
Herria euskalduntzen

“Euskara da gure hizkuntza”

Patxi Uribarren

Niretzat ohorea ez ezik eskerrak emateko aukera ere bada gaurko eki-
taldi hau. Hartu ere pozik esku hartzen dut Mendebaldeko jardunaldiotan
Joseba Arrieta Txetudi jaunari eskaintzen diozuen omenaldi honetan. 

Eta bere bizitzako zertzeladak jorratzen hasi aurretik, bi testu gogora
ekarri gura ditut, gaurko gure ekitaldiaren sakoneko esanahia egokiro
ulertzeko argitasuna emango digutelakoan.

Orain hogeita bat urte dela, 1990. urtean, Santutxuko Euskal Eskola
A.E.K.ek omenaldi txiki egin ziguten Jose Arrieta, Martin Basterra eta
niri Santutxuko eskolen sorreran izandako esku-hartzea eskertu nahirik.
Eta MIKELDI apal batekin batera hurrengo esaldi hau idatzirik zuen pla-
katxo bat ere eman ziguten: “EUSKARA LANDUZ EGUNEZ EGUN
EGITEN DUGU EUSKAL HERRIA”

Nik, neure aldetik Aramaion Euskaltzaindiko sarrera hitzaldia egin nue-
nean, gogora ekarri nahi izan nituen euskararen eta euskal kulturaren alde
isilean, baina, gogotsu eta etengabe lanean jardun izan duten pertsonak. 
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Ekitaldi hartan honako hau nioen: 

Baina, bada gaur hemen ekitaldi pozgarri honetan gogora ekarri nahi
dudan beste zerbait ere. Hain zuzen ere, euskara belaunaldi berrien
esku jartzeko Euskal Herri osoan zehar azken berrogeita hamar
urte hauetan egindako lan izugarria aipatzea. Euskal Herri osoan
halako ahalegin neurtu ezin horiek egin ez balira, bestelakoa izango
litzateke, zer esanik ez, gaur egun hemengo euskararen egoera ere.

Egia esan, herri gutxi izango dira munduan zehar, nortasunaren eus-
karri eta ezaugarri nagusia izan ohi den hizkuntzaren alde Euskal
Herriak azken berrogeita hamar urte hauetan egin duen bezalako
ahalegin neurrigabea egin duenik. Frankismoa oraindik indartsu
zegoen garaietan hasi zineten gogoz eta adorez zuetariko asko, hor-
hemenka, hainbat bazterretan euskara gizarteko egoera tamalgarri
hartatik bizirik ateratzeko ahaleginetan. 

(…) Euskara belaunaldi berriei transmititzeko, indarberritzeko eta
zabaltzeko euskaldun zaharrek egindako ahalegin handi horri esker,
gaur egun azken mendeetan guztiz galdua genuen hainbat lurraldetan
zabaltze-bideetan dugu euskara.

Aurrekoa gogora ekarri gura izan dut, sarritan ez ditugulako gogoan
izaten, hainbat herritarrek euskararen eta euskal kulturaren alde egindako
lan neketsu eta oparoak. Halakoxea izan dugu, une honetan omentzen
dugun Joseba Arrieta Txertudi jaunaren lana ere. 

Bilboko Santutxu auzoan 1932an jaioa dugu. Orduko Santutxuk eta
gaurkoak antz txikia dute, kanpo aldeari nahiz euskararen presentziari
dagokionez. Ama euskalduna izan zuen. Aita, Bilbotarra, erdalduna, baina
euskaltzalea; hainbatean euskara ulertzen zuena. Haiek garai gogorrak
izan ziren. Ikastetxean Jose Ignacio deitzen zioten, egin-eginean ere Auzi-
tegian lehendik zeukan ‘Joseba’ izena ezabatu eta ‘Jose Ignacio’ jarri zio-
telako. Beldur-giroan bizi izan ziren.

Udan, 10 urte bete arte amamaren baserrira joaten ei ziren Arrietara, eta
horrek asko lagundu zion euskarari eusten. Hala ere, erdal giroaren eta bere
burua euskalduntzeko aukera faltaren ondorioz, euskara-maila apala zuen,
oso euskaltzalea izan arren. Aitak Zamarriparen gramatika eta hiztegi txiki
bat, eta beraren lantxo batzuk, esaterako, firi-fara deituak erosi zizkion. 

