Batzorde horre-

tan be bizkaieraren lekukotasuna emotea izango zan nire ekarpenik onena.

Bizkaiko Bertsozale Elkarteko idazkari izan zara urte askotan.
Epaile zereginetan be hainbat mailatan jardun izan dozu: Eskolarte-
koan, Araba-Bizkaikoan, Bizkaikoan eta Euskal Herriko txapelketa
nagusian bi bider

Ikasle nintzala, Euskal Herriko txapelketako saio bat jarraitu ahal izan

neban irratiz; Uztapidek, Lazkao-Txikigaz burruka estuan, bigarren txape-

la lortu ebanekoa; Gasteizen nengoan, Filosofian. Arte horrek liluratu egin

ninduan eta Begoñan nengoala, neure idatzizko saiotxuak egiten hasi nin-

tzan. Hor hasi nintzan benetan bertsolaritzaz zaletzen.

Bertsolaritzan, Luis, harrobiko lana be egin dozu neska-mutilak
bertsoagaz zaletu daitezan. Zein emaitza lortu dozu adibideetan adie-
razteko moduan?

Juan Luis Goikoetxea
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Bai, harrobiko lana egin dot. Zaletasun hori barruan sartuta neukanez,

neure taldeko umeentzat bertso jarriak idatziz gainera, hareei bertsoen tek-

nika irakasten hasi nintzan. Hau Jon Lopategi liberatu moduan eskolarik

eskola hasi aurretik izan zan.

Kili-kili aldizkariko euskeraren kalidadea zeuk jagon izan dozu,
orrazketa eginik edo euskera batuan jarriz. Zenbat urteko lana sartu
izan dozu horretan? Emon deutsuegu kili-kilitarroi behar hainbateko
esker ona? 

Jose Antonio Retolazak nigan konfiantza handia izan dau eta ni albait

ondoen erantzuten ahalegindu naz; benetan pozten naz horretan lagundu

dodanagaitik. Kili-kilik Euskal Herri osoan eginiko lana harrigarria izan da.

Testu zuzentzaile zeregina alde guztietatik egokitu izan jatzu, bai
Karmelen, bai sariketetan, baita eleiz liburuetan nahiz hiztegigintzan
be. Euskerak zer egoera erakusten dau hainbesteko zuzenketa lanak
emoteko, hau da, zer zuzendu izan dozu, gehienbat?

Normalizazioa guztiz lortu ez daben hizkuntzen zoria dala uste dot.

Euskara batuan gauzak argiago dagoz, arauak nahiko zehatzak diralako;

bizkaieraz idatzi nahi dogunean, hainbat zalantza sortzen jaku.

Karmelen Idazle Kontseiluko zara. Dana dala, aldizkari horretan
zer idatzi dozun baino zer idatzi ez dozun agertzea erosoago gerta
daiteke. Karmeleko alineazino finkoa nortzuk osotzen dozue aspal-
diotan? Berba laburretan zer esango zeunke aldizkari horrek emone-
ko uztaz?

Karmel aldizkariak, izan dituan gorabeherak izanda, hau da, dikta-

duraren sasoiko debekuak eta etenaldiak izanda, maila duin baten irau-

teaz asko egin dau. Erakunde bat (Ordena erlijioso bat) atzean eta horren

barruan zuk dinozun “alineazino finkoa” izateak asko esan nahi dau

aldizkariak aurrera egin dagian. “Alineazino finkoak” eta, gainera, musu-

truke artikuluak idazteko prest dagozan beste euskaltzale fin batzuk ingu-

ruan izateak.

Olerkaria zara Luis, bai Hitzezko txirlorak argitaratu zendualako,
baita zeure burua 80ko hamarkadan sariketetara aurkeztu ohi zen-
dualako, eta inork ez dau plazara urtetan sagar ustelak erakusten.
Zein sarik poztu zinduzan gehien?
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Ni ordurako Karmelen batez be, baina baita Zeruko Argian be neure

lantxuak eginda nengoan, baina ia inork ez ninduan ezagutzen idazle

moduan, hur-hurrekoak izan ezik. Gaztea eta euskaltzalea izanik, neure

burua apur bat agertu gureak eragin eustan lehiaketetan parte hartzera:

neu be norbait banintzala eta euskal letretan neure ekarpena egiteko gai

nintzala erakutsi nahi neban. Azken baten bihotzak eta idealismoak era-

ginda sartu nintzan. 

