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Goizaldean 

egunsentiarekin batera  

esnatzen naizenean  

neu hasiko naiz lurretik jaikitzen  

neuk asmatuko dut erritmo berri bat  

eguzkia baino lehen. 

Lurretik gainezka egingo dut  

zuhaitz baten antzera,  

nire besaburuak jasoko dira  

lurretik gainezka  

mendietatik gora  

mendi gainetatik gainezka. 

 

Neure dantza dantzatuko dut. 

 

(Iokin, Banatorkizue, 1975)  
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Iokinen bizitza idaztea proposatu zidatenean ARLEPeko Anaiei 

eskainitakoen artean argitara zezaten, baietz erantzun nien, une batean ere 

zalantzan egon gabe. Baina ohartarazi nuen komenigarria izango litzatekeela 

bi biografia idaztea: bata, “laburra” edo “ofiziala”, Barrutirako; eta bestea, 

“aldez aurretik mugatu gabea”, Iokin sakonago ezagutu nahiko 

lukeenarentzat. 

 

Horietako bigarrena duzu esku arteko hau. Iokinen idatzietan 

oinarritutako biografia da, elkarrizketa moduan antolatua. Bestela esanda, 

nahiz eta itxuraz ematen duen neuk aukeratzen ditudala galderak eta 

Iokinek erantzuten, justu alderantziz gertatzen da: berak askatasun osoz 

eman zuen bere buruaren berri, idatzi ugarietan, bizitzan zehar; eta nik, hura 

hil ondoren, aipuak aukeratzen joan naiz ordena jakin batean, eta galderak 

ipini dizkiet aurretik, balizko elkarrizketak batasuna izan dezan. 
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Beste era batean ere joka nezakeen, antologia bat osatuz Iokinen 

esaldiz, pasartez edo artikuluz ere. Baina berehala baztertu nuen aukera 

hori; izan ere, behin eta berriro errepikatzen dira zenbait gai Iokinen 

idatzietan –Zarautz, euskara, Rwanda…– eta bertsio ezberdinak emanez, 

gainera; hala ere, arretaz irakurriz gero, osagarriak direla konturatzen gara. 

Horregatik, bertsio bakarra dugunetan, hura jaso dut hitzez hitz; baina, 

bertsio ezberdinak ditugunetan, birmoldatu egin ditut jatorrizkoak. Horrela 

jokatzeak bi alde on ditu: batetik, errepikak saihestu; bestetik, xehetasun 

jakingarriak baliatu, nahiz eta hauek elkarrengandik urrun egon denboraz 

edo euskarrietan –apunteak, gutunak, aldizkariak, liburuak, Word 

dokumentuak…–. Era berean, eta beti ere Iokinekiko ahalik kontu eta 

zintzotasun handienaz jokatuz, hainbat pasarte laburtu ditut edo soildu, 

entresaka eginez, gero behin-betiko testua osatu ahal izateko. 

 

Egiantza handiagoa izan dezaten, Iturburuko elkartean –Bilboko San 

Frantzisko kalean– kokatu ditut elkarrizketak, eta Iokinek eta biok han 

geundela eginak balira bezala irudikatu, 2015eko urtarrilean, arratsalde-

erdian, “kontzilio” deitzen genien txolarteetan –halakoetan moldatu 

genuen, adibidez, Rwanda bihotz-minez–. Izan ere, Iokini benetan honelako 

elkarrizketarik egin izan banio, testuinguru horretan egingo nion, hain zuzen; 

ordukoak baitira haren azken ekarpenak eta horiek plazaratze-bidean 

jartzea ere –Eskola eta barne eskola autobiografia eta Hain gutun luzea 

itzulpena–. Horren arabera, 2015ekoak balira bezala ulertu behar dira 

denbora-erreferentziak, “duela berrogei urte” eta antzekoak. 

  

Elkarrizketa hauetan, ahaleginak egin ditut ez errepikatzen Iokinek 

berak Eskola eta barne eskola autobiografian idatziak edo nire Anai Iokin 

Otaegi Otaegi (1930-2018) lanean esanak. Hiru obrak, azken batean, 

osagarriak dira. Eta, nola nire asmoa izan den era soilean ematea Iokinen 

berri, alde batera utzi ditut aipu bibliografikoak, irakurketa desbidera ez 

zezaten. Liburuaren amaieran ipinitako eranskinetan erraz aurki lezake 
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irakurleak non dauden jatorrizko idatziak eta nola egin ditzakeen irakurketa 

osagarriak. 

 

Eta amaitu aurretik, eskerrik beroenak eman nahi dizkiot Pello Esnali, 

lan honen orrazketan ipini duen gogoagatik. Ordu beteak izan dira elkarlan 

atseginean, Iokinen bizitza berrituz eta hari darion bizia gozatuz. 

 

Iñaki Zelaia  

 

Bilbon, 2019ko uztailaren 7an  
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Nongoa zaitugu, Iokin? 
 
1930.eko urtarrilaren zazpian jaio nintzen Largarate baserrian, 

Erregeen opari berantiar gisa, baten batek esan zuenez… 
 

Ez dago gaizki esana… 
 
… Baina etxe hura aspaldi erre zen. Herririk gertuena Matxinbenta 

zen, ordu erdi bat oinez. Hamar hilabete nituela erabaki zuten gurasoek 
Izazpi mendiko Largaraten ez zegoela etorkizunik, ugari zetozen seme-
alabentzat. Eta 1930.eko udazkenean, Argentinan zeuden familiartekoen 
laguntzarekin, Arrillaga baserria erosi zuten Urnietako Oztaran bailaran. 
Ederra parajea: Buruntza, Harkaitza, Santa Barbara... Inguruko familiek oso 
adeitsu hartu gintuzten, baina ondo ohartzen ginen etorri berriak baino ez 
ginela. 

 
 

1. Lotua nintzen gaztetan 
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Umea zinela –sei urterekin– hara hor gerra… 
 
Urte txarrak izan ziren haiek. Nahiko lauso daukat nola komunista edo 

anarkistekin kamioi bat osatu zuten Lasarten. Han joan ziren, harro baina 
pobre, Francori gerra egitera. Sozialista eta anarkista horiek, ordea, ez 
zihoazen jantzita orain edozein lekutan ikusten diren jantzi militar eder eta 
txukunekin. Ezta gero Lasarteko kaleetan ikusiko genituen Hitlerren soldadu 
haiek bezain ondo ere. Gure soldadu haiek gerrari pobreak ziren.  

 
Gero, hamabi urte nituela, “Hermano” izateko erabakia hartu nuen. 

Baita joateko prestatu ere. Nire heldutasuna probatzeko edo, aitak 
Largaratera eraman ninduen behin. “Paari Beltzeko” pagoak soilduko zituen 
berak, eta nik arrantxoa prestatuko nuen. Ez dut uste oso iaio ibili nintzenik, 
baina ikasi nuen nola egiten den arbazko txabola bat eta zer den txondorra. 
Aste betean basoko bizitza eraman genuen.  

 
Ikasketa akademikoak, berriz, Irunen egingo zenituen… 

 
Bai. Baina hori baino lehen gertaera nabarmena izan zen. Aita 

Urnietako sekretarioarengana joan zen, esanez: 
 –Semeari estudiatzera joan behar duela sartu zaio buruan eta 

diru-laguntza apur baten bila nator. 
 Eta sekretarioak erantzun: 
 –Zer da hori? Baserriko semea estudiatzera? 
 Erantzun horrekin etorri zen aita etxera esku-hutsik. Baina La 

Salleko osaba Jazinto –Cochabamba, alegia– etxean zegoen egun hartan. Su 
bizitan jarri zen haserre. Hurrengo egunean han joan zen Urnietara 
sekretarioari errieta egitera.  

 
Hala, hamabi urterekin joan nintzen Irunera, Martindozenera, etxe 

handi hartan “Hermano” izateko ikasketak egitera. Han zeuden nafarren eta 
beste zenbaiten aldean, gaizki prestatua joan nintzen. Eta ikasketak 
sufrimendu gertatu zitzaizkidan. Baina tira. Lau urte izan nintzen nobizio txiki 
eta hiru eskolastiko. Gero, Zarautzen bi urte, irakasle. Hemen, lau t’erdietan 
amaitzen zen eskolako lan ofiziala. Orduan, Iñaki Olabeagak: “Zuek, gazteak, 
ikastera. Gu zaharron kontura, partikularra eta eskolako beste lan guztiak 
egitea”. 
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Hor bukatu ziren zure ikasketak? 