Mutikotan ere ezaguna zuten bere euskaltzaletasuna ingurukoek. Santu-
txuko ‘De Prit’ txaletean Arratiako neskak egoten ei ziren neskame, eta Jose-
bak agertzen zuen euskal zaletasunaz jabeturik euskaraz egiten zioten beti. 
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Behin batean, 14 urte zituela Karmeloko elizaren aurreko zelaian
(orduan zuhaitz ederrak ere bazeuden) lagunei euskara irakasten ari omen
zen ‘ni naz’, ‘zu zara’… Praile bat pasatu ei zen bertatik, eta entzutean
‘Holan, holan…’ esan zieten. Poza eta kemena hartu ei zuten.

16-17 urte zituela lagunei euskara irakasten hasi zen Karmelon ‘La
Juventud Carmelo y Praga’ izeneko gaztetxoen taldeko kide batzuen artean.
Baina, bertako arduradunek debekatu egin zieten ‘rojos separatistas’ edo
zirelakoan. 

Baina, ez zen erraz atzera egiten zuenetarikoa. Gaur egungo Txurdi-
nagako sarreran zegoen ‘Gallaga’ tabernan jarraitu zuten zeregin horre-
tan. Gela bat erabiltzen zuten, eta bertara porroia eta kakahueteak era-
maten zituzten eta mahai erdian jarri. Zertarako, baina? Inor bertara sar-
tzen zenean jaten hasteko. Deriotik Begoña inguruak zaintzera etortzen
ziren guardia zibilak ere taberna horretara joaten ei ziren, eta badaezpa-
da ere aurretik neurriak hartu behar! Bertan ibilitakoen artean honako
hiru izenok ditugu aitatzekoak: Angel Unzurrun, Bilboko bankuko mer-
kataritza-zuzendaria izan zena, Joseba Etxebarria, mediku traumatologoa
eta Iñaki Olabarria Santutxun oso ezaguna izan zena.

Joseba Arrieta, txiki-txikitatik izan dugu Karmeloko komentuarekin
harremanetan. Bertan ikasi zuen katekesia. Geroago katekista lanetan ere
ibili zen. Zeregin horretan zebilela ezagutu zuen bizitzan bidelagun izan
duen Miren Goiti emaztea. Euskaragatik ‘ligatu’ zuela esaten omen zioten. 

Aita Txanton Ameriketatik etorri eta Karmeloko katekesiaren eta gazte
taldearen arduradun egin zutenean, euskal kultura bultzatzen hasi zen. Zuhur
jokatuz, dantza talde baten aurka ezer ez zutela egingo eta Talde Gazte dantza-
taldea sortu zuen. Salaketak izan ondoren, debekatu egin zuten. 

Baina, hau ere ez zen erraz atzera egiteko fraidea eta, geroago Santu-
txuko auzoan eragin handia izan duen Gaztedi dantza taldea sortu zuen,
oraingoan estatutu eta guzti. Bide batez, euskaltzaletasuna sortzeko eta
taldeko euskaldun kideei laguntzeko KARMEL aldizkaria ekartzen zieten.
Aldizkari modura kaleratzeko baimena kendu ziotenenean, liburuxka txi-
kietan ateratzen zen hiru hilabeterik behin. 

Sasoi hartan ezer gutxi zeukaten eskura euskaldunek euskara lantzeko.
Bera, 16-17 urte zituela (1948-49), domeketan, Radio Donostian Aran-
tzazutik sermoia euskaraz eskaintzen zutenez, etxera joaten ei zen euska-
raz entzuteko egarriz. Dantza taldea herrietara dantzatzera joaten zenean
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ere, sermoi denboran elizara joaten ei zen sermoia entzutera. (Orduan
gainerako atalak latinez izaten ziren). Asko ikasi ei zuen horrela. 

Josebak aitortzen du bera autodidakta izan dela. Irakurri eta irakurri
jardunez ikasi zuela euskaraz irakurtzen eta horrela aberastu zuela etxeko
euskara. 

Orduko euskarazko eskoletako irakasle eta ikasleek atsegin handiz
hartu ei zuten Oñatibiaren “Euskara irrati bidez” euskara irakasteko meto-
doa. Batez ere erraza zelako. Horrela, ekin zion buru-belarri euskara
zabaltzeko lanari. 

Lehenengo, Karmelo ondoan zegoen Begoñazpiko parrokiko mojen
lokaletan. Oso abade euskaltzalea ei zegoen bertan eta pozik zabaldu ziz-
kieten ateak. Parrokia horretan lanean ari zela argitaratu zuen geroago,
apaizgaien laguntzaz Antonio Retolazak KILI-KILI aldizkaria.

Euskara ikasi nahi zuen jendea ugarituz joatean, 1965ean, euskarako bi
talde egitea erabaki zuten. Batak, Begoñazpiko parrokian jarraitu zuen, eta
besteak, Karmeloko gazteek osatua, Karmeloko lokaletan. Karmelo ez zen
parrokia eta zeukan talde bakarra gazte-taldea zen. Katekesiaren inguruan
antolatutakoa. Beraz, pertsona nagusiek ez zuten bertan parte hartzerik. 

San Antongo abesbatza taldearekin ere harreman onak izan zituen.
Inoiz Bilboko Areatzan aurkezpenen bat edo beste egiten lagundu ere
egin zien. Aurkezpena euskaraz eta gaztelaniaz egiten zenez, beti alboan
pa re bat ezkutuko polizia. Halako batzuk ulertzen ei zuten euskara. Arre-
ta handiz ibili behar izaten zuten, bada!

Kontuan izan behar dugu garai haietan ezin zela 8-10 pertsona baino
gehiago elkartu baimen berezirik gabe. Horregatik bilatu ohi zuten aber-
tzaleek euskararen aldeko lanetarako parrokien edo komentuen babesa. 

Orain, bere bizitzako giroari buruz zerbait aitatu ostean, hiru arlotan
egindako lana azaldu gura dizuet zehatzago. 

1) Santutxuko ikastola abian jartzen.

1964en jarri zuten abian Santutxuko ikastola, Karmeloko elizako atzeal-
deko gela batean. Aita Fidel Sarriegi izan zuten bultzatzaileek laguntzailerik
eta babeslerik onena. Fraile euskaltzale honek begirune oso handia zeukan
jende artean nahiz fraideen artean. Garai haietan, teologiako irakasle eta
Euskal Herriko Probintziako kontseilaria zen. Berak bideratu zituen komen-
tuko batzarrean, hainbat gurasok egindako eskariak. Hala ere, ez zen oso
erraza izan ikastola abian jarri eta iraunaraztea. Ikastola jaio berriak ibilbide
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laburra izan zuen. Maiatzerako ateak ixteko agindua jaso zuen. Pablo Sán -
chez inspektorea euskalduna zen. Txostena egiterakoan honako hau jarri
zuen “centro de enseñanza ilegalmente puesto en funcionamiento”. Eskerrak ez zuela
jarri “centro de enseñanza clandestino”. Azken hau jarri bazuen, ez zuen inola-
ko aukerarik izango berriro abian jartzeko.

Inspektore hori Zornotzakoa zen; bertara etorri eta bertako alaba bate-
kin ezkondutako guardia zibil baten semea. Kasualitatez edo, Josebaren
amama eta haren ama elkarrekin ikasten ibilitakoak edo izanik, nahiko bigun
jokatu zuen ikastola jaio berriari buruzko txostena egiterakoan. Joseba sor-
tzaileen artekoa eta bultzatzaile sutsua izanik, seguruenik amaren erreguz.

Beraz, aurrera egiteko baimenak lortu behar ziren. Eginahalak egin ostean,
norbaiten izenean jarri behar ikastola, eta Jose Luis Kerexetaren izenean jarri
zen, ez zutelako Irakaskuntzako Ordezkaritzan Joseba Arrietaren izenean jar-
tzerik onartu. Ezagutzen zuten, nonbait, honen euskal curriculuma!

Beste hainbat arazo ere izan zituzten. Batetik, irakaskuntza zentroe-
tan, gela barruan Frankoren irudia jartzeaz batera, kanpoaldean Espai-
niako bandera jarri behar izaten zen.

Gaztedi dantza taldeko kideek ez zuten halakorik nahi euren lokaleta-
ko sarrerako ateburuan. Bestetik, gela barruan, Espainiako himnoa ere
ika si behar izaten zen, eta hori omen zen inspektoreak, bisita egitean, le -
he nengo eskatzen zuen gauza. 

Honetaz Josebak kontatu zidan, andereño ondarrutar batek konpondu
zuela arazoa. Oso apaina eta itxura ezin ederragokoa ei zen andereño hu -
ra. Inspektorea zetorrenean luzaroan liluraturik hizketa xamurrez en tre -
tenitzen omen zuen, gero ezertarako astirik ez, eta umeek himnoa kantu
beharrik ere ez.

Oso zaila gertatzen zen irakasleak lortzea ere. Irakasle titulu ofiziala
izateaz gainera, hiru ziurtagiri behar izaten zituzten: 1) Penaletako ziur-
tagiria; 2) Parrokiak luzatutako portaera onari buruzko agiria; eta 3) zai-
lena, Gobernu Zibilaren ziurtagiria; azken hau oso erraz ukatzen omen
zuten, inolako arrazoirik eman gabe. Familia osoaren ikuspegi politikoak
zehatz aztertzen ei zituzten agiria luzatu aurretik.

Ikastolara zetozen umeak ugarituz joan ziren. Hala ere, gurasoek ikas-
tola auzoan bertan izatea nahi zuten. Horrek bide berriak urratzea eska-
tzen zuen, etorkizunari ateak irekitzeko. Hainbat ahalegin egin eta hain-
bat ate jo eta gero, azkenean, Briñas ikastetxearen atzealdean, Antselmo
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Guinea kalean, Azaola anaien enpresak hutsik zituen beheko lokal
batzuetara eraman zuten. 

Baina, hori aldi baterako izan zen. Horrela, ‘Azaola anaiak’ enpresari
ikastola berria egiteko eskatu zioten, eta KIRIKIÑO izeneko ikastola
berria sortu. Gaur egun, orduko ikastola ‘Kirikiño’ zaharren egoitza dugu. 

Geroago, bitan zatitu zen ikastola hori. Guraso batzuk, urte batzuetan
Kirikiño ikastolan jarraitu ondoren, izen bereko ikastetxe handi bat eraiki
zuten Txurdinagan. Gainerakoek, une honetan eskola publikoa den Kar-
melo ikastola berria jarri zuten abian. 

2) Anaitasuna laguntzen.

Joseba euskararen aldeko ekintza guztiei laguntzen ibiltzen zenez,
Anaitasuna aldizkariak bulegoak Santutxura ekarri zituenean, berarengana
jo zuten laguntza eske. Horrela, Anjel Zelaieta zuzendari izan zenean,
Administrazio Batzordeko kide izan zen hainbat urtetan, Xabier Gereño,
Gabriel Aresti eta beste batzuekin batera. Euren egitekoa, lanak bilatzea,
eta jasotako artikuluak irakurri ondoren, unean-unean zeintzuk ziren argi-
taratzeko egokiak erabakitzea. Zuzenketa lana Imanol Berriatuaren esku
izaten zen. Gabriel Arestik hainbat urte geroago saminez idatzi zuen
Administrazio Batzordeko kide batzuk atzera bota zizkiotela lan batzuk. 

Geroago aipatuko dudanez, bide batez eta laburki izan bazen ere, nik
ere izan nuen harremanik Anaitasunarekin Joseba bitarteko zela Deustu-
ko Unibertsitatean teologia ikasten hasi nintzenean. Garai hartan igande-
ro elkar ikusten genuen euskal mezara etortzen zenean. 

Hala ere, Josebak argi aitortzen du berak ez duela idazteko erraztasu-
nik izan, eta hala egin izan duenean, esaterako Dantzari aldizkarian, lagun-
tzeko asmo hutsez egin duela. Karmel aldizkarian ere idatzi izan du inoiz.

3) Karmeloko gaueskolak abian jartzen. 

Gure bizitzan zoriz edo halabeharrez, inoiz, ustekabean, gerora bizi-
tzako ibilbidean eragin handia egiten diguten pertsona batzuekin egiten
dugu topo. Halako zerbait jazo zitzaidan niri ere, bizitzako hainbat bide
aurrez aurre nituela, norabidea aukeratzeko une garrantzitsu batean. Frai-
deen artean euskal mundura bultza ninduten guztiez gainera, kanpoko
euskaltzale batzuekin harremanetan jartzeak bultzatu ninduen euskal kul-
turaren mundurantz. 

Nik, Joseba Arrieta Karmeloko euskal mezaren inguruan ezagutu
nuen. Vatikanoko kontzilioaren ostean, hainbat elizatan euskarako mezak
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abian jarri zirenean, material falta handia zegoenez Karmeloko mezan
erabiltzen ziren sarrerak, azalpenak, kristau-herriaren otoitzak eta abar
euskaratzen hasi nintzen. Meza laguntzera Joseba Arrieta eta Josu Meabe
etortzen ziran, eta eurekin sakristian berba egiteko aukera izaten nuen. 

Ordurako, Joseba bizi-bizi zebilen euskara eta euskal kultura bultza-
tzen. Guk, teologoak, ostera, ez genuen kanpoko jendearekin harreman
handirik izaten. Elizako zereginetan biltzen zirenekin edota gure inguru-
ra hurreratzen zirenekin gehienez ere. Hala ere, bagenuen Gaztedi dantza
taldearen berririk. Hainbat zuzenagoa, bat-batean bihotzekoak jota talde-
ko kide gazte bat Baionan, dantzan ari zela hil ostean. 

Garai hartan, 1965ean, Begoñazpiko parrokiako lokaletan ematen ari
ziren euskarazko eskolak zabaldu nahirik, Joseba Arrieta Gaztedi taldeko
batzuei euskara irakasten hasi zen Karmeloko lokaletan. Talde horrek, leku
faltaz komentuko atarian zegoen harrera-gelan ematen zituen eskolak. Hala
ere, inoizka, bestelako bileraren bat tarteko zela eta, leku bila ibili behar iza-
ten zuten katua katakumeak aldean hartuta ibili ohi den moduan. 

Urte horretako gabon ostean, Joseba abian jarri berriko ikastolaren
aldeko lan eta arduretan buru-belarri zebilenez, euskarako eskola horiek
neure kargu hartzeko eskatu zidan. Eta nik, teologoen arduradun genuen
maisuaren baimenaz horrela egin nuen. 

Gehienetan, esan bezala, komentuko atari ondoko harrera-gelan ema-
ten genituen, gaueko bederatziak inguruan hasita. Astean hiru aldiz,
ordubeteko edo ordubete eta erdiko saioak izaten ziren.

Honela gogoratzen dut urrats hori Juan Luis Goikoetxeak bere emazte
Bego Bilbao andere ikertzailearekin batera argitaratutako Imanol Berriatua-
ren  bizitza  euskalduntzearen  eztandan 1970-1980  libururako eginiko elka-
rrizketan (Mendebalde Kultur Alkartea – Ateka Aztergaiak IV, 57.98 orr.). 

“Euskarako eskolak hainbatean ‘Karmeloko’ ikastolaren eta ‘Gazte-
di’ dantza taldearen zuzeneko emaitza izan ziren. Euskara ikasteko
gogo bizia nabari zen eta azkenean nork irakatsi izan zutenean, hain-
batek ekin zioten, zorionez, bide horri. Karmeloko euskarako eskolei
hasiera Joseba Arrietak eman zien. Eta beste hainbat gauzetan ere
buru-belarri sartuta zebilenez, berak ezin zuenean eskola emateko
eskatu zidan. Lekua ere ez zen bat ere aproposa. Atari ondoan zegoen
lokal zabal batean izaten zen, eta sarritan jendearen zarata eta joan-
etorri ugari. Ordua ere, niretzat, berandu samar. Hala ere, ikastetxe-
ko arduradunak onartu zuen proposamena.
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Horrela, urtearen erdi ingururako neu nintzen irakasle bakarra. Oña-
tibiaren “Euskara irrati bidez” metodoa erabiltzen genuen. Lagunga-
rri modura, Peñaren gramatika. Ni saiatzen nintzen hark zuen eska-
sia beste material batzuekin osotzen. Orduan kanpoko hizkuntzak
ikasteko ospetsua zen “Assimille” metodoa erabili berri genuen fran-
tses eta ingeles ikasteko Gasteizko filosofia-urteetan, eta baliagarri
gertatu zitzaidan elkarrizketak eta egoera errealak sortzeko.

Urte horretako udan bertan (1966) ikastaro bat egin genuen Indiebi-
tin, Diman. Horretarako Zornotzako lore-jokoetan eskuratutako
dirua erabiliz Erromatik magnetofoi bat ekartzea lortu nuen. Horre-
la, eguna luze izaten zenez, musika eta euskal kantak ere izaten geni-
tuen. Euskara gehiago erabiltzeko Miren Goiri, Joseba Arrietaren
emaztea etorri zitzaigun ume txiki eta guzti, eta sukaldeko lanetan
eta elkarrizketetan laguntzen zigun. Oso gogorra izan zen, ikasleek
egun osoz euskara hutsez jarduteko gutxiegi zekitelako. Nik folioetan
material ugari prestatu nuen arren, baliabide eskasia handia izan
genuen. Hala ere, han izandakoek euskaraz aurrerakada handia egin
zutela ikusirik, hainbat ugaritu zen hurrengo urterako matrikulatu
zirenen kopurua, 8-12 ikasleko hiru talde osotzea lortuz.

Hurrengo urtean, ikastaro trinkoa eskaintzeaz gainera, beste espe-
rientzia bat ere jarri zen abian, hots, ikasleak baserri batzuetara
euskara praktikatzera bidaltzea. 

Esperientzia hori ez zen bat ere ongi atera, halako lekuetara joan
zirenak  nahiko  euskara ez zekitelako.  Euskara ikasi beharrean
baserritarrak erdara erabiltzera ekartzen zituztela ikusi zen eta eten
egin zen bide hori. Gaur egun, goi mailetako ikasleek abian duten
aukera berbera izan zen, baina baserritarrei ezer ordaindu gabe”.

Hurrengo ikasturtea (1966-1967) garrantzi handikoa izan genuen San-
tutxuko gaueskoletan. Batetik ugaritu egin zen Karmeloko ikasleen kopu-
rua hiru talde osotuz. Bestetik, San Antongo Abesbatzan ematen ziren
eskolak Begoñazpiko parrokiara etorri ziren, bertan Josebak abian jarri-
takoekin bat eginez. Horrela, bi talde horien artean elkarlanean jardunez
eskolak euskararen ezaguera-maila kontuan hartuz mailaka sailkatzeko
aukera izan genuen. Elkarlan horretan oinarritu zen gerora hain indartsua
izan zen Santutxuko euskal taldea, hau da 1.000 ikasle baino gehiago iza-
tera heldu zena. Aurreko urtean moduan udako ikastaroa gertatzeko aha-
leginak egin genituen. Hala ere, Indibeitiko baserria baztertua egotean
zailtasunak izaten ziren janaria eta gainerakoak bertara eramateko. Toki
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berri bila hasi ginen, bada. Aramaioko nire auzoko baserri bat hutsik
zegoen eta ikustera joan ginen, Joseba eta biok. Egokitzat jo, eta hama-
bost egunetan erabiltzeko jabearekin tratuan hasi ginen. Hark zerbait
eskatzearren edo 1.000 pezeta eskatu zigun; gutxi zen arren, joan-etorrie-
tako gastuak eta baserrikoa kontuan izanik alde batera utzi genuen auke-
ra hura. Halako garaiak ziren sasoi haietakoak!

4)  Ikasketak  e ta  l anbidea

Euskara irakasten eta euskal taldeak abian jartzen urteak egin ostean,
Joseba batez ere ikastolako arazoetara dedikatu zen, ikastola berria abian
jartzeak, irakasleak eskuratzeak eta gainerako gorabeherek lan han handia
ematen zieten eta. 

Bide batez aipatu dut, Miren Goiri Josebaren emaztea, ume eta guzti
izan genuela Indibeitin euskarako ikastaro trinkoan laguntzen. Gogoratu
dut, baita ere, Karmeloko katekesian elkar ezagutu zutela. 

Zer esan, baina, bizitzan zehar Josebak bidelagun zintzoa izan duen
Mireni buruz? Euskal familia bateko alaba zela, Zabalbide kalean jaiota-
koa. Josebaren ustez berak baino askoz ere hobeto zekien euskara, euskal
giroan bizitakoa zelako edo.
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Mirenek ama Zeanurikoa zuen eta aste barruan amaren bi neba ere
euren etxean bizi izaten ziren. Jakina, neba-arreben artean ezer gutxi
egingo zuten etxean erdaraz.

Baina, bikote euskalduna osotzeaz aparte beste eragin bat ere izan
zuen Mirenek Josebaren bizitzan. Josebak, Merkataritza-Peritu karrera
egin zuen, Estudios Altos Mercantiles deituriko zentroan. Lanean, ‘Cervecera
La Salve’ enpresan hasi zen Deustun. Hala, baina, Miren Gori emaztearen
aitak ‘Licores Goiri’ denda eukan Fernández del Campo kalean. Zahartu
zenean, laguntza behar eta, bertara eraman zuen lanera Joseba. 

Horrela, Joseba denda hartan lanean hasi ostean, denda hura hainbat
euskaltzaleren biltoki bihurtu zen. Bertan izaten ziren hainbat harreman
eta bilera txiki. Eta horrela hainbat urtetan zehar. 

Baina, gorago aipatu dugun Kirikiño ikastola, Txurdinagan ikastetxe
berria egin ostean, handituz joan zen, eta une batean ezinezkoa izan zen
norbaiten dedikazio osorik gabe bideratzea. 700 ikasletik gora zituen eta 23
irakasle. Josebari eskatu zioten bertako kudeaketa-lanaren ardura hartzea,
eta bertan jardun izan zuen 6 urtetan zehar erretiroa hartu zuen arte. 

Ikusten duzuenez, bizitza osoa eman du euskara bultzatzen. Euskal
munduko jendearekin harreman estuak izan ditu, beti Euskal Herriaren
alde jarduteko gertu agertuz. Aurtengo azken KORRIKAk ere euskararen
alde Santutxun egindako lan handi hori aitortu nahi izan dio lekukoa era-
matera gonbidatuz. Isilean, baina, etenik gabe beti lanean. 

Joseba Arrietak eta Miren Girik, bestalde, familia euskaldun eder bat
osotu dute, bost seme-alaba izan dituztela: Aintzane, Xabier, Gurutze, Itsa-
so eta Garikoitz. Jaso bezate beraiek ere gure begirunezko aipamen hau, eta
ibil daitezela gurasoek irakatsitako bidetik euskararen alde jardunez. 

Eskerrik asko, Joseba, eta bide batez Miren, euskararen alde egin du -
zuen lan ugariagatik. 

2 0 1 1 - V
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“BERBAK HARIZ JOSTEN”

XV. JARDUNALDIAK, MENDEBALDE KULTUR ELKARTEA
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1) Bildutako guztioi 

bihotzetik agur,

une ezti honexek

argi-izpi bihur, 

lagunarte honetan

Iaz aurten ta gaur,

adiskidetasuna

nola liteke neur?

2) Berbak hariz josiaz

Mendebaldea fin,

hamabosgarrenera

heldu gara arin,

Euskara bultzatzeko

bilduz nahiko lagin,

xede eder honeri

talde honek eragin.

3) Zortekoa naizela

nahi nuke aldarri,

Mendebalde taldea

baita maitagarri,

euskalzaletasuna

talde ezaugarri,

jardunaldiek dute 

Euskara oinarri.

4) Urteko garai hontan

txoritxoek txio,

euskaldunen txioak

hamaika bertsio,

erdi gaixo dago ta

izan debozio,

altxorra zaindu eta

bere berbak eiho.

5) Joseba Arrieta jauna

omentzeko bide,

Mendebaldek eskerrak

lan ugarin orde,

emaitzak hortxe daude

Herriari galde,

euskaltegi ikastolak

lanaren oinorde

6) Santutxu inguruan

Arrietaren lana,

Euskaltzale munduak

eskertzen du dana.

Euskal kulturarako

irrika ta afana,

euskara ardatz dela

bizitza bikaina.

P i l a r e  B a r a i a z a r r a  T x e r t u d i
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