Sari guztiak izan ohi dira pozgarriak, baina Eusko Jaurlaritzak emoten

eban “Lizardi Saria” izan zan niretzat pozgarriena

Euskal Herriaren Historia I eta II argitaraturik, zeure jakintza
arloko polifazetikotasuna erakutsi zenduan. Bertan, ikertze lanetan
ez dozula jardun izan aitortzen dozun arren, bilketa, taxuketa eta
egokitze lan itzela burutu zenduan. Orain 30 urteko liburua dan
arren, ez dozu uste gaurko gazteriarentzat be apropos-aproposa dala?

Sasoi haretan irakaskuntzako era guztietako materialak falta

ziran. Gure historia aztertzen eben lanak lehenago be baziran, baina ira-

kaskuntzan testu liburu antzera erabiltzeko modukorik ez. Are gitxiago

euskerazkorik. Konturatzen ginan Euskal Herriaren historia euskera erra-

zean irakaskuntzan sartzea oso garrantzitsua zala. Historian aditua ez

nintzan eta, ez neukan segurantzarik neure buruarengan, baina hutsune

handia bete eban lan horrek ikastoletan. Orain dala bi edo hiru urte Eus-

kadi Irratirako elkarrizketa egin eustan Tere Belokik eta ikastolan nire libu-

ruok erabili zituala esan eustan eta gomuta ona itzi eutsien, kontizu...

Bidegileak saileko liburuxketan agertzea ohore handia da euskal-
dunarentzat. Zuk, Luis, halako lau bidegileren biografia idatzi dozu.
Ondo baizen sakon ezagutu izan dozu euretariko bakotxa. Halanda
guzti, kontu asko lagako zenduan lekurik ezagaitik liburutik kanpo.

Sail horretan biografia labur-laburrak izaten dira euskara batu erraz-

errazean idatziak. 

Gure gaztetxuak ereduak behar ditue, nork bere ogibidean euskerari eta

euskal kulturari leku duina emon deutseen gizon eta emakumeak aurrean

izatea. Holan konturatuko dira eurekin ez dala hasten mundua; lehenago

be bazirala kultura arloan gauza interesgarriak egin eta ondorengoei

bidea markatu deutsenak. Eduki sakon eta luzeak egokiak izan leitekez
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beste batzuentzat, baina gaztetxuentzat jaki gozoak behar dira, betekada

astunik ez eragiteko...

Idatzi dozuzan liburuetariko bat da Jon Lopategi, bertsozko mezu-

laria, 2000. urtean. Harrigarri gertatzen da, eta nor zaran adierazga-

rri, Santi Jakak eta Joxean Agirrek, Lopategi txapeldun handiari libu-

rua idatzi deiozun.

Badakit Jonek pozik hartu ebala bere biografia neuk idaztea. Egia esan,

egokiena berak idaztea izango zan, baina ez dot uste horretarako giro ego-

kia ebanik. Eskolarik eskola ebilen eta orduan bertso-saioak be ugari izaten

zituan. Sosegu pixka bat nahitaezkoa da holako liburu bat idazteko. Beste-

la, Jonek idazteko gaitasuna berez badau; liburuaren hasieran datozan

auzoko pertsonaia batzuen kontuak, esaterako, berak idatzi zituan eta nik

apur bat orraztu baino ez neban egin ataltxu hori.

Metodoa bidean moldatuz joan ginan. Nire ahalegina Jon Lopategi bera

ardatz moduan harturik, haren inguruko pertsonak, bertsolaritza, txapel-

ketak, gizartea albait zehatzen agertzea zan. Liburu honegaz oso pozik

geratu nintzan.

Itzulpengintzan behar itzelak egin dozuz. Danen artean goia jo

dauena Vatikanoko II. Kontzilio Ekumenikoarena izan da. Zer den-

pora eskaini zeuntsan piramide-lan erraldoi horri?

Urtebetean amaitzekotan geratu ginan; ordaintzeko konpromisoa be

urtebeteko lanarena zan, baina ia urte bi emon nituan horretan eta, eko-

nomia aldetik, tratu txarra egin genduan, azkenean pixka bat konpondu

bagenduan be. Lan ikaragarria izan zan eta pozik geratu nintzan, euske-

raren eta Elizaren alde holako lan ederra burutu ahal izan nebalako. Ni

sinisturik nago itzulpen handi hori egitean goiko laguntza izan nebala,

bestela ez neban hain egoki burutu ahal izango...

Kontzilioko dokumentuak doi eta zehatz itzultzeko latinaz baliatu

zara, Lisieux-eko Teresaren Eskuizkribuak itzultzeko frantsesaz; teo-

logia eta filosofia ikasi zenduzan, magisteritza eta euskal filologia be

bai. Ez jatzu inoz burutara hurreratu unibertsitateetako irakasle bila-

katzeko gogoa, nahia?

Ez, holakorik ez.
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6 . -  Lu i s  Bara i azarrar en  ikuspeg i  s inopt ikoa

6.1 . -  Liburugintza

Miguel de Unamunok ohe ganean etxunda idazten eban, urteen astunak

zutunik ibiltzea galarazoten eutsanean, eta idatzi be lapitzez, boligrafo nahiz

lumek –aldi haretan ez zan oraindik boligraforik- ez dabela gora begira idaz-

ten-eta.

Nik neurez, ahozpez baino aratinez irakurtzeko ohiturea izan dot gogo-

ko, baina orain, okerra galanta hurreratu jat honeek Luis Baraiazarra eta kar-

meldarrak bizpahiru kiloko liburutzarrak argitaratzeari ekin deutsienetik

gora, hasirik Frai Bartolome Santa Teresaren Idazlan guztiak 1556 orrikotik

eta Vatikano II. Kontzilioko dokumentuak 1500 orrikotik jarraiturik. Orain ez

dago aratinez irakurtzerik.

Ganera, ez dira kilo gitxiagokoak Bostak Bat taldeko 3000 Hiztegia-eta. 

6.2 . -  Hizkuntzalaria:  lexikologian aditua

Luisek, nire ustetan, euskeraren arloan burutu dauen lanik handiene-

tarikoa lexikologia arloan egindakoa izan da. Bizkaian azken 20 urte

honeetan inork egin izan dauen lanik oparoenetarikoa. –idatzi izan dau

Patxi Uribarren euskaltzainak; batetik, Adorez hiztegietan, bestetik, Euskal-

tzaindian, Euskaltzaindiko Hiztegi Batuko batzordera berak eroanak dira ter-

mino asko-eta.

6.3 . -  I tzultzai lea eta esti lo  zuzentzai lea

Teresa Lisieux-ekoaren eskuizkribuak eta Olerki itzuliak irakurrikeran

konturatzen da norbera itzulpenaren zama zenbatekoa dan, zer neurritarai-

noko ekarpena egin behar dan hizkuntza handi batetik normalizazino

bidean dan batera. Horregaitik da lorpen harrigarria Luisek pasarte jatorriz-

kotzat hartzeko bestean itzultzea testuak. 

Vatikano II. Kontzilio Ekunenikoa-ren itzulpenaz idatzi dau Karmelen:

“Nondik datoz zailtasunak? Lexikotik baino gehiago, latinezko testu origi-

nalaren esaldi luze eta korapilatsuetatik”.

Juan Luis Goikoetxea
154



6.4 . -  Luis Baraiazarra euskalduna

Hona hemen pasarte adierazgarriok:

Euskera ez da gizartean komunikatzeko tresna soila; bizitza intelektual

eta afektiboa moldatzen dauana be bada. Hau berez jatort. Hartua da, ez

lortua. Dana dala, berez jaso doguna ez dogu berez aurrera aterako, egi-

nahalak eginda baino…

6.5 . -  Luis Baraiazarra idazlea

Luis Baraiazarra, danean eta danaren ganetik idazlea da, zaldi ganeko

prosa darabilena, idazkera akademikoduna, hainbeste orrialdetan akatsik

barik zaroazana, hitz lauzkotik neurtura, hizkera teknikotik prosa poetikora

jauzika  jardutea atsegin dauena.

6.6 . -  Olerkaria eta bertsolaria

Uribarren euskaltzainak dinoskunez, “Arlo horretako bere lanik handie-

netarikoa 1994an hasi eban, Karmel aldizkarian “Txapelketa Nagusiaren

ondoko gogoetak“ lana argitaratu ebanean. Oihartzun zabala izan eban

lan horrek bertsolarien eta bertsozaleen artean. Eta txapelketetan epai-

mahaiko izateko eskatu eutsoen. Horrela ohiko epaimahaiko izan da Esko-

larteko, Bizkaiko eta Euskal Herriko Txapelketa Nagusian (bi aldiz epaile

eta beste behin ordezko).

6.7 . -  Biografiak eta autobiografia

Luis Baraiazarra Txertudik  autobiografia ez eze heterografiak be  idaz-

ten ditu. Pasarte batzuetan, oinutsik ezagutu dogun frailea arima biluzturik

be agertzen da, era harrigarrian gure gizaldiko bidaiari sinesgogorraren

aurrean horren sinesbera. Bere buruaz luze-zabal jardun eban Nire Umetako

Meñaka liburu eredugarrian eta Nire sasoiko Markina-Xemeinen be eten

bako erreferentziak egiten ditu bere buruaz. Danean dala, nekez topauko

dogu frailetxerik hain tentu handiz, hain era gizatartuan narraturik, komuni-

tatea baino pertsona bakoitza biografia bilakaturik.
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6.8 . -  Nire umetako Meñaka:  

Hauxe idatzi neban Baraiazarraren liburu horretako sarreran: “Zer asas-

kaldi irakurtzea “Nire umetako Meñaka” liburu mardoa, ederraren ede-

rrean beti urez handi geratzen jatzuna. Usteko dozunean, irakurle hori,

paragrafo baten harrapatu dozula, mugatu dozula haren idazmoldea,

eskribitzeko  era, ezusteko lekutik urtengo deutsu, hamaika zulo dituan

saguaren antzera, norbera katu eta miau lagata, beti eskapari”.

6.9 . -  Nire sasoiko Markina-Xemein:

Liburu entziklopediko honen ganean era honetako berbak eskeintzen
deutsoz Xabier Kaltzakortak: Zorionez Luis Baraiazarraren liburu honek
neurri ederra hartzen dau. Liburu hau ez da ni baten ardatzean bilbatzen
diran bizipenez bakarrik moldatua. Biografiatik asko euki arren, ez da bio-
grafia hutsa. Markinako etxe, iturri, oroitarri, pertsonaia eta abarren barri
ere emoten dau gure idazleak. Markinan euskerearen irakaskuntzan ikasto-
len sorrera, eskola laboralaren bilakabidea, euskerearen inguruan izandako
ekinbide, jaialdi, irakasbide eta abarren testigu eta eragile zuzena izan dana-
ren testigantza zintzo eta zindoa. Eta nitasun batetik edo esperientzia per-
tsonaletik salto egiten dau herriko kale-etxeetako deskripzinora edo gure
herrian izan diren idazle eta kontularietara. Idazlearen askatasun osoa da,
eta liburua irakurgarriago eta atsegingarriago egiteko bidea, era berean.
Idazleak luma bere gogo eta gurarien menpe darabil. Idazleak bere lumea-
ren bidez gura dauan sailari ekiten deutsa. Harako Stendhal idazle ospetsu
harek nobelaz idatzi ebana era-erara dator: Le roman est un miroir que l’on

promène le long d’un chemin. Stendhal-ek nobelarako idatzi ebana balio
dau honako ere: idazleak bere gogo-bihotzen espilua batetik bestera, hara
eta hona, darabil. Espilua edo, beste era batera nahi bada, arreta edo begia.
Aurretik han-hor-hemen egindako lanak ere baliatzen ditu liburuari osota-
sun eta gozotasun bat emoteko. Interesgarria danaren aurrean jartzen dau
espilua idazleak. Lastoak eta urreak lehen begiradan dirdai antzekoa izan
arren, urrea aukeratu eta eskeiniko deutsa irakurleari. Euskerea bere bizi-
tzan ez eze, Markinako gau-eskola, ikastola eta abarren barri ikasiko dau
liburu hau irakurtzen dauanak. Herri literatura, idazle zaharrak, historia-ata-
lak josiko ditu euskera landu eta zuzen baten. Bere aukera pertsonal horrek
jakituria, ardura eta behar handiaren fruitu dira, dudarik barik. Eta guk, mar-

Juan Luis Goikoetxea
156



kinarrok, bihotz-bihotzez eskertzen deutsagu gure eskuetan jarri dauan erre-

galu polit hau. Eta markinarrontzat ez eze, gainerako euskaldunentzat ere

baliogarri eta estimagarri da Nire sasoiko Markina-Xemein lana.

6.10. -  Karmel  aldizkariko idazle lana

Hainbat idazlan txukun idazteaz gainera, bera izan da azken hogeita bost

urte honeetan zuzentzaile nagusia, Julen Urkizak alboan dauen langile leia-

la. Ganera, zenbait itzulpen edota moldaketa be bereak izan dira.

7 . -  Lu i s  Bara i azarra  g idar i  e t a  burruka lar i

Mark ina -Xemeineko  berb i zkundean .

7.1 .  Ekintzetan

Luis Baraiazarra frankismoko azken hamarkadako berbizkundean aurre-

lari agertzen da, berez, gazterik abiatuko bidetik. Ekintzaile jardunik, Kar-

meneko komentua horma bako bihurtzen dau, kanpokoa barruko eginik, eta

barrukoa kanpoko.

7.2 . -  Gizarteko zurrunbi loan

“Zurrunbiloa” jarri dot –idazten dau Luisek-  orain dala hogeita hamar

edo berrogei urteko gure mundutxu hau irabio bizi-bizian egoalako. Vati-

kanoko II. Kontzilio Ekumenikoa amaitu barri zan. Beste alde batetik, Mar-

xen doktrinak baeban erakarpenik jantzi samarra zan gazteriarengan. 

Markina-Xemeinera etorrita, diktadorea hil ondoren trantsizioan bete-

betean ginala, Gizarte Eskola sortu zan hemen A. Tomas Zugaza-Artazaren

ekimenez. Tomas Zugaza-Artazak eta biok bizi izan genduzan ametsez

hainbat une pozgarri eta gauzak okertzen ziranean, biok sufritzen gen-

duan. Zerutxu Elkartearen babespean atera genduan aldizkari polita zan

Tiki-taka, jaio barri Guardia zibilen eskuetan betiko galdu zana.

Gizartea bizi-bizi sumatzen genduan, bai kulturaren eta bai politikaren

inguruan. Trantsizio aurretik, batez be abertzaleen artean, batasuna zan

aurrera egiteko eta etorkizuneko Euskal Herria eregiteko tresna nagusia.
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Alderdi politikoak plazaratu barik ziranean, batzen ginduzana hartzen

zan kontuan eta ez hainbeste diferentziak.

7.3 . -  Alfabetatze kanpainak

Rikardo Arregi eta Juan San Martin etorri ziran hona, behin bata eta

behin bestea, alfabetatzea zein beharrezkoa zan euskaldun herritarrei

buruan sartu nahirik. Rikardo Arregik hitzaldi bizia egin eban Xemeingo

Lanbide Ikastegiko aretoan eta amaieran, hau idazten dauanari, irakasle-

agiria emon eutsan, Manuel Lekuona Euskaltzainburuak sinaturik.

7.4 . -  OHOn eta batxi lerrean irakasle

Mesedetako ikastetxean euskera emoten nenbilen. Honetan be Luis
Baraiazarrak inork baino lehenago dihardu. Lastimagarria izango leiteke
gazteek honen barri ez izatea. 

7.5-  Lanbide Ikastegian,  aldi  baten Eskola Laborala deitua.

Hemen, Luis Baraiazarra eta Juan Bizente Gallastegi euskaltzale tinko
agiri dira. Beste alde batetik, Benito Ansola, zinema gaietan gure inguruan
aditurik handiena danak, Barinagan parroko zala hango eliz lokaletan hasi-
riko zinema-eskolak eta zineforumak Eskola Laboralean izan eben jarraipe-
na. Hortxe be bada Luis.

7.6-  Zerutxu Kultur Elkartea

Zerutxu elkarteak ikastolaren alde egin zituan ekintzen artean,  jardueren
artean aitatzen deusku Luisek zelan Iparraldera eginiko joan-etorri bakanetan
isilpean igarotzen ebezan diskoak eta beste hainbat gauza. Labegerieren Gu

gira Euskadiko gaztedi berria orduko gazteok geure-geure kantatzat genduan.

Euskararen ganeko gorabeheretan, Luis Baraiazarra eredu da Markina-
Xemeinen, harengana jotzen da unerik adierazgarrienetan eretxi bila, ideia bila.

7.  7-  Karmengo komentua eta e leizako aretoak

Erakunde erlijiosoak eta eskolak babesa emon ohi eben gauza asko egin
ahal izateko.
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Akorduan daukat, han 1973an –neure gertaerea oraingoan– Bizkaiko
herrietan Alfabetatze Kanpainetako arduraduna nintzala –1973an– Xabier
Lete ekarri nebala Zornotzako karmeldarretara, herrian bertan dan eraikun-
tzara, Kalbario deritxanera, ez Larreara. Eta ezaguturik aldi haretan Xabie-
rrek erabilen kantagintza-poemagintza, saioaren aurretik beragaz geratu nin-
tzan eta azaldu zelan fraileen egoitzan gengozan eta zelan euren lokalak iza-
nik neurtzeko apurren bat erlijioaren gaineko iruzkinak. Esan baneutsan
esan neutsan: handienak bota zituan. Agur gure lokalak! Ez dakit orduko
fraile arduraduna bizi dan Euskal Herrietan ala Jainkoaren glorietan. Gu
orduan gazte. Ez genkian, zoritxarrez, orain legez, Karmeldarren eta gerra-
teko errepresioaren barririk, Luisek emoten deuskuna lakorik: “Maiatzaren

18an sartu ziran nazionalak komentuan eta dorrean euren bandera gorri

eta horia ezarri eben. Biharamunean, eguerdi alderantz, A. Roman Urtia-

ga atxilotu eben Etxanoko abadetxean eta erreketeen pikete batek fusilatu

eban Larreako komentuko ortuko horma ondoan”. 

Konturatu gaitezen orduko egoera sozio-politikoaz –ea ezer aurreratu
dogun ala ez– Ikastolaren sorrerako kronikatxu antzeko paperean albiste
hau dator: 1962-1963ko urtean edo zan eta Justo Arrietak, Ondarroako

alkatearekin batera dirudienez, euskerazko idatz lehiaketa antolatu eban

umeentzat. Orduko egunkarietan behin eta barriro iragarri arren, lehiake-

ta hau ezerezean geratu zan, Markina-Xemeingo umeen artean euskal gra-

matikaz ezer ekianik ez zalako. Hau da, proba bat jarri euskeraren egoera

umeen artean neurtzeko eta egoera benetan iluna zala egiaztatu zan.

Halako pertsonaia ondotik uxatzeko –inspektoreak, batez be- zer edo zer

egin behar zala-eta, herriko abade-taldeko buruagana, Don Benito Ansola-

gana, jo eben. Holan erabagi zan ikastolako sarreran euskeraz eta gaztela-

niaz idazkun hau ezartzea: CATEQUESIS PARROQUIAL / KRISTAU-IKASBIDEA. Bake

santua! Harrezkero ez zituen nekarazi inspektoreen ustekabeko bisitak.

Artekoaz ganera, Luisek paragrafo luzeak idazten ditu orduko ande-
reñoen lan eta ahalegin miresgarria goratuz.

Azken baten, esan geinke Luis eta Markina-Xemeingo Karmeldarren
komentua euskal kultura gunea izan dirala, bai aspaldiko urteetan, baita
gaur be. Hor zan Frai Bartolome Santa Teresarena; hor da 

Karmel aldizkaria, Karmel Sorta liburuak eta Karmel Lekukoak.
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7.8-  Karmeldarretako bertsolari -egunen gomutak

Honetara idazten deusku Baraiazarrak: 1963ko urriaren 12a. Espainiar

sinboloak, handi-mandien joerak edonondik Inperioaren agergarri. Espai-

niar banderak etxe publiko eta kuarteletan. Espainiar arrazaren jaia inda-

rrean jarria zan. Kuarteletako berdeak jai handia dabe...

Markina-Xemeinen, kuarteletik 50 metrora, Karmeldarretan, bestelako

jaia ospatzen da: Euskal Herriko bertsolarien eguna. Jai bataren eta bes-

tearen kontrastea ageri-agerikoa da. 

Hari berberari, baina bazkalondoko saioei jarraiturik dino: Izan zan une

latzik be. Holako baten lekuko neu ez nintzan izan, baina behin eta barri-

ro entzuna dot: Gabriel Arestik sorturiko zirriparra. 1967an zan. Bertsola-

ri multzo handia batu zan; hareen artean zan Basarri. Ustekabean G. Ares-

ti jauna agertu zan batzarrean. Harritzekoa halako heterodoxo bat komen-

tuan agertzea...! Itxura danez, Markina-Xemeingo Karmeldarretako

bertsolari egun hau zapuztera, desegitera, etorri zan beste zeregin barik.

Handik egun gitxira Arestik idazlan bat argitaratu eban Bilboko egunkari

baten, arratsaldeko Hierro egunkarian. Markina-Xemeinen ospatzen zan

bertsolari-jaia zala eta bereak eta bost idatzi zituan han. Bertsolaritzak

okerreko bidea hartu ebala inoan. Txirrita bizi izan balitz, ez eukeala

holakorik egingo. Ha ez zala komentura joango, sagardotegira baino...

7.9 . -  Inguruko pertsonaiak

Luisen baserria frailetzan komentua da, komunitatean egiten dau errezua

zein armozua eta giro horretan barru sakonean ezagutzen ditu fraile aititak

zein anaiak zein gazteak.

Nik neure burua zoriontsutzat dot, hemen Zapolapean batez be, hainbat

euskaldun eta karmeldar goresgarriren artean bizi izatea egokitu jatalako.

Honezkero nire bizitzaren zati dira eta barneratua dot joan ziran haree-

tariko askoren zertxobait: esaerak, pasadizoak, debozioa, musika…

Berez, komentuko pertsonaiak ezeze, herrikoak be lantzen ditu. Herri-

koen artean, ipuin-kontalariei erreparatu deutset batez be:
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Libe Al tuna:

Libe Altuna bilbotarra, Joseba Altuna euskal idazle eta itzultzailearen

alaba. Markina-Xemeinera etorri aurretik, oso ezaguna zan Bilboko eus-

kaldun eta abertzaleen artean, batez be irakaskuntza eta ikastola giroan.

(…) Ni, karmeldarra nintzalako edo, estimu handitan ninduan. Konfian-

tzaz berba egiten eustan eta batzuetan bere gauzatxuak kontatuz asaska-

tzen zan. Esaterako, Mesedetako Kongregazioan sartu baino lehen abertza-

leen mitinetan izaten zala hizlari; bera neska ederra eta gustagarria zala

gaztetan eta amak kontu handia izaten ebala mitinetatik bueltan, gaua

bazan batez be, errespetu handiko pertsonak lagun zituala etxeratu

zedin…

Juan Ibarzabal  (“Buztarri”)

Juan Ibarzabalek Nire aztarrenak izeneko liburu polita eskaini euskun

1998an.

“Auspoa” saileko Txirritaren liburu batek  Ustu ezin zan ganbara dau

izenburua. Gure “Buztarri”k be badakigu ganbara betea izango dauana,

baina harrokeriarik bako jende apalak ez dau uste izaten bere bizitzak

ezer kontatzekorik dauanik; ezer jakingarri edo interesgarririk dauanik.

Bere gauzak beretzat eta hurrekoentzat bakarrik dirala uste izaten dabe.

Ezinbestean eta albotik asko zirikatuta ohartzen dira hori guztiori herria-

ren kulturaren zati bat dala eta herriari itzuli behar jakola.

Aita Jose Domingo

Aita Donostiak esaten ei eutsan geroago: “Pena da zure ikasketak Pari-

sen edo Vienan eginiko goi-teknikako ikastaroekin osotu ez izatea”. 

Hainbat urte lehenago erakutsi ahal izan eban A. Jose Domingok zuzen-

duriko koruak gregoriano kantatzeko egokitasuna maisu handien aurrean.

Izan be, 1928ko azaroan Musika Sakratuaren IV. Kongresua egin zan Gas-

teizen. Kongresu horretan A. Jose Domingo batzorde exekutiboko kidea zan

eta, musikari ospetsuak ezagutu zituan, baita hareen adiskide egin be, esa-

terako, Resurrección Maria Azkue eta A. Jose Antonio Donostiaren adiskide

min.
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Begoñako Karmelon kantatzen zan gregorianoak be ospe handia izan

behar eban Bilbon eta inguruetan. Lino Akesolok gregorianoa entzutearren

beren-beregi Karmelora joaten ziran lau gizon ezagun aitatzen deuskuz:

Migel Unamuno eta honen adiskide Ramiro Pinedo bilbotarrak, Nikolas

Hormaetxea “Orixe” euskal olerkaria Bilbon bizi zanean eta Andres Isasi

musikaria. Hau domekero joaten ei zan Algortatik Begoñako Karmelora

han kantatzen zan gregorianoa entzutera.

Aita Hipoli to

Haren bizitzari eta itxi eban lorratz sendoari begira jarri gara. Izan be,

noizbehinka baino izaten ez diran horreetarikoa dogu A. Hipolito; zeruak

Euskal Herriari eta Karmeldarren Ordenari eginiko opari aparta.

1916tik 1917ra bitartean aleman hizkuntza ikasteari ekin eutsan.

Gorago aitatu dogunez, 1924ko udagoienean Erromako “Angelicum” deri-

txon unibertsitatean sartu zan zuzenbide kanonikoa sakontzeko. Urte biren

buruan amaitu zituan ikasketak eta doktore titulua lortu (Doctor Iuris).

Holako tituluak hartzea debekatua zan artean karmeldarren legeetan,

baina orduan tituludunen beharra egoan eta A. Hipolito izan zan doktore

titulua lortu eban lehenengoa. 1926an izan zan hori.

Aita Emil iano,  Jul ian Barandiaran Kortazar.

Aita Emilianok eragin handia erakusten dau Baraiazarrarengan: 

Aita Leon

Haren baritono ahotsaren soinu betea etorriko jake batzuei gogora;

harengandik harturiko latinezko eskolak beste batzuei; edota eguen arra-

tsaldeetako hainbat ibilalditan mendian gora ia ezinean mina aterata era-

biltzen ginduzanekoa… Niri, barriz, biok Markina-Xemeingo komunidade-

ko kide ginala, indiziorako xiringa eta orratza pol-pol egosten ziran bitar-

tean, esaten eustazan kontuak.
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Aita Nikolas

1940an kartzelatik urten ostean, Kantabriako Soto-Iruzen bizi izan

zan. Preso egonikoei, kartzelako egotaldia laburtu bai, baina kanpoan bete

eragiten eutsen falta zana eta Bizkaitik eta Gipuzkoatik aldendurik.

Euskal idazle eta olerkaria, Ziortza-Bolibarko herriaren eskariz, Simon

Bolivarri eginiko ereserkiaren euskerazko letra berea da; baita, Markinari

eginiko ereserkiarena bere.

Carmona-ko kartzelatik urten barri, Bilboko Atxuri aldera heldu zan

eta han elizan sartu. Domingotarren eliza aitatzen ebala uste dot...

Aitorlekura hurreratu eta hasi da pekatuak konfesatzen. Lehenengo ber-

batik erlijiosoa zala esaten deutsa aitor-entzuleari. Erderaz, jakina, hau

erdelduna zan-eta.

– ¿De qué Orden religiosa? –aitor-entzuleak.

– Eso a usted no le importa –A. Batizek.

– Sí me importa y si no me dice, no le absuelvo –besteak zorrotz.

– ¡No se ponga así! Soy Pasionista...

Gure karmeldarrak hau pentsatu eban bere kolkorako: “Honezkero

sufrimendu edo pasino gogorrak igarota nator kartzelatik eta ez dago txar-

to Pasionista nazala esatea...!

Aita Juantxu,  Mungiakoa.

Mungiako (Bizkaia) Atxuri auzoan jaio zan 1910eko urriaren 20an.

Mungiatik, astotxua baserriko gauzaz kargaturik, behin baino gehiago-

tan joan izan ziran oinez Bilboko merkatura ama eta biak.

Pulpituan itxura onekoak eta gizon handiak estimatzen ziran orduan.

A. Juantxuk baritono-ahots sendoaz beteten eban hutsune hori eta, aukera

izan ezkero, oin azpian altxagarria jarrita be bai...

Zerutxuko dantza-taldekoak ez eze, beste batzuk be etortzen ziran:

Zesta puntan ikasten ziharduen ume eta gaztetxuak. Horreen gurasoen

artean bazan bat, esker onez, A. Juantxuri hilero eskupekoa emoten eutsa-

na. Zezilio Urizar. Berak ez eban esaten eskupekoa zanik, hileroko zerga
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baino. Izan be, Karmengo pilotalekua, trinkete antzekoa, berebizikoa zan

erreflexuetan trebatzeko…

8 . -  Amaierako  i rakaspena

Luis Baraiazarra Txertudiren amaierako ideia honekin burutu geinkez
omenaldiko berbak: “Oroipen ezin hobea itzi dau nigan, pertsona banakak

bakarrik itzi ohi daben erakoa –dino Luisek Aita Jose Domingo gaitik. Ni

orduan gaztea nintzan eta, Kontzilio osteko aldaketa giroan, zaharrei ez

neutsen hainbeste erreparatzen. Orain damu dot haren esanetara adiago

egon ez izana”.
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