 
Ez. Ahaleginak egin eta gero, maisu-titulua lortu nuen. Nik neuk ere 

ez nuen sinesten… Aurrera jo behar nuela eta, 1952. urtean unibertsitateko 
ikasketak egiten hasi nintzen Bilbon. Han, maisu baten lan normala egin –
astean 38 ordu– denbora librean ikasi eta ekainean eta irailean azterketak 
egitera Zaragozara, Valladolidera edo Madrilera; Euskal Herrian ez 
baitzegoen unibertsitaterik. Nik hizkuntzak ikasi nahi nituen, baina 
pedagogian lizentziatuak behar genituela esan zidaten eta pedagogiako 
ikasketak egin nituen. Nekez eta luze. Garai hartan, eskolatik kanpo ekimen 
asko egiten baikenituen ikasleekin: erlijioko bilerak, irteerak, kirolak… 
Gozagarria zen hori.  

 
Eta hala hasi zitzaidan desegiten, pixkana-pixkana, baserritar gutxi 

jantziaren konplexua. Hala joan nintzen ohartzen zer-nolako harrokeria 
zerien, adibidez, “los nacidos para la cuadra” esaten zigutenei –halaxe, 
hitzez hitz– eta zer-nolako gezurra, “azadas no faltarán” –jakina, “para 
quienes no tengáis titulación”– esanez bildurtu gintuztenei. 

 
Nobizio txikia eta eskolastiko izan zinenekoa aipatu dituzu. Baina tartean ez 
zinen Irunen, Martindozenean bertan, nobizio izan, ala? 

 
Izango ez nintzen, ba! Baina kapitulu iluna da hori niretzat, itxia, 

hotza… Julio Kristobalek –nobizioen formatzaile suharrak– ilobatzat hartzen 
ninduen ni; izan ere, gure amaren aldeko amonaren lehengusu propioa 
egiten zen. Baina, Irungo aszetika-giroan, nola aipatu gure elkarren arteko 
loturarik? Araudi zaharrak bazuen agindu famatu bat: “No hablarán de su 
familia ni de su tierra…” Eta “karitatezko” egoera larri batengatik ez bazen, 
ez zuen arau hori urratuko. Teologia urria zuen botoei buruz. La Salle 
erakundeak ez zion nobizioak formatzeko ikasketa gehiegirik ere eman: 
hamabost urterekin, salletarren papartxuri jantzi beneragarria; 
hamazazpirekin, eskola ematera; hogeita gutxirekin eskolako zuzendari; 
Belgikan, hiru hilabete eta kito…  

 
Ni haren esanetara saiatzen nintzen. Neure burua gehiegi estutuz, 

beharbada. Hainbeste, eskrupuloz josia bukatu nuen nobizio-aldia. Ez zen 
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iritzi kritikorik nire baitan. Utikan halakorik! Baina aszetika, hori bai. Goizeko 
bostetan esnatzen zenak han entzungo zuen, “Siberiako” lo-toki izoztu 
hartan, zapla, zapla, jo eta jo, gure Julio Kristobal anaia bere gorputza 
diziplina-tresnaz gogor zigortzen. Ez dakit egoki den bereiztea bi 
espiritualiate-mota garai hartako Anaien artean: Maule eta Bujedo. Baina 
ehuneko ehun zen Julio Kristobal Bujedokoa. 

 
Noiz eman zenion buelta Bujedoko ikuspegi horri? 

 
Oso prozesu luzea izan zen. Eskolastiko nintzela hasi zen, oso apal 

bazen ere. Baina pasadizo bat kontatuko dizut. Urte batzuk geroagokoa da.  
 
Tolosatik Zumarragara trenez nindoala, feriatik zetorren artzain 

batekin egin nuen topo. Bapo janda zetorren hura, bete-bete, gorri-gorri. 
Berehala hasi ginen elkarrekin hizketan. Salletarra nintzela esan nionean, 
hark, bat-batean: “Nik ezagutzen dut horietako bat hor, Zumarragan, 
direktore dagoena; bere baratzetik pasatzen baititut ardiak… Hori bai gizon 
naturala!”. 

 
Julio Kristobalek, berriz, bizitza osoan jardun zuen, gau eta egun, 

etengabe, gizon naturala nola hilko, nola lotu eta menderatuko. Horren 
arabera formatu nahi gintuen. Artzain hark, ordea, gizon naturalari ematen 
zion balioa: “Hori bai gizon naturala!”. Eskerrak ordurako ikuspegiz aldatzen 
hasia nengoen.  

 

Ni gizon serioa naiz.  
Horretarako hezi ninduten. 
 

Bazkaritan Luisek:  
“Zer, hemen ez da bertsorik ala?” 
Ni gizon serioa naiz, ordea.  
Ni ez naiz tontakerietan  
denbora galtzeko egina. 
 

Ezteietan euskal jaia,  
korruan saltoka denok. 
Nola dantzatuko, bada?  
Gizon serioa naiz ni. 
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Hala hezi ninduten ni.  
Gizon serioa! 

 
Baina itzul gaitezen hasierara. Aipatu berri duzu nola, eskolastiko zinela, hasi 
zinen aldatzen, apal bazen ere. 

 
Uste dudanez, Arantzazuko Amaren egunean bukatu nuen nobizio-

aldia; 1947an. Ondoren, eskolastiko-aldia, Irunen bertan. Lehenengo 
ikasgaia, José María Alonso Subdi maitagarriak. Hala bota zigun sutsu, La 
Salleren liburua eskuetan zuela, hark bere betile, bisaje eta imintzio bizi 
haiekin: “No hagáis diferencia entre los asuntos propios de vuestro estado y 
el asunto de vuestra salvación…”. Hiru urte egin nituen eskolastiko, eta bat 
nobizio: hiru urte baten aurka. Ondotxo dakit zer diodan, bai, nobizio-aldi 
laburragoa eta eskolastiko-aldi luzeagoa aldarrikatzen dudanean. 

 
Eta “asuntos propios de vuestro estado” hari zegokienez, han 

geneukan Jabier Mintegiaga. Haren belaunaldian eho zen La Salleko euskal 
eskolako liburugintza. Ohore Anai-talde ausart hari! Jabierrek gauza 
misteriotsuak egiten zituen gure begi-bistan. Misteriotsuak; bai baitzuten 
alderdi ezkutu bat: nondik zetozen laborategiko tresnak eta harmonion 
haiek? Nork ordainduta ailegatzen zen Martindozeneara kiloka janari eta 
zakuka ogi zuri? Gizon azkarra Mintegiaga. Ala bikoitza? Izan ere, 
lehentxeago separatisten Heziketa Ministro izateko gai zen hark zer eta 
falangista egin gintuen: “La mirada clara lejos y la frente levantada…”.  

 
Beste bi Anaiak ere eman zidaten bere bultzadatxoa, gorputza / 

espiritua, zerua / lurra bikoiztasuna gainditzeko. Batetik, Iñaki Olabeagak, 
esaten zuenean: “Anaia gaztearentzat otoitza bezain garrantzizkoa da 
aktibitatea, egin beharra”. Bestetik, Leopoldoren jarrera bitala, berezkoa 
bezain naturala. Hori Zarautzen izan zen. Han bi urte eginda, Bilbora pasa 
nintzen; eta han, bai, gizon egin nintzela. 

 
Gizon egin zinela? Nolatan hori?  

 
Santiago Apostol ni gizon egin nintzeneko gertakaria izan zen. Han 

katekesia, eliza, Andre Mariaren Kongregazioa, Enlace eta Nora? aldizkariak, 
Santa Zezilia eta Akinoko San Tomas jaiak, eguneroko eskolako lan-diziplina, 
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Anaia gazteen arteko harremanak Opisa taldean… Mundu berria zen hura 
niretzat. 

 
“No sé qué le pasa a este Hermano Joaquín pero está cambiando”. 

Nire adineko Anaia batek esana da hori. Jakina aldatzen ari nintzela. 
Ondotxo nekien neuk ere. Hark ez zuen onerako ala txarrerako aldatzen ari 
nintzenik esan. Nik banekien, ordea, neure buruarekin topo egiten ari 
nintzela, zertxobait berandu bazen ere. Eta oso pozgarria zitzaidan. 

 
Noizean behin komentatu duzunez, zure inguruan halako irri amultsu eta 
barkatzailea sumatzen duzu, “hire nortasunean zerbait berezia baduk, ba, 
e?” adierazi nahiko balizute bezala...  

 
Nire hezitzaileen borondate ezin hobeari ezer kendu gabe, alboko 

bideetatik ase behar izan dut nire jakin-mina. Alboko bideetatik, bai. Izan 
ere, non ikasi dut nik –eta bat ere indarrik egin gabe– nor ziren Ho Chi Min, 
Chu en Lai, Mao Tse-tung eta abar, behin betirako ikasi gainera, galdeketa, 
ebaluaketa eta Bloom-en taxonomiaren beharrik gabe? Eskolastiko-aldiko 
oporretan, Mintegiagak uzten zizkigun Catolicismo aldizkarietan, hain zuzen. 
Non ikasi ditut nik buruz Gurutzeko Joanen poemak, adoleszentziako 
minetan ez bazen: “A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con 
gemido”. Non? Nork behartuta? 

 
Adierazi dizudan “gizon egin nintzen” gertakari hori argi ikusten da 

nire gogarteko koadernotxoetan. Horietan idatzitakoa betiko profesa egin 
arte –1955.era arte– hitzaldien oihartzun hutsa da, edota liburuetatik 
kopiatutako testuak. Bost urte geroxeago, aldiz, idazkera askea, pertsonala 
eta poetikoa erabiltzen nuen. 

 
Hizkuntza aldetik, berriz, Zarautzen nengoela hasi nintzen banakako 

esaldi batzuk euskaraz idazten koadernotxo horietan. Bi urte geroago, azkar 
beraz, euskara ikusten da nagusi. Eta, denborak aurrera egin ahalean, 
hizkuntzen aniztasuna hedatzen joan zen. Begira, bestela, orrialde honetan 
bertan: “Seigneur, gardez moi le peu de jugeote que vous m’avez donnés”, 
frantsesez; “Nire kezka guztietan Jaunarengana joango naiz”, euskaraz; “El 
alma en gracia no debe temer nada”, gaztelaniaz; ”Eia, moriar, Domine, ut 
te videam”, latinez… Hizkuntzak beti gogoko izan ditut.  
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Gogarteak aipatzen dituzula, krisi erlijiosorik pairatuko zenuen ba zure 
bizitzan… 

 
Santiago Apostolen nengoela, nik ez dakit nondik eta nola Convertis 

du XXème siècle liburuak etorri ziren nire eskura. Gogoz eta harriduraz 
irensten nituen nik horko testigantzak, eta miresmen sakona eragiten zuten 
niregan. Jainkoaren presentzia bizia eta bizkorra ikusten nuen nik irakurketa 
haien bitartez. Haiek ziren komunismoak proposatzen zidan ateismo 
historikoaren kontrapisu jatorra. Haiek ziren nire bizitza espiritualaren janari 
desiratuena. Otoitza, meditazioa, hausnarketa, gogoeta espirituala, dena 
ziren niretzat kontakizun xume haiek. Paul Claudel, Ernesto Psikari, Edith 
Stein, Max Jacob, Gabriel Marcel, Charles de Foucault, Leon Blois…  

 
Zer zen konbertitu horietan hain deigarria egiten zitzaizuna? 

 
Hasteko, horien maila intelektual eta espirituala. Poeta, artista, 

eleberrigile, antzerkigile, sindikalista, filosofo horiek –nahiz eta 
pentsamenduaz jatorriz laizistak izan edo, are, antiklerikalak– gai izan ziren 
nolabaiteko transzendentzia aurkitzeko. Halakorik bazen Martindozenean 
hartu nuen formazioan ere. Baina motz gelditzen zitzaidan hura. Horien 
eskutik, berriz, bide sinesgarriagoa egin nuen, neure baitatik, zentzua 
eskaintzen duen Egiarantz, gogoa pizten duen Ederrerantz, hunkitzen duen 
Ontasunerantz… 

 
Haiek izan nituen janari, hogei urtetik hogeita hamar urte inguru arte. 

Garai hartako elkarteko buruak esateraino: “Ez ote duk espainolez zer 
irakurri nahikorik, frantsesez irakurtzen aritzeko?”. Zer da eta, nire ustez 
fedetik eta elizatik urrutira joana zen mundu hark eskaintzen zizkidan, hain 
zuzen, etsenplurik zirraragarrienak. Eta pentsatzen nuen: “Ez da inoiz gure 
artean antzekorik gertatuko…”. Irudipen horrek bazuen, funtsean, gure 
kulturarekiko ahuldade eta hutsalkeriaren barne-mina ere.  
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Zuk beti izan duzu harremana frantses mundu erlijiosoarekin: Images de la 
foi, Panorama… 

 
Aipatu dizudanez, Convertis du XXème siècle haiek izan nituen fedean 

bidaide eta bake-iturri, nire adoleszentzia luzean. Askoz ere geroago iritsi 
zitzaidan eskuetara Panorama. Honen estilo hain zaindua, honen 
elkarrizketak, gaurko egunaren analisiak, arteari buruzko gogoetak, 
kronika… Osorik irakurtzen nuen; eta irakurtzen dut, hasi eta buka. 
Zailtasunak zailtasun, ia urtero lortu dut haren harpidedun izatea. Hark 
lagundu zidan Rwandako une zailak gainditzen. Gaur ere hark betetzen dit 
beste aldizkaririk bete ezin lezakeen hutsunea. Panoramak ematen dit behar 
dudan oreka.   

 
Berriz atzera joz, gaztetan “eskrupuloz josia” bizi zinela esan didazu lehen. 
Zer adierazi nahi duzu horrekin? 

 
Nire ustez, nire aurpegiak adierazten duena baino ahulagoa izan naiz 

beti. Kontzientziako problemak sortzen zizkidaten bai Santiago Apostoleko 
urte haietako abertzaletasunaren ernamuinek eta bai, ikasle nintzela, egiten 
nituen literatura-irakurketa batzuek. Problemak eta beldurra. Nola hartu gai 
horiek, kezkarik gabe, naturaltasunez? Bi bidetatik zetorren beldurra: alde 
batetik, “nire zuzendariak ez dik nik hau irakur dezadan nahi” esaten nion 
neure buruari; bestetik, horrelako gogorkeria-giroko arazoetan murgiltzeak 
gehiegi markatzen zuen nire sentiberatasuna. Azken batean, barruko bakea 
galtzeko beldurra zen.  

 
Laguntzarik jaso al zenuen krisi-garai hartan? 

 
Nik izan dudan zuzendari espiritualik onena –bakarra?– Guillermo 

Felix Anaia izan dela uste dut. Nire egoera argi ulertu zuen eta sendabidea 
erakutsi zidan, Avilako Teresaren ildotik. Eskerrak, bestalde, Misiones 
extranjerasetako apaiz bat, Aita Larrañaga, nahiko xaloa gertatu zitzaidan. 
Hark baretu zuen zenbaitetan nire kontzientzia. Ez nahikoa, hala ere.  

 
Lotua nintzen txikitan, gaztetan.  
Askatzen hasi nintzen hogei eta bostetan. 
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Zorionekoa izan dadila Vaticano II.a; pertsona egin bainau, erlijioso 
izateari utzi gabe! Hori uste dut, behintzat. Hari litsen bat galduko nuen. 
Jainkoak lagun diezadala oihala etengabe ehuntzen. Baina naizena ez dut 
aldatzen, inola ere,  Vaticano II.ik gabe izan nintekeen santuaren trukean.  

 
Santu? Ba al da, ba, santurik gaur egun? 

 
Hara, Iñaki, erabat aldatu da santuari buruz nuen ideia. Zu eta ni 

Legazpin geundela, kolpe latz bat izan genuen nire familian. Goizeko ordu 
bietan eraman zuten Pello kartzelara. Pello, arautik kanpoko, giza sistema 
guztien protestatzaile… Handik irtenez gero, ez da gure gizartearekin 
nahastu. Ahuleziak janda, mingaina totel, begiak urrutian geldi, bizitza 
honetako oreka galduta… Horra hor santu bat. Amorruz eta ironiaz blai, 
honela idatzi nion: 

 
Komentuan bahengo santu hintzateke 
baina Erregina kalea, 7, laugarren pisuan, 
ezin santu izan. 
 
Aszetikaz nork bere burua hiltzea zilegi omen. 
Hara Gonzaga, hara Berchmans… 
Aszetikaz, zerura begira  
Jainko goseak eraman ohi zituen. 
 
Luis Gonzaga hintzateke 
Berchmans hintzateke 
Teresita hintzateke 
baina Erregina kalea, 7,  
laugarren pisuan bizi haiz, Pello…   
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“Bazen behin xentimotxo bat. Ez zen behin ere aberatsen eskuetan 
erori. Beti eskuz esku ibili zen mundu honetako pasadizoan, limosnatik 
limosnara, baxo-erditik baxo-erdira, ume batengandik beste ume 
batengana. Xentimotxoak ez zuen kapitala egiteko balio. Gizon aberatsek ez 
zuten behin ere biltzen erosketak egitera joan ohi zirenean. Mostradore-
mutilak, ordea, biltzen zuen beti San Antonioren kutxan, pobreei 
ematearren. Xentimotxoa ez zen behin ere bankuetara joan. Ez zen kapitala. 
Kapitala, gizon inportanteek kutxa ezkutuetan, misteriozko kutxetan 
gordetzen dute. Tranbiak behin baino gehiagotan bere gurpil azpian 
harrapatu bai, hori bai, eta zeharo bihurrituta utzi. Baita mutil koxkorrek 
puntapaxa batez zulatu nahi izan ere. Inork ez zekien ia zer irudi zeraman 
xentimotxoak bere aurpegietan. Hain zegoen gizagaixoa gastatuta…” 

 
Eta honela amaitzen zenuen, Iokin:  
 

“Ideia izugarriak eta unibertsalak gura dituzu. Bai, bila itzazu liburu 
handietan, baina herriko semeek txanpona besterik kontatzen ez dakite.” 

2.-  Xentimo bihurtu  
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Moraleja eta guzti: 

 
“Ideiak urtu;  
xentimo bihurtu.” 

 
Gaurko hizketarako, ipuin hau aukeratu dut. Idatzi, 1970ean idatzi 

zenuen, eta ezin hobeto islatzen du zure bizi-ibilbidea: baserri soil batean 
jaio; behartsuenekin lan egin Valdefierro, Rwanda eta Iturburun; 
emakumeekiko miresmena, zeure etxekoekin hasita; euskararen defentsa; 
harrotasunez zara behartsuenen aldeko apustua egin duen erakunde 
batekoa... 

 
Hasiko al gara etxetik? 

 
Bale. Amarekin hasiko naiz. Nahiko lan eduki zuen etxeko hamar 

seme-alaba aurrera eramaten. Oraindik ere gogoan daukat nola egunsentian 
jaiki, behiak jaitsi eta auzokoen esnea eta barazkiak jaso ondoren 
Donostiako bidea hartzen zuen. Saskiak astoaren eta buruaren gainean 
kilometro eta erdi ibili eta gero, autobusa hartu eta Donostian San Martin 
plazara joan, han salmentan aritzeko. Egunero, egunero.  

 
Ai, pobrearen indarra  
semeak ugari botatzea;  
amarena berriz  
sekulorum sekulotan  
amonarena,  
ta amonaren amonak  
egin ohi zuena:  
bizkarrezurra makurtzea.  

 
Bizkarrezurra makurtzea… eta etxea defendatzea, behin edo behin entzun 
dizudanez.  

 
Bai, horixe. Gerra-garaian zen. Goiz batez ohetik jaiki, saskia hartu eta 

bagindoazen etxeko txikiak, ihintzetan oinutsik, erretzeko sagarrak biltzera, 
oraingo ukuiluetatik Telleri aldera zegoen sagastira. Han ikusten dugu ama 
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gizon batzuekin eztabaida bizian. Gizon haiek gerrako gizonak ziren. Eibarko 
sozialistak zirela esan ziguten gero. Aita, simaurtegian ezkutatuta, aurrera 
edo “frentera” eraman ez zezaten. Joxemari anaia zaharrena ere –15 urteko 
mutil gaztea izango zen orduan– ez dakit non ezkutuan. Gero jakin genuen 
gure behien bila etorri ziren haiek gerrako mutilentzat jateko bila etorri 
zirela.  

 
Eztabaida etsi-etsian, gure ama etxearen defentsan. Bi bider jarri 

zioten aurpegian pistola. Azkenean lortu zuen etxeko umeentzat esnea 
emango zuen behi bat behintzat geraraztea. Besteak –hiru edo lau?– han 
eraman zituzten. Baina, oi harrigarria!, uste guztien kontra, handik 
astebetera hor datoz behiak berriro etxera. Lasarteko nazionalista baten 
bitartekaritzak egin zuen nonbait milagro hori. Oso gogoan dut umea egin 
berria zuen behi batek zer festak egin zizkion txahal txikiari ukuiluan 
sartzean.  

 
Liberata, arreba zaharrena… 

 
Oi, Liberata! Mutilen zenbat zapata pare lustratu ote du Liberatak 

bere txikitan! Hala, San Migel bezpera etortzen zenean, ontzi edo barreinu 
handia hartu eta, hura zen hura gu mutikoon gorputzak gozo jarri beharra! 
Hurrengo egunean Urnietako ermitan Santa Leokadiari muin eman eta gero 
mahats beltza jatera joateko. Hantxe denak! Hura bai festa! Horrela ikasi 
zuen haurrak hezteko zuen arte eder hori. Geroztik zenbat eta zenbat 
merienda eman ote dio bere bizitzan eskolatik antsiaz zetorren umeteriari!  

 
Eta zenbat malko xukatu! Zenbat gozatu musu gozoz! Azken batez, 

meriendak eta hitz gozoak eta bularretan estutzeak ez baitute kolorerik, 
amodioarena, maitasunarena ez bada. Nik beti Liberata deitzen nion, osorik. 
Horixe zuen izena eta izana: Askatua, latinetik zuzen-zuzenean hartutako 
hitza. Askatua, liberatua, zeure buruaren jabea. Ardatz eta jostura zen: 
lehengoa ukatu gabe, orainaren bete-betean bizi. Aurrean daukagun 
errealitatea ez mindu, ez ozpindu, ez garraztu, ez gaiztotu. Bildu eta batu 
baizik, josi, gozatu.   
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Rwandako emakumea… 
 
Uf! Zaila da hitz gutxitan esaten. Irakur ezazu nire Rwanda bihotz-

minez liburua. Badu atal oso bat emakumeari eskainia. Hor ikusiko duzu zer-
nolako errespetu sakona diodan Rwandako emakumeari. Hainbeste aurpegi 
datozkit gogora: Mama Kristina, Maman Athanasia eta Edith elbarria, Arte 
Eskolaren aldameneko ikastetxean zeuden umezurtz eta baztertuen 
hezitzaile oparoak; Eugenia, Marijo eta Felicitas irakasleak; Odetta, nire 
idazkaria; Fausta, elkarteko langilea… Ez dira epika heroiko ikaragarri baten 
jabe, baina bai emakume osoak, konprometituak, sendoak.  

 
Baldin eta ura bada Rwanda basamortu izatetik askatzen duena, 

emakumea izango da gorrotoaren zigorretik askatuko duena. Ez dut esan 
nahi, noski, emakumeak bakarrik eramango duenik herri hura aurrera; baina 
emakumerik gabe ez du aurrerapenik izango. Egokiagoa iruditzen zait 
emakumeen prototipoa etorkizuna eraikitzeko; eta, agian, gizonak baino 
puntutxo bat gehiago eman dezake emakumeak aurrerapen-bidean.  

 
Nik Rwandan bizi izan dudan une tragikoaren baitan, emakume 

horietako gehienen azkena tragikoa izan da. Hilak dira gehienak; herri hartan 
goiz hiltzen baita. Bizirik izatea espero dut beste zenbait… 

 
Bizirik nahi zintuzket, Edith! 
Baina agian Imanak eraman zaitu 
Kivu itsas aintziratik beste alderantz. 
Non zaude Kibuyeko artzaintsa? 
Non harrapatu zaitu Pazko asteazken hark? 

 
Rwandako mojak… 

 
Ezer baino lehen, goraipamenezko diskurtsoa egin behar diot 

Rwandan ikusi dudan “emakume moja”ri. “Misiolari” hitza entzun orduko, 
bat-batean predikaria etortzen zaigu burura: egun osoa Jainkoa eta 
Trinitatea predikatzen ari den norbait. Hemengo jendeak ez daki ja 
bereizten. Galdua du sen hori. Ez dakit inoiz justiziarik egingo ote zaien 
misioetako “emakume” horiei. 
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Gogoan al duzu mojaren bat, bereiziki?  
 
Bai, jakina. Maricruzen kasua kontatuko dizut. Oihan birjinaren 

mugan bizi zen Maricruz. Han betiko medikua besterik ez zegoen; jendea 
esplotatuz bizi zen. Ordutan eta ordutan eramaten zituzten andetan, 
mendian barrena, erditzear zeuden emakumeak, sida zuen jendea… Gaua 
iristean, abisu bat: “Maricruz, gaixo bat ekarri dute”. Han joan zen. Eta 
indizioa jartzerakoan, deskuidua izan eta bera zulatu. Nekea sentitzen hasi 
zen. Egun batean abisatu zidaten –hura berri latza!– sida zuela. Azkar egin 
zuen gaitzak lana. Iruñeko osasun-zentro batean egin nion bisita, ni hona 
betiko itzuli ondoren; Iruñera ekarri baitzuten larrialdian, nafarra izaki. 
Bosgarren solairutik lehenengora –sarreraraino– lagundu zidan, agurtzera. 
Hamabost egun barru hil zen. 

 
Esango nuke aldatu egin dela misioetako “emakume moja”ri buruz zenuen 
ideia… 

 
Halaxe da. Mojak, beren sorterrian, hain ezkutuko, hain etengabeko 

otoitzean, hain gogarteko beti, hain hesi barruko; eta Rwandan, berriz, hain 
naturalak gehienetan. Nork erakutsi die hangoei haurrak taxuz elikatzen, 
goserik hiltzera doana salbatzen, pozoia eta gaitza ezagutzen, deabrua eta 
histeria bereizten?  

 
Horiengan ezagutzen dut Eliza; eta Eliza horretan ezagutzen dut neure 

burua. Mendebaldean, emakume kontsakratuari zaion isileko mespretxu 
horrengatik, mojak behin baino gehiagotan ezkutatu behar izan du bere 
ezaugarria, bere izena, bere burukoa, bere jantzia, baldin eta askatasun 
pertsonala berreskuratuko bazuen, agian. Baina Rwandan, Euskal Herritik 
8.000 kilometrotara, han ikusi ditut Biruyi, Kivumu, La Crèten… sendatzen, 
zaintzen, maitatzen, liberatzen. Eta han atzeman dut berak, emakumeak –
Mendebaldekoak lehenik, bertakoak gero, sutsu gainera!–, egin duela hango 
Eliza. Berak, emakumeak. Ez apaizak, ez gotzainak, ez akolitoak. Irakurle, 
katekista, otoizgile, lokatzetan auto-gidari, ezkutuan aholku-emaile, 
oihanean presentzia. Berak, emakumeak, sendotzen du Eliza hau, 
hainbestetan hain ahula, hain beldurtia eta erruduna. 

 
Zilegi bekit hemen bihozkada bat aitortzea. 
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Aurrera! 

 
Gizonezkoen sormen-produkzio mistiko-poetikoa euskaraz bil 

daiteke. Non da, ordea, emakumezkoena? Nork eta nola hutsegin du kate-
maila horretan? Nork ito zuen eta ito du ahalmen hori? Zorionez, Moisesen 
kanpalekutik harantz sortu zaizkigu eta sortzen ari zaizkigu bere barrua eta 
mundua euskaraz esaten duten andrazko andana. Nik ia egunero irakurtzen 
dut Berrian Maialen Lujanbio; hor duzu Itxaro Borda, hor Lourdes Oñederra 
eta abar eta abar... Bai,  Moisesen kanpalekutik kanpo dabil euskal 
profetismoa, emakumezkoena batez ere. 

 
Rwandan aldatu zenuen “emakume moja”ren ideia, ezin uka. Baina aldatu 
al zaizu bizitzan zehar “andre” soilaren –emakumearen– ideia?  

 
Zer esango nizuke, Iñaki? Aldatu, ez. Bai areagotu, ordea, berak duen 

maitatzeko gaitasunarekiko miresmena. Zure etxean ez al duzu entzun, 
haurra negarrez hasten denean, norbait oihuka esaten: “Goza ezazue haur 
hori”? Zer esan nahi da gure artean gozatu hitz horrekin? Maite egin, musu 
eman, igurtzi, estutu, laztandu, jolas egin, gutiziak eman... Gozatu! Goza 
dezagun ba elkar! Txikitan erakutsi ziguten eta ikasi: “Eman pa honi; eman 
pa hari; pa eman”. Eta laztana, eta laztandu, eta abar. Gero gauzak nahastu 
egin zaizkigu eta xalotasun hura galdu egin genuen.  

 
Legazpin, goizeko mezetan, bat-batean, halako zorabioa izan nuen... 

Etorri zen moja bat eta suabe-suabe eskua jarri zidan lepoaren gainean. Hark 
igorri zidan epeltasun bizigarri hura, urteak pasata ere, ezin dut ahaztu. Joan 
den udaberrian fisioterapiako 40 saio jaso nituen. Azken egunekoa bukatu 
zenean, “agur, agur”, eta fisioterapeuta neska gaztea niri, aitona honi, musu 
bat ematera aurreratu zen. Zer nahi duzu? Ez naiz ahazten.  

 
Erne jartzen da nire barrena, neure ni osoa, amatasun-keinu 

nabarmen baten aurrean. Amatasuna, samurtasuna, gozamena… Gizonezko 
askori falta zaizkigu halakoak, baita izenez “Anaiak” garenoi ere.  

 
Gaurko hizketa honen hasieran, zeure etxeko xentimo bihurtu hura aipatu 
dugu –ama, Liberata–; gero, Rwandan ezagutu zenituen zenbait 
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emakumezko laguntzaile eta mojen xentimo bihurtua. Zer iruditzen zaizu, 
Iokin, orain zure salletar Anaien xentimo bihurtua hartzen badugu hizpide, 
hain zuzen, lehen Bilboko Barrutia deitzen genion honetako anaiona? 

 
Asko izango da kritikagarria, lehen Bilboko Barrutia deitzen genuen 

honen historian. Baina badira, nire ustetan, langileen semeenganako 
leialtasuna ikustarazten duten epe, ekintza eta keinuak.  

 
Adibideren bat? 

 
Nola ahaztu Ordizia, Hondarribia, Zestoa, Usurbil…? Horietan, zabalik 

izan ditugu herri-eskolak, harik eta planifikazioak, edo bizitzak, kopetilunez 
lurperatu dituen arte. Hemen, batak eta besteek, gure behatz erakuslea 
jasota, eman dugu irizpena: “harena izan zen errua”. Hura, jakina, Carlos 
Larrazabal zen, 1950.aren hasieran probintziala zena. “Harena izan zen 
errua; hark onartu zituen eskola haiek, halako egoera ahul eta larrietan; 
aldez aurretik zeuden porrotera kondenatuak, eta kondenatuak Anaiok ere 
haietan leher gaizto egin eta hala moduzko maila kulturala izatera”. 

 
Ondo da. Eta… gure fundazioen behin-behinekotasun hori hain txarra 

ez balitz? Eta…, hain zuzen, gure herriek urte haietan zentro horiexek behar 
bazituzten? Orain ez dute halako beharrik, baina orduan bai. Eta… gaitza ez 
baldin bada haietan egona, baizik nahiko denboran ez egona? 

 
Joana da Larrazabalek eskola haiek sortu zituen garaia, eta 

alferrikakoa da historiari atzera eragin nahi izatea. Baina bizirik dago herrira 
itzultzeko deia. Eta… nor ausartzen da esatera Larrazabalek huts egin zuenik 
horretan? 

 
Ez zuen huts egin. Ezta Iñaki Olabeagak ere. Honek animatzen zintudan-eta, 
behin eta berriro aitortu duzunez: “Hi, gazte, unibertsitatera joan behar duk. 
Ez, ordea, gero Lizentziatu Poza kaleko Santiago Apostolera joateko. Hona 
etortzeko baizik. Herrietako eskola pobreek euskaldun lizentziatuak behar 
dizkitek.”  

 
Halaxe da. Eta beste datu esanguratsu bat emango dizut: 1950ean ez 

geneukan Lanbide Eskolarik bat ere. Baina gero Bilboko Barrutiak mirari bat 
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egin zuen. Neu han nengoen eta ikusi egin nuen. Halako leialtasun-sena 
genuen “eskulangileekiko” –langile-klasea deitzen genion–, langile-eskola 
harrigarriak sortu ziren, non eta langile-tailer bat ere ez genuen herrietan: 
Laudio, Andoain, Sestao, Zumarraga, Valdefierro eta abarretan. Nekearen 
nekez atera zituzten aurrera, nortzuek eta lizentziaturarik gabeko Anaiek, 
energiak erabat xahutuz, eguna joan eta eguna etorri, iraupen harrigarriz 
eta, aldi berean, alaitasun handiaz. 

 
Eskola herrikoiak, lanbide-eskolak aipatu dizkizut. Baina gogora 

ditzagun, labur bada ere, beste keinu esanguratsu batzuk: Bilboko Santiago 
Apostol Asuara eramateari uko egitea; Gallartan eta beste zenbait herritan 
txertatutako elkarteak… 

 
… Eta Valdefierro, aipatu berri duzuna. 

 
Eta Valdefierro. Zaragozako auzo horretan hiru urte egin nituen. 

Egituratu gabeko auzoa zen hura, Andaluziako La Línea de la Concepción 
herritik etorritakoak ziren han bizi ziren asko. Hizkera maitagarri eta 
barregarria erabiltzen zuten: “Jozú, mi niña, que tiene uzté lozojo ma grande 
que lo pié”. Eta jolaslekuko izkinan, stop jarri ordez, “ETO” jartzen zuten 
haiek –“etó” ahoskatzen zuten–. Ikasleen guraso dezentek ez zekien idazten 
eta semea ikastetxean apuntatzean hatzez sinatzen zuen.  

 
Oso zabaldua dago Eskola haren ingurua liluragarria bezain aztoragarria 
zela.  

 
Halakoxea zen. Torre de los Pajaritos eta Anai Pedro Alberdiren 

zubitik pasatu behar zen, kanalaren gainetik. Kanal hura oso gustukoa zuten 
gaztetxoek; García Lorcaren Yerma gogorarazten zuen, hain zirraragarria eta 
arlotea zen leku hura. Arrazoi handiz aholkatzen zuten amek: “Seme, ez 
zaitez joan kanaletik”. Gainera, eraikin hura ez zuten egin elkarte batean 
pentsatuz. Ez zen oso egokia. Baina pozarren joan ginen eta bihotz zabalez. 
Baita sabelean halako kilimak genituela ere: Zer gerta zitekeen basamortu 
bakarti hartan, haizeteen mende, arlote eta lapurren gordeleku hartan? 
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Zer gertatu zen? 
 
Basamortu hura gure familia-bizitzako leku gertatu zela: janaldiak, 

otoitza, atsedena, elkarbizitza, poza, asmoak eta barre-algarak. Goiko sabai 
hura ez zitzaigun itxuragabeko gertatu. Aitzitik bazik: irakasle, antzinako 
ikasle, eskolako garbitzaile, emakume, txikien maistra, denentzat biltoki, 
babesleku… Eskailerak igo behar zirela? Zer inporta! Nahikoa zen Txori –Jose 
Azpitarte– han goian egotea.  

 
Lehen zikloko zuzendari nintzen ni. Eta Pedro –El Pajarero– tailerren 

buru jatorra. Pedro hura Pedro “asko” zen. Agian, ez zuen ulertu Alberto 
Zabalak egin nahi izan zuen bereizketa, Lehen zikloa eta Lanbide-eskolaren 
artean. Hori bai: asko batzen zuen. Lider bat zen. Baina beti ez naiz ados 
egon harekin.  

 
“Beti ez” diozu. Baina zu, hura eta elkartea ezertan etorri al zineten “beti” 
bat? 

 
Bai, noski. Ebanjelioaren kutsua duten bi zoriontasun hauetan:  
 

Zorionekoak 
xumeen defentsan dihardutenak! 
 
Zorionekoak 
anaiak samurtasunez maite dituztenak! 
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Zure bizitzan, Iokin, zer esaten dizute 1961 eta 1974 bitarteko urteek? 

 
Niretzat, salletar bokazioa dira. Zazpi urte, bokazio-orientatzaile, 

herrietan eta salletar zentroetan. Eta beste sei urte, postulantadoan. 
 

Urte mugituak, ezta? 
 
Mugituak ez ezik, oso mugituak ere esango nuke. Ez genuen uste hain 

urrun irits zitekeenik. Aipatuak ditut “konbertituak”; eta, horiez gain, 
ezagunak nituen, aditzera behintzat eta teologiaren ur handitan sartu gabe, 
Henri de Lubac, Yves Congar, Jean Daniélou eta horrelakoak. Horrekin esan 
nahi dut prestatua nengoela, nolabait, Vatikano II.aren ideia berritzaileak 
modu naturalean onartzeko. Hala, nahiz eta asko jaitsi anaigaien eta 
postulanteen kopurua, eta multzoka utzi Anaiek elkartea, begi onez ikusi 
izan dut beti Kontzilioa: utopia eta esperantza-garaia; “Pentekostes berria”, 
esan ohi denez. 

 
 

3.-  Bide galdurik ez da  
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La Salle, erakunde gisan, ahalegindu zen Ebanjeliora eta erakundea bera 
sortu zeneko garaira itzultzen… 

 
Begien bistan dago. Nahikoa dugu aipatzea, esaterako, Erromako 33. 

Batzar Orokorra, Deklarazioa, ad experimentum eratutako Araudiak eta, 
gure artean, Barrutiko lehen Batzarrak… 

 
Zer berrikuntza zekartzaten horiek bokazio-pastoraltzan eta postulanteen 
formazioan? 

 
Bat oinarrizkoa: beharrezko sakrifizioak egin behar zirela, bai 

pertsonetan eta bai diru eta etxeetan, nahiko pertsonak eta pertsona 
egokiak izan zitezen formazio-taldeen arduradun. Zenbait gai berritzaile ere 
azpimarratzen zituzten: formatzen ari zirenak beren adin bereko gazteekin 
bizi zitezela; formazio irekia eta askotarikoa izan zezatela eta ez eredu zurrun 
eta denentzat bakarra; formazio-etxeetan sartu, ahal zen neurrian, 
Batxilergoko laugarren urteko errebalidaren ondoren sar zitezela edo 
Lanbide Heziketaren maila baliokidearekin; euskarazko eta euskal 
kulturaren eskolak har zitzatela, edo kasuan kasuko eskualdetakoak… Gaur 
begien bistako kontuak dirudite, baina orduan irauli egin zituzten formazio-
irizpideak.  

 
Nola sartu zinen bokazio-ekintza horretan? 

 
1960. urtean, Madrilera nindoala ikasketak bukatzera, Pablo 

Basterretxea probintzialak zer lanetan jarri nahi ninduen adierazi zidan. 
Konfiantza handiko zeregina zen: anai salletarrak izan nahi zuten mutikoak 
bilatu. Horretarako auto txiki bat eman zidaten. Neuk eratzen nuen 
egitaraua eta autonomia handiz nenbilen bideetan.  

 
Bakarrik baina. Ia istripuren bat ere izan zenuen… 

 
Bueno, goiz batez, San Asensiotik irten eta banoa gora eta gora Salas 

de los Infantes aldera, han bainuen ikusi beharreko mutiko bat. Harekin 
egon eta gero, arratsaldeko hiruretan, bero sapa; eta etengabeko jira eta 
bira ibilera monotono hartan, lo hartu nuen. Eskerrak bazterreko 
hartxintxarren zaratarekin esnatu nintzela. Esnatu ere egun osorako esnatu. 
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Almazan aldera jo nuen, han bainuen beste gazte bat ikusi beharra; harekin 
hitz egin, eta Zaragozara. Gran Via-ko anaiek amultsu hartu ninduten. 
Egundoko sustoa!  

 
Horrelako bidaietan ezagutu nituen Zaragoza, Errioxa, Nafarroa, 

Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako zenbait herri eta herrixka. Detaile batek 
harritu ninduen orduan: Nafarroan bazirela aita inoiz agertzen ez zen 
familiak. Ez nintzen artean jabetzen zergatik zen hori horrela, inork ez 
baitzuen aipatzen zer-nolako hutsuneak utzi zituen gerrak. Hala ere, garai 
horretan –eta horrek mina ematen dit gaur egun– familiekin gertutasun 
eskasa izan nuen. 

 
Jesus Mari Arrietak honela kontatzen du bere historia bokazionala:  
“Behin batean banindoan etxera ogiak erosi ondoren eta Iokinekin  
egin nuen topo.  
 –Kaixo, txikito. Ba al dakik non bizi den Jesus Mari? 
 –Bai. Neu naiz. 
 –Inaxio Marik bidali nau. Gustatuko al litzaizuke bera dagoen  
tokira joatea? 
 Nire etxekoa zen Inaxio Mari, San Asension aspirante zegoena. 
 –Bai. 
 –Aita etxean al dago? 
 –Bai. 
 –Goazen hitz egitera. 
 Nik sekula La Salleko Anai bat ezagutu ez eta… orain arte.”  
 
Hor puntu delikatua ukitzen ari zara, Iñaki. Baten batek Joaquín 

Pescador deitzen zidan, baina beti izan naiz kritiko horrelako “arrantza” 
sistemarekin. Bokazio-pastoraltzaz, beti izan dut ikuspegi prozesuala eta 
komunitarioa; inoiz ez nuen ulertu ekintza puntual moduan edo, are 
gutxiago, bakarrik nire egiteko pertsonala balitz bezala.  

 
Entzuna dudanez, garai hartan kontrako ikuspegiak zeuden gai horretaz. 

 
Blas Alecha, osaba Jazinto eta beste Anaia batzuk “herrietan” ibiliak 

ziren bokazio-lanetan. Alberto Zabalak, ordea, nahiago zuen Salletar 
Zentroetan jartzea indarrik handiena. Horregatik egin zen aldaketa. Baina 
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urte haietan gutxitu egin ziren bokazioak, eta horrek halako nahaste bat 
sortu zuen. Zerk ekarri zen gutxitze hori: jarduera-aldaketak ala Vatikano 
II.aren ondorengo krisi orokorrak. Nik Unánimes aldizkarian eman nituen 
neure iritzia eta aholkuak. Postulanteen zuzendari nintzela izango zen; 1970 
inguruan. Komeni zela, alegia, gure Zentroetako bokazio-lana utzi gabe, 
herrietako bokazioetarako Hermano bat ere jartzea.  

 
Zertarako?  

 
Ba, inork eska ez ziezaion egin ezin zuena: alegia, gauetik goizera 

mutikoz betetzea San Asensioko gure etxe hutsa. Ezer baino lehen, 
denboraldi bat pasatzen utzi behar zen; ez programarik, ez presakako edo 
aldez aurreko definiziorik. Bilatu, zain egon, ahalik eta jenderik gehienarekin 
jarri harremanetan: hezitzaileak, familiak, apaizak, giro apostolikoak… 
Gogoetaren harira, bokazio-taldekoekin eta aspirantadokoekin, sortuko 
ziren programa, edukia… Eta pare bat aholku ematen nituen. Bata: bi urtean 
gutxienez, inor ez Aspirantadora. 

 
Inor ez Aspirantadora? Zeuk al zenion hori, bokazio-orientatzaile izandako 
horrek? Ausarta, benetan! 

 
Ez, ez. Izan ere, horren ondoren beste aholku bat ematen nuen: 

bokazio-arduraduna argi egon zedila ea zer hutsune sortzen ziren 
Nafarroako eskola eta institutuetan; eta, mapa horren arabera, Anaia 
batzuek toki horietako lehiaketetan parte har zezatela eta han elkarteak sor 
zitezela. Hona hemen, gure herrietara itzultzeko era erraz bat. Hona hemen, 
ez misterio eta ez mito, behartsuen bila joateko modu bat. Eta bokazioak 
hor sortuko ziren: giro horietan eta giro horietarako. Nire proposamena, 
ordea, ahaztuta gelditu zen. 

 
Dena den, La Salleko ikastetxeetan ibiltzen zinen gehienbat.  

 
Ikastetxe bakoitzak bazuen bokazio-arduraduna. Horrek egin behar 

zuen eguneroko lana; ni gero joan ohi nintzen, geletan hitz egin, gurera 
etortzeko grina adierazi zutenekin egon, gurasoekin garaiz mintzatu, 
baimenak lortu, gaztetxoaren ibilbideari adi beti ere, kristau bizitzako 
sakontasuna, helburuak argi edukitzea…  
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Urte haietan –1960 hamarkadaren hasieran–, Castilla, Extremadura 

eta Andaluziatik jende-uholdea etorri zen Euskal Herrira. Nafarroatik ere bai 
gure lurraldeetara. Andoaingo, Zumarragako, Laudioko eta abarretako 
zenbait ikasgelatan ikasten ari ziren etorkin haien semeek argi erakusten 
zuten pobrezia eta samina. Urte oparoak izan ziren haiek niretzat; baina 
zerbaitek goibeltzen ninduen pixka bat: ez nuela gero aspiranteekin 
harremanik izaten. Etena baitzegoen, orduan, OVL –Obra Vocacional La 
Salle– eta Formazio-etxearen artean. 

 
Eta 1968. urtean –urte enblematikoa– erantzukizun handiagoko zeregina 
etorri zitzaizun gainera, inork artean egin gabekoa: La Salleko anaia izateko 
prestatzen ari ziren 16-18 urte bitarteko gazteen heziketa eta formazioa.  

 
Bi alde zituen lan horrek: batetik, orduan Preu –eta gero COU– 

deitzen zitzaion ikasketa zibilak edo pareko ikasketa profesionalak ziurtatu 
eta, beste aldetik, erlijiosoak izateko formazioa. Sei urtetan –hiru Irunen eta 
beste hiru Donostiako La Sallen– 200en bat gazte pasa ziren nire eskutik. 
Formatzaile guztiok –gehienak, segun zein ikasturtetan– euskaldunak ginen, 
baserrian jaioak eta heziak. Horrek berekin ekarri zuen, nolabait, euskarazko 
harremanak bideratzea gure eta postulante askoren artean, euskaldunak 
baitziren horietako asko, eta erdaldun batzuk buru-belarri murgildu 
baitziren euskara ikasten. 

 
Alderik sumatu al zenuten La Salle Enea eta Donostiako La Salle 
Ikastetxearen artean? 

 
Irunen, deseroso ikusten genuen gure burua, han behartuta sartuta 

bageunde bezala, patioa eta zenbait leku besterekin batera partekatuz. 
Horrek tirabirak sortzen zituen. Donostian, desagertu egin ziren eragozpen 
horiek; gutxitu, behintzat. Baina bestelako tirabira batzuk sortu ziren; izan 
ere, Ikastetxeko Anaia batzuen ustez, postulanteek “eredu” izan behar zuten 
ikasgeletako ikaskideentzat… Hori asko eskatzea zen. Bestalde, La Salle 
Enean berez zetorren salletar identitatea, tradizioaren harira. Ikastetxean, 
ordea, behe-behetik sortu behar izan genuen, eta hori askoz ere 
aberasgarriagoa izan zen guztiontzat. 

 



Neure dantza 

34 

Zer harreman izan zenituzten postulanteen familiekin? 
 
Harreman errazak, naturalak; ez, 1961 eta 1967 bitartean bokazio-

arduradun izan nintzenean bezalakoak. Halako ahalegina egin genuen, 
urrutiko familiak bisitatzera ere joan baikinen: Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca… Kontuan izan denetik zegoela postulanteen artean; tartean 
baitziren Premiá de Mar-eko formazio-etxetik etorritako gazteak ere. 
Kontuak kontu, benetan pozgarriak izan ziren formatzaileontzat eta, zer 
esanik ez, familientzat ere. 

 
Egia al da diotena, postulanteen gurasoen aurrean esan zenuena, 
Donostiako zuen egonaldiaz: “Munduko hiririk ederrenean bizi gara, maite 
eta ezin hobeto zaintzen gaituen Ikastetxe batean; inguruko jendeak 
estimatu egiten gaitu… eta oso zoriontsuak gara”? 

 
Halaxe da, bai. Baita Juan Landari buruz esan nuena eta esaten 

dudana ere: 
 
Iokinik ez litzateke Joanitorik gabe;  
Iokin gabe Joanito bada. 
 

Tira, tira. Besteak ere berdin esango du, agian, baina buelta emanez… 
 
Kontua da elkarren osagarri ezin hobeak ginela. 
 

Zein ziren postulanteen formazioaren alderdirik berariazkoenak? 
 
Lehen esan dizudanez, Barrutiko Batzarrek formazio irekia eta plurala 

eskatzen zuten: erlijioso izan nahi zuten gazteek harremanak izan zitzatela 
zaharrekin eta gazteekin, sinesmendunekin eta sinesmen gabekoekin… 
Horrexegatik bultzatzen genituen kanporantz, Donostian edo Irunen 
eskainitako aukeren arabera, errealitateak berak eragin ziezaien bokazioa 
bizi eta sakontzera.  

 
Jarduera batzuk zehaztuko dizkizut, ideia bat izan dezazun: ikaskide, 

eta Ikastetxeko eta Parrokiako gazte-taldeekiko harremanak; 
Unibertsitateko topaketetan parte hartzea; ijito, elbarri eta 
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erreformatorioko mutikoekiko jarduerak; gizartearen garapenean 
konprometitutako helduekin harremanak; era guztietako hitzaldietara 
joatea; katekesi eta ospakizun liturgiakoen dinamizazioa… Betiere, 
bakoitzaren autonomia eta erritmoa errespetatuz, jakina. 

 
Bai, baina batzuetan zertxobait behartzen zenituen gauzak. Zer diozu, 
adibidez, baserriko egun osoko lanaz: goizean postulanteak banan-banan 
utzi inguruko baserrietan, lana eta jana eska zezaten; gero, arratsaldean, 
haiek jaso? 

 
Oso ezberdinak izaten ziren erreakzioak. Batzuk txoratzen etortzen 

ziren; beste batzuk, goseak amorratzen. Kontua zen, bai jarduera honetan 
eta bai lehen aipatutakoetan, postulanteak beren konfort-gunetik ateratzea. 
Gero, giro goxoan, gogoeta etortzen zen, bakarkako otoitza eta 
komunitarioa. Ospetsuak egin ziren afalondoko bilera bizi haiek. Batzuetan, 
eskumuturreko erlojua eranzten nuen, ordu-mugarik ez zegoela 
adierazteko. Ez dut uste hark ezer behartzen zuenik. Beste balore batzuk 
aurkitu nahi genituen, beste paradigma batzuetara ireki nahi ginen… Hori 
hobeto adieraz lezakete, agian, Txillidaren hiru obraren aurreko nire 
inpresioek: 

 
Alabastrozko Sakona airea da,  
Granito arrosazko Izpirituari espazioa, 
Altzairuzko Izpirituari aholkua… 
Urtu amodioak, hustu espazioa. 
Hustuz sortu, urtuz batu. 
Hala Mariak: “Zatoz, Izpiritu”.  

 
Gai zibiletan, filosofiaren historia eta frantsesa irakatsi zenituen garai 
hartan…  

 
Urte haietan, Concorde delakoa egiten ari ziren. Telebista frantsesak 

sarritan ematen zituen lan haiei buruzko dokumentalak. Haiek ikusi eta 
komentatzen genituen. Ikasketa benetan praktikoa eta baliagarria izan zen. 
Frantsesa erraz samar hitz egiten eta idazten ikasi zuten. Gainera, Paris 
Match erosten genuen, frantsesez irakurri eta frantsesez ikas zezaten 
gertatzen zenaren berri. 
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Diotenez, postulanteek halako ustekabeak izan zituzten; horietako bat, 
zenbait ekintzatan haiekin batera parte hartzen zenuela; gimnasian, 
adibidez. Plintoa saltatzen ere saiatzen omen zinen, eta ia beti ipurdiko 
mingarriak hartzen bukatzen omen zenuen. Eta postulanteek ere min-
imintzioak egiten omen zituzten; izan ere, zuk behin eta berriro gogoratzen 
zenienez, denek elkarte bat osatzen omen zenuten eta baten mina denena 
omen zen…  

 
Nik dakidana da pozak ugariagoak zirela. Pentsatu, bestela, zer-

nolako kanpamentuak eta ibilaldiak egiten genituen; are gehiago oporretan: 
Orreaga, Izaba, San Asensio, Adi…  

 
Adi, diozu. Bada hor pasadizo gogoangarri bat. Dirudienez, galduta omen 
zenbiltzaten, behin behar-eta, jo bide batetik eta jo besterik, harik eta 
arratsaldeko laurak aldean erreka-zuloren bat aurkitu zenuten arte. 
Bazkaltzeko aukera, behintzat. Eta, bat-batean, norbaitek harriren bat bota 
du, eta Periko Alkain busti zipriztinez. Eta honek, bi aldiz pentsatu gabe, harri 
konkor bat uretara. Eta nor bustiko… eta Iokin. Diotenez, une hartan gelditu 
egin omen zen mundua. Ekaitza noiz lehertuko zain denak; eta Perikok, bere 
burua nola ikusezin bihurtu ez zekiela. Baina zuk zer egingo eta, indarrak 
auskalo nondik aterata, irribarre. Hala ere, ez dago garbi keinua ala 
imintzioa izan zen zurea. Kontua da, behintzat, barre-festa izan zela 
ondorengoa, eta “rollo ona”, orain esaten den bezala.  

 
Gure ibilerak, bai motzak, bai batez ere luzeak, “postuko parabola” –

esaldia ez da nirea–  gertatu ziren. Parabola edo metafora, berdin da. Gauza 
baliagarri asko landu beharra eskatzen zuten: ibilbidea zehaztu, 
“impedimenta” direlakoak aurreikusi, kontuan izan bazirela batzuk 
aurrenekoak eta beste batzuk azkenekoak, besteri lagundu eta norbera 
lagundua izatea onartu, galduta ibil daitekeela onartu, zalantzak eta 
beldurrak gainditu beharra, ahaleginari eutsi beharra, helburua lortu izana 
ospatu… 

 
Esango dizut, gainera, lehenengo ibilaldia antolatu bezain laster 

bukatu zirela kanpamentuan izaten genituen kexak, asperraldiak eta 
tirabirak… Eta pasadizoak bertso bihurtzen ziren. 
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Xabik ebaki digu garo pila erruz 
mendia utzirikan ia ia biluz; 
ikuskizun polita nahi baduzu ikus, 
garo usain gozotan lozorro eta mus. 
 
Iturrietan franko badago iturri;  
denok egurrak bildu, Pedrok putz suari.  
Txilistak egosi ta bertantxe irauli,  
txilistak nahasturik lurra da bazkari. 

 
“Kexak bukatu” diozu… Eta zenbaiten ziurtasunik eza areagotu, diot nik. 
Gogoan al duzu bidearen pasadizoa? 

 
Bai horixe! Behin, Itziarko Landatarren baserrira joan ginen. Nola ez 

gogoratuko patriarka mahaiburuan… Afalduta gero, ganbaran gaua. 
Hurrengo goizean Endoia mendira, handik Loiolara joateko. Euria ari zuen, 
bidea lauso zegoen. Eta han Joanito, aterkipean beste birekin, mapari begira, 
bidea asmatu nahian. Egonezina batzuengan. Eta postulante batek negar-
hasperenetan: “¡Si no se conoce el camino, no se viene!” Bidea! 

 
Bide galdurik ez da; bilaka goaz.  
Denok gabiltza galduta, denok bilaka. 
Ez al ziguten bada ohartu:  
“Se hace camino al andar”?  
Frantziskok ez al liguke esango:  
“Barruan daramazun hori da bide”?  

 
Postulanteei, San Asensiora zihoazela, honela esaten nien: “Aspaldiko 

Abraham hura bezala, zuek ere bazoazte lurralde ezagun eta etxeko batetik, 
noraino helduko zareten seguru jakin gabe. Zaiteztela leial zuen 
kontzientziarekin; zuen barruan egunero jaioko den argi-izpiarekin; 
kontzientziak, amodioak, justiziak, Euskal Herriak, munduak… Jainkoak 
egingo dizuen deiarekin. Zoazte!”. 
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Oro har, balio handiko gazteria zen. Haietako batzuk La Salleko Anaiak 
dira orain ere. Erantzukizun nagusiak dauzkate batzuek. Beste batzuk “joan” 
egin dira… 

 
Bart esan hidan: 
“Iokin, banoak,  
zuen lagunartetik banoak,  
nireak hemen egin dik egin”. 
 
Hoa, Jaunaren bakean. 
Hoa, bai, hoa. 
Mundua zabala duk,  
hire beharra dik.  
Hoa, bai, hoa. 
Min diat, bihotza min.  

 
Hala ere, sinets iezadazu, Iñaki, urte horietaz daukadan oroimena 

sakona eta atsegina da. Betekada izan zen! 
  

Zalantzarik gabe. Zuk zeuk askotan komentatu duzunez, nor izatera heldu 
zinen. Ez da gutxi. Batez ere, zure gaztetako identitate-problemak kontuan 
izanda… Baina halaxe aitortzen dute, era berean, zurekin harremanak izan 
zituztenek ere: 
Orduan postulante izandakoak bat datoz: zeu izan zinen gehien markatu 
zituzten formatzailea. 
Sebas Grandmontagnek dioenez –orduan aspirantadoko zuzendaria zen–, 
originala omen zinen ideietan, jokabidez eta jarreraz. 
Mikel Balerdik aitortzen duenez –zurekin postulante-formatzaile izan zen–, 
bera ere formatu zenuen; 
Aingeru Castañosek dioenez, berriz –nobizio-zuzendaria zen orduan–, ondo 
“bereizita” iristen omen ziren postulanteak San Asensiora… 

 
Ongi diozu, Iokin. Betekada izan zen! 
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Iokin, zure bizitza osoak hezkuntza izan du ardatz. Gainera, pedagogian 
lizentziatua zara. Zein pedagogo izan dituzu erreferente hezkuntza-
jardueran? 

 
Nire erantzuna erabat subjektiboa izango da. Ez harritu, beraz, nire 

izenak ez badira espero dituzunak… 
 

Lasai, ezagutzen zaitut… 
 
Leopoldo. Ezagutu dudan pedagogorik onena da Leopoldo Aranguren. 

Nola deskribatu bere pedagogia bi hitzetan, hitzaldi luze bat beharko 
litzatekeenean! Haurrek irakurtzen eta kontuak egiten ikas zezaten, haren 
manera alai eta eraginkorrak! Kantu, antzerki eta festan ikasten zuten haiek. 
Eta zenbat haur! Baina ikasi… Hori bai, ikasi.  

 
Nik etxean entzuten nuenez, Zarauzko fraileen eta hermanoen arteko 
borroka sor hartan, Leopoldo zen propaganda isila. Bera hasierakoa, Iñaki 
Olabeaga bukaerakoa. 

 

4.- Gozo-gozo, erasorik gabe  
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Halaxe da. Pