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Garibaygandik
AEDraino tantaz tanta
Josemari Velez de Mendizabal
ndoan datozen lerro xume hauen ZIOA
Julen Arexola-Leiba adiskidearengan
bilatu beharko luke irakurleak, huraxe
izan baitzen lantxo honen xehetasunen atzetik
biderarazi ninduena. Nire aldetik, nigan erdi
ahaztua nuen datu bilketarako grina berpiztea
eskertu behar diot Juleni. Borondate onenarekin
ekin diot lanari; ez dakit asmatu ote dudan.
Efemeridea hortxe dago: AED bere hamargarren urtebetetzea ospatzen an da egunotan.
Aurrera baino lehen, AEDren hastapen haietan
taldearen helburua zirriborrotsu xamarra ikusten
nuela aitortu behar dut. Ez dut ahaztu, Jaurlaritzako Kultura sailburuordea nintzela, AEDren
ordezkaritza bat etorri zitzaidala euren asmo eta
ideiak azaltzera. Martin Ugalde zen orduan Euskararen Zerbitzuko zuzendaria eta bilera ostean
hark eta biok komentatu genuen bezala, nahiko
bitxia zirudien proiektuak eta gure zalantzak
genituen tipo original haien egitasmoa kai onera
iritsiko ote zen... Nire aldetik erru barkaezina
ematen an zen, hain zuzen ere arrasatearron
ahalmen neurrigabea eta edozein ekimenetarako
prestakuntza aparta ahazten an bainintzen.
Hamar urte eman dira ordudanik eta AEDk
garbi adierazi du, Iokin Zaitegik hain berea zuen
"gogoa denean aldaparik ez" esaera errealitate
hutsa dela. Ezinbesteko erreferentzia bilakatu
zaigu AED, gure herri mailako euskalgintzan
ezezik Euskadi osokoan ere bai eta bere estiloa

eredutzat hartu da toki askotan.
AED, dudarik gabe, Arrasaten inoiz izandako fenomenorik azpimarragarriena dugu, euskalgintzari ekimen pribatutik emandako laguntza,
babes eta bultzadari dagokionez. Ni ez naiz egokiena kolektibo honen emaitza aztertzeko; horretarako baditugu ni baino askozaz jantziagoak
ageri diren lagunak. Baina gaingiroki begiratuta
ere, edozeinek antzeman dezake taldearen
garrantzia Arrasateko euskararen zuzperraldian.
Eta batetik bestera ematen diren diferentziak
kontutan izanik, noski, gure herriak historian
zehar sorturiko euskal-mugarri dirdiratsu horietako bat bihurtu zaigu AED. Gainerako kasu
gehienetan, guztiak ez esatearren, bultzagile eta
eragileak gizabanako parti k u I arrak izan direlarik,
oraingokoan herritarren multzo oso bati eskaini
beharko genioke garaileen ereinotzezko koroia,
merituzko gizakiei bezala bizi luzea opa diogun
batera.
Baina, diodan legez, izan dira mendeetan
zehar gure hizkuntza lantzen, eta aupatzen ihardun duten arrasatearrak. Eta ez nolanahikoak,
gainera. Harrigarria da gurearen gisako herri
ertain batean zernolako euskaltzale bikainak
sortu diren. Ikusgarria, benetan, demokrazia eta
diktadurapean, erregerekin zein errepublikazaleen artean, hau da kutsu politiko desberdinetako
garaietan arrasatearrok euren hizkuntzarekiko
azaldutako atxikimendu eta gogoa.

O

5

_al

jaztendo
Euskara idatziaren lehendabiziko aipameneraino igo beharko genuke historiako katemailetatik, gure hizkuntzaren gaineko ardura arrasatear
batengan aurkitzeko. Hain zuzen ere, Trentoko
Kontzilioak, 1545, ateak ireki zizkion elizako
hitzaldi eta katekesiak tokian tokiko hizkuntzaz
emateari. Bernard Etxeparek, Eiheralarreko erretore zenak, urte horretan inprimitu zuen euskaraz
ezaguturiko lehen liburua, "Linguae Vasconum
pri mitiae".

publikoa. Garibay izan zen eragileetako bat.
Antwerpen-en (Amberes) argitaraturiko bere
"Compendio Historial" liburu sailean euskararen
gaineko bere iritziak azaldu zituen Garibayk eta
genealogiari eskainitako beste publikapen batean, here garaiko herkideengandik jasotako eresiak azaldu zituen. Euskal literaturaren historian
mugarri paregabetzat hartuak izan diren kanta
horien deskribapenari esker, Ahaide Nagusien
arteko liskarrak eta Arrasateko giza-kronikaren
zehaztapen batzuk ezagutarazi zizkigun Garibayk. Halaber, Felipe II.ren estatu aholkularia
zen Idiakez jaunak eskatuta, here jaioterrian entzundako errefrau batzuk bildu zituen arrasatearrak publikapen berdinean.
Mende oso bat igaroko da, Garibay hil eta
euskararen konstelazioan hurrengo izar arrasatearra argitu arte. Pedro Ignacio de Barrutia aramaioar jaio bazen ere, arrasatear errotako sendi
bateko kide izanik hemen eman zituen here urterik gehien eta emaritsuenak. Arrasateko eskribaua izendatu zuten 1710ean eta betebehar
horretan iraun zuen 1753ra arte.
Baina Barrutiaren izena Arrasateko udal
papel zaharretan geratuko zatekeen, ez balu Juan
Carlos Guerrak 1897an azalarazi. Nola? Urte
hartan Miguel Viguri zen Barrutia sendiaren
ordezkari eta administratzailea eta bere bibliotekan eskuizkribu zahar bat aurkitu zuen. Viguriren adiskidea zen Guerra jaunak, aurkikuntzaren
berri izan eta berehala, kopia bat atera eta Resurrección Maria de Azkueri igorri zion "tengo el

"AED, dudarik gab e,
Arrasaten inoiz izandako
fenomenorik
azpimarragarriena dugu,
euskalgintzari ekimen
pribatutik emandako
laguntza, babes eta
bultzadari dagokionez"

gusto de remitir a Vd. adjunta una composición
euskara de principios del siglo XVIII, inédita
hasta el día, a título de curiosidad y por si la
juzga Vd. digna de aparecer en "Euskalzale"
(aunque sea expurgada de sus escandalosos
erderakoz)... Figura como autor D. Pedro Ignacio de Barrutia."
Azkuek 1987ko Abenduan argitaratu zuen
"Euskalzale" aldizkarian Barrutiak sinaturiko
"Acto para la Noche Buena" obra. Hego Euskal
Herrian ezagututako antzerki lanik zaharrena da
Barrutiarena eta Azkuek bére zalantzak izan
zituen argitara emateko orduan; ikus, bestela, zer
dioen Guerrari bialdutako eskutitzean: "... lo
publicamos sin ninguna correción ni enmienda
(fuera de las ortográficas). Aunque para la
mayoría de los lectores hubiese sido mejor una
edición corregida de los muchos barbarismos
que tiene la pieza, me ha parecido más conveniente respetar el original: 1. Porque de hacer el
expurgo, difícilmentee hubiera cabido al pie del
escrito la firma de D. Pedro Ignacio de Barrutia
2. No se hubiera podido citar dicha obrita para
corroborar el uso de tal o cual palabra o modismo, por no saber si era del autor o del corrector"
Barrutiaren antzerkia zoragarria da. Garaiko
literatur estilo konkretu bati jarraiki, Barrutiak

Hamabi urte zituen garai hartan Arrasatek
sorturiko gizonik garrantzitsuenetako batek;
Esteban de Garibay historigileari nagokio, jakina. Ganboatar jatorrizko sendi batean jaioa, ez
zuen inoiz bere mundraurtasuna salgai ipini.
Herriko gorabeherak bizi izan zituen zuzenik
bertako alkatetzatik eta Espainiako Felipe II.aren
Kronikagilea izateak zekarkion aukeraz baliaturik bere jaioterriko bizitza hobeagotzen saiatu
zen beti.
Juan de Araoz arrasatear aberatsa Garibayren senitartekoa zen. Honek herrian josulaguen
komentu bat eraikitzea interesgarria zela agertu
zion Araozi. Beharrezko eskabideak egin zituen
Garibayk baina Konpainiak ezetza eman zion.
Orduan frantziskotarrei luzatu zien erregua eta
horiek onartu egin zuten, Juan de Araoz San
Frantzisko ikastetxe eta komentuaren fundatzailea izan zelarik. 1575eko Ekainaren 13an Araozek eginiko testamentuan honela irakur daiteke;

"Item. digo que es mi voluntad y deseo que el
rector guardián de dicho Colegio sea en todo
tiempo Religioso que sepa hablar y predicar en
nuestra lengua Bascongada, porque su doctrina
pueda hacer mucho fruto en la villa y comarca".
Horixe da, nik dakidanez behintzat, euskararen aide gure herrian eginiko lehen manifestu
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"Otu zaio inoiz AEDri interesgarria litekeela Barrutiaren 'Gabon Gaberako Ikuskizuna'
Arrasaten urtean behin antzez lezakeen talde bat eratzea?".

iragana eta oraina ezkontzen ditu bere lantxoan,
obrako koordenadetan Arrasate eta Belen gurutzatuz. Pertsonaia erlijiosoak eta herritarrak,
arrasatearrak, nahasten ditu maisuki. Benetako
gizon emakumeak erabiltzen ditu antzerkiaren
pasadizoetan eta horni esker haien izen eta gaitzizenak gureganaino iritsi dira. XVIII mendeko
Arrasate haren zenbait ohitura eta siniskera ezagutarazten zaizkigu obran zehar.
Ez dut jakin ahal izan "Gabon Gaberako
Ikuskizuna", Azkuek itzuli zuen bezala, Barrutiaren garaian antzeztua izan zen ala ez, udal artxiboa arakatzen luzez aritu naizen arren. Hala
ere, bi alditan aurkeztu da lana Euskadiko antzeztokietan. Lehenengoa, hirurogeietako hamarkadaren erdialdean, ongi oroitzen badut Arratiako "Izarra" taldeak taularatua. Bigarrena, berriz,
Oihartzungo "Intxixu" zeritzanak, 1982an,
Barrutiaren jaiotzako hirugarren mendeurrena
ospatu zen urtean, hain zuzen. Bai batak baita
besteak ere ederki erakutsi zuten zernolako
jokoa ematen duen lan horrek, urteak igaro arren
gaurkotasunik galtzen ez duena.
Otu al zaio inoiz AEDri, interesgarria litekeela "Ikuskizuna" Arrasaten urtean behin antzez lezakeen talde bat eratzea? AEDtik ikusentzunezko bitartekoei hainbeste garrantzia ematen
an zaien une hauetan, Barrutiaren antzerkia
berreskuratzeak, eskribau zaharrarentzat ornenezko ekintza izateaz gain, euskara mintzatuari
dimentsio berri bat emango lioke.
Euskararentzat begirune txiki bat eskatzea,
Garibayk egin zuen bezala, herritargo osoa euskalduna denean fikziozko gertaera irudituko

tzaiguke... ez bagenu gure hizkuntzak historian
zehar izandako jazarpena ezagutuko. Jauntxokeria eta Elizaren jokaera ezegokia bi hizkuntzen
arteko norgehiagoketan erdararen garaipena
errazten joan zen. Eta, ezin zitekeen bestela izan,
zaldunen semeak gertatu ziren euskararen akuilari apalak...dena kontra zeukaten deman.
Hirugarren mugarria ere gizarteko goi mailan aurkitzen dugu. Baina ia-ia gure egunetaraino egin dugu jauzia, oraingo pertsonaia gaur
eguneko arrasatear askok ezagutu baitzuen. Juan
Carlos Guerrari buruz an naiz. 1860an Donostian jaioa, 1941ean hil zen Arrasaten. Bizitza
luze eta lanari atxikia, batez ere genealogi eta
heraldika gaietan izan zen aditua. Hogei urte dira
aurten Guerra-enea jauregia lurreratu zutela; bertan eman zituen gure gizonak bere urterik gehienak. 1890ean Donostian ospaturiko Lore-Jokoetan lehen sana irabazi zuen "Ama Virjina Aranzazukoaren Kondaira" idazkiarekin. Ordurako
beste liburu batzuk ere bazituen publikatuta,
gorago aipaturiko gaiak jorratzen zituelarik.
Esku zuzena hartu zuen, bestalde, orain dela
hirurogeitamabost urte Oinatin sorturiko Eusko
Ikaskuntzaren egituraketan (Eusko Ikaskuntzaren "Asmoz eta Jakitez" lema Guerrak proposatu
zuen) eta harrez geroztik areagotu egiten da euskal gaiei eskaintzen dien arreta.
Garibayk argitaratu gabe utzitako idazkietatik eta baita bere ikerketa lanetik berreskuraturiko testuak publikatu zituen Guerrak, 1924an,
"Viejos textos del idioma" eta "Los cantares
antiguos del euskera" izeneko edizioetan. Euskararen gain eginiko lana zela eta, Julio Urkixok
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"Bi guardia
zibilek
ikaragarrizko
jipoia eman
zioten nere
emazteari
euskaraz hitz
egiteagatik"

"Ez zen batere erraza gertatu, mendearen lehen laurdeneko urte ilun aldakor haietan
egitasmo euskaltzale sendorik gauzatzea".

aurkeztua, euskalzain urgazle izendatu zuten,
"edozeneek daki-ta, jaun onek euskeraren aide
Ian asko egiten duela, batez ere oraingo txandan, antzinako euskal-neurtitzak argitaraturik".
Euskaltzaindiak Juan Carlos Guerra euskaltzain urgazle aukeratu zuen egunean, 1925 apirilaren 27an, beste arrasatear bat zegoen epaileen
artean: Sebero Altube.
Jauregietaik atera eta euskalgintzako aitzindaritza "kalekume zangozuriei" -Zaitegiren hitzak erabiliz- pasatzen an zen. Euskadi osoan
ematen an zen gizarte aldaketarekin batera,
Arrasaten ere mugimendu orokorrago bat antzeman zitekeen. EAJren inguruan euskararen aideko zutabetxoak eraikitzen an ziren, zeinu kontrako politiko eta euren morroiak haiek suntsitzen
eta desagertarazten ahalegindu baziren ere. Ez
zen batere erraza gertatu, mendearen lehen laurdeneko urte ilun aldakor haietan egitasmo euskaltzale sendorik gauzatzea. Eta benetan txalogarria da, bitarteko urn i eta desegokiekin gizonemakume abertzale anonimo haiek egindako
lana.
Arrasatear haien gogoan, 1896ko Uztailaren
Sean herrian antolaturiko Euskal Olerti Egunak
bizirik zirauen: lehen aldiz azaldu zen ofizialki
entzulego baten aurrera Orfeón Donostiarra;
bertsolari eta dantzariez gain, olerti sariketan
beste batzuen artean Pedro Mari Otario, Felipe
Arrese-Beitia eta Domingo Agirre izan ziren
garaile; Arrasateko musika bandak "Gernikako
Arbola" jo zuen, herritarren zoramenerako.
Jai eder haren oihartzunak euskaltzale arrasatearrengan artean zirrara sortzen zuelarik,
1927an beste egun berezi bat eratu zen, eragile

zuzenetakoa Peli Ugalde izanik. Euskal Herri
osoko idazle eta argitaratzaileak azaldu ziren
Arrasatera eta bertan egunean "Euskaltzaleak"
izeneko taldea sortu zen. Jose Markiegi abadeari
esker, "Txanton Piperri" opera antzeztu zen eta
Markiegik berak gerturiko haur eta gazteen talde
batek ere hartu zuen parte.
Peli Ugalde, Tiburtzio Arregi "Kataide" eta
Domingo Arrieta "Onalde" izan ziren urte haietan euskarazko arrasatear idazlerik entzutetsuenak. Arregiren lan batzuk "Arrasate Press"en
argitaratu dira zenbait astetan zehar. Ugaldek "El
Día" egunkarian azaldu zituen gehien bat bere
artikuluak, euskara eta sindikalgintza gai nagusiak izanik. Eta Arrietak, berriz, itzulpengintzan
ihardun zuen batipat, Santa Teresa de Jesus eta
Fray Luis de Leion pertsonaien bizitzak euskaratu zituelarik.
EAJren herriko afiliatuek ikastola sorrarazi
zuten. Lehendabizi Abadetxean eta beranduago
"Gurea" zinema ondoan, irakaslegoa Patxi Mendizabal, Juan Mari Zaitegi, Juanito Etxebarria,
Paulo Ezkurra eta beste batzuek osatu zutelarik.
Bertako haurrekin eta Markiegiren orbitan an
ziren elizmutil, koruko abeslari eta katekesisekoekin herri mailako lehiaketak antolatzen ziren,
euskarazko irakurketa eta ahozko espresiobidea
lantzeko.
Jose Markiegi eragile haundia izan zen euskararentzat, ekimenak hain urriak ziren egun
haietan. Berak idatzitako "Eriotz bide" eta
"Txao" antzezlanak Arrasaten ezezik Elgoibar,
Bergara eta Aramaion ere aurkeztu zituzten aipaturiko haur eta gazte haiek.
Ume haietako bat Gaizka Barandiaran josu-
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"Oinetatik ere egiten
da aberria"
(Gaizka Barandiaran)
"Bada garaia, zenbat josulagun jakintsu eta euskaldunen ildotik abiatu zen Gaizka
Barandiaran arrasatearraren bizitza eta merituak azalarazteko".

laguna izan zen. "Euskaltzaletasuna Markiegiri
zor diot. Berak sortu zuen nigan euskararekiko
garra". Horrela dio josulagun arrasatearrak,
"Marko Etxeberri"tik Durangoko ikastetxera oso
gazte zela irten bazen ere, Markiegirekin izandako harremanak ederki oroitzen dituena. Eta hastapen apal haiek -"Xabiertxo" eta "Pernando
Amezketarra" liburuxken irakurketa, euskarazko
mezaren laguntzailea,...- bide eman zioten uzta
eder bati, Aita Gaizkaren Ian erraldoiak garbi
erakusten duen bezala.
Beste behin ere idatzi nuen Gaizka Barandiaran euskaltzale ezezagunen tropelean aurkitzen dela oraindik, urte luzetan Sebero Altube,
Iokin Zaitegi eta Juan Arana "Loramendi" haundiekin gertatu zen bezala. Bada garaia, zenbait
josulagun jakintsu eta euskaldunen ildotik abiatu
zen arrasatear honen bizitza eta merituak azalarazteko. Loiolan jubilaturik bizi da eta ez du
aukera galtzen Arrasateraino hurbiltzeko.
Hemeretzi urte zituela ekin zion Gaizka
Barandiaranek Homeroren "lijada" (Illias) euskaratzeari eta 1954an amaitu zuen. "Orixe"
zenak biziro zoriondu zuen, erabilitako hizkuntz
aberatsa eta jokamolderako trebetasunarengatik.
Baina bere lanik mardulena euskal dantzei dagokiena da, benetako aditua baitugu gai horretan.
Dozenaka liburu eta artikulu idatzi ditu euskal
folklore, musika eta estetikari buruz. "Oinetatik
ere egiten da aberria" esan zidan, dantza eta
euskera uztartzera ausartu ginen iluntze batean.
"Biak dira estetika...batzuek alderantziz ustearazi nahi diguten arren. Guk, mutikotan, "bizikeletie" esaten genuen, eta "borobila"..."
Nazioarteko zenbait erakundetako partaidea

da, baita Euskaltzaindiako urgazlea ere, eta azpimarragarriak ditugu existentzialismoari buruz
euskaraz idatzi dituen lanak. Horietako batzuk
"Euzko Gogoa"n argitaratu zizkion Zaitegi herriko lagunak.
Sakondu behar al da, lehenxeago aipatutako
Altube, Zaitegi eta "Loramendi"ren !an garrantzitsuan? Gure herriko euskaltzaleak gogoraztean kronologikoki jauzi txiki bat egin badut ere Gaizka Barandiaran azken horiek baino gazteagoa baita- nahita egin dut, garaikide izandako
hiru haien goi maila ez baitu inork zalantzan
jartzen. Agian egia da hil egin behar dela norbaiten bikaintasunak goratzen hasteko. Espero dut
horrelakorik ez gertatzea Aita Gaizkaren kasuan.
Sebero Altubek euskara mintzatuari eman
zion garrantzirik gehiena. Hizkuntza, kultur
adierazle nabarmenetakoa izanik, bizirik nahi
zuen hark. Mintzairak, gizonarekin batera jaiotzean, milioika urteko tradizioak dira eta horien
garapenean eraiki du gizonak here bizitzak exijituriko harreman-sarea. Horrela pentsatzen zuen
Seberok eta horren aide !an egin zuen gazte-gaztetatik, euskararen etorkizuna ahozko zutabearen
sendotasunean ikusten zuelarik. Min ematen
zion gero eta zokoratuago igertzen zuen euskarak, euskara herrikoiak. Beraren ustez, euskaldunok automatismo zehatza aplikatu behar genion
gure hizkuntzari, beste edozeinen menpe ez egoteko.
ldatzizko literatur tradizio haundirik gabeko
Euskal Herria, mintzaira bizirako aukera galtzen
an zela kexu zen Sebero. Gero eta esfortzu haundiagoa eskatzen zien, 1920tik Euskaltzaindiako
kide izandakoei. Garbi zeukan Altubek, etxea
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"Jendeari euskaraz egiteko ohitura `automatikokr sortzen ez zaion bitartean euskarak jai
du".

oinarrietatik berrindartzen hasi behar zela... eta
gainerako apaingailu eta adabakiak alperrikakoak izan zitezkeela iragartzen zuen.
Aurrekoak ez du esan nahi Altubek ez ziela
liburuei garrantzirik ematen. Ez, ezta gutxiagorik
ere, berak ere ekoizpen idatzi mardula utzi zigun
etan. Dena den, kritiko amorratua zen euskara
idatzian garbizalekeria nabaria eta batasunerako
gogorik eza erakusten zutenekin. Berea da ondoko lerroaldi hau, Euskaltzaindiara sartzeko hitzalditik aterata: "Gogoan euki daigun egi itzal
au: gaur eguneko giza-artu-emonetarako, batasunezko eta errtjaz adiskide bizi dan idatz-izkerarik euske ran aurkitzen ezpadogu, gura nai ez,
erdereetara joko do gula danok, utsune on betetzeko"
AEDk, ezpairik gabe, zuzen konektatzen du
Seberoren izpirituarekin. Orain dela hamar urtetik talde arrasatearrak daraman Ian hizkuntz
mintzatuaren garapenari egokitu zaio, batez ere.
Ez da, ez halajaina!, erronka makala, baina ez
dut uste gaur egun inork ukatuko duenik, Euskadiko gizarteari euskaraz egiteko ohitura "automatikoki" sortzen ez zaion bitartean euskarak jai
duena. Beraz, bide horni gero eta komentzimendu tinkoagoaz jarraitu behar zaio.
Iokin Zaitegik, berriz, marka guztiak hautsi
zituen euskara idatziari eta arrasatear idazleei
dagokienez. Ez dago Iokinek beste arreta eta
begirunerik euskara idatziari eskaini diona.
Berezko ekoizpenari itzulpengintzako lan ikaragarria gehitu behar zaio. "Ikastola Nagusia",
hots, Unibertsitatea zen Zaitegiren helburua.
Euskaldunok, goi mailako ikasketak burutu ahal

izateko, literatura unibertsalaren oinarrizko liburuak erabili beharko zituzten, euren hizkuntzan.
Jakina, xede hau ez doa Altuberenaren kontra,
Iokinek suposatu egiten baitzuen euskara gizarteko goi mailara iritsiko zela,... euskaldunok
askatasuna erdietsi ahala. Iokin Mozo xamarra
izan zen bizitza osoan...
"Arrezkero, euskeraz bakarrik idatzi nai
dugu, eusko-gogoaren barnemuinetarano eldu
gaitezen: azkatasunaren giltza galdu bai-dugu,
euskera galdu ezkero."
Iokinen hitzak ditugu aurrekoak, "Euzko
Gogoa" proiektuari ekin aurretik euskaldun
askorengana iritsitako "Asmoa" izeneko orritxo
batean. Eta asmoa errealitate bihurtu zuen.
"Orixe" zenak esan zuen bezala, Zaitegi euskal
hiztegian gailendu zen, beste mor baino gehiago.
Malgutasun eta aberastasuna eskaini nahi izan
zizkion euskarari eta ideia horrekin Ian egin
zuen, idazle bezala ezezik baita literatur eragile
legez ere.
Iokin Zaitegi, bizitza osoa herbestean eman
ondoren, Arrasatera itzuli zen 1972an eta, ene
ustez, inoiz jasandako dezepziorik haundienetakoa eraman zuen, herriak -herri soilak-euskara
oso proportzio txikian erabiltzen zuela konturatu
zenean. Toki onean zeuden berak amesturiko
"Ikastola Nagusia" eta euskara hutsezko gizartea! Hala eta guztiz ere, barrengrina indartsuagoa
omen herkideen axolagabetasunak sorturiko deslilura baino, idazteari berlotu zitzaion azken
arnasa eman arte.
Zaitegi eta Juan Arana "Loramendi" ikaskide izan ziren, herriko udal ikastetxean. Urte
»
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"AEDk historia erreibindikakor baten lekukoa hartu zuen orain dela hamar urte".

berean, 1920an, atera ziren biak Arrasatetik,
"Loramendi" kaputxinoen komentura Altsasura
eta Iokin josulagunengana, Durangon. Ez zuten
berriro elkar ikusiko. Bedotiako "Mendibitzu"
baserriko fraidegaiak laster erakutsi zuen noraino hel zitekeen euskal parnasoko bideetatik.
Baina heriotzak moztu zuen olerkari gaztearen
bizitza-haria I 933an, Eusko Olertiaren III. Eguneko lehen sana irabazi eta urtebete eskasera.
1934an lortuko zuen Zaitegik ohore berdina, V.
Eguna irabaztean.
Eta hurrengo urtean, 1 935eko Ekainaren
2an, Bedoilan antolatu zen euskal olerkarien
festa "Loramendi"ren omenez, Arrasaten euskararen aldeko lanean an ziren talde eta partikularren laguntzaz. Bertako ekintzez aparte, kalean
beste batzuk ere izan ziren, hala nola Bedia Antzokian "Ehun Dukat" obra Oiartzungo talde
batek antzeztua.
Gero gerratea piztu zen. Eta zulo iluna izan
zen nagusi. Eta euskarak atzerapenik tragikoena
ezagutu zuen.
Urte zailak gertatu ziren gure hizkuntzarentzat. Baina, zoritxarrak ez direla betierekoak
berriz ere frogatuz, diktaduraren hormak zuiltzen
joan ziren poliki-poliki eta euskara bazela ahalegindu ziren azaltzen herriko zenbait lagun.
Horietako bat Bernabe Berezibar izan zen, zailtasun guztien gainetik euskarazko klaseak emateaz gain, Zeruko Argia astekarian noizean behin
here artikulu eta kronikak agertu zituena.
1960an, Arrasate Mondragon bilakatu zela
zazpigarren mendeurrena betetzean, Udalak
ospakizun egitarau zabal bat iragarri zuen eta
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Maiatzaren 22rako, On Manuel Lekuona euskaltzainak "El incendio de 1448" hitzaldia
eskaini zuen "en vascuence".
Ahalegin solteak, dena den, gutxiegi ziren
urtetako atzerapena gainditzeko. Bestalde, inmigrazio gogor baten ondorioak jasaten an zen
Arrasate. Industri garapen azkarrak herriko bizimodu eta estibaren aldakuntzak ekarri zituen.
Kooperatibismoa errealitate indartsua zen eta lan
izpiritu berri bati irekitzen zizkion ateak.
Baina euskararen kurpila astunegia ei zen
eta nekez higi zezaketen, horren ahaleginetan su
eta gar an zirenek. I963ko Kooperatibetako Batzar Nagusian euskararentzat dirulaguntzarik
izango ote zen galdetu zenean, "leizeetako gizonaren garaietara itzultzeko asmorik eza" agertu
zitzaion galdegileari lehendakaritza-mahaitik.
Euskaltzale anonimo bezain sutsu halen
esfortzua, ordea, ez zen alperrikakoa gertatu.
Horrela, gure herrian bizpahiru urtez izan ziren
Euskal Jaiak haietako batean, 1966an oker ez
bagaude, antolatzaileek gonbidatua Rikardo
Arregi euskaltzale eta pentsalari andoindarra etorri zen, "Euskalduna industrializatutako gizartean" gaiaz aritzeko. Gurea zinemako entzuleen
artean eserita zeuden kooperatibista gol kargodun batzuek gogoz txalotu zituzten hizlariaren
hitzak, euskaldun eta hiritar aurrerakoi konzeptuen arteko sinbiosia ez zela hain utopikoa ikusita.
AEDk historia erreibindikakor baten lekukoa hartu zuen orain dela hamar urte. Bidea luze
eta oztopoz betea du oraindik. Ez etsi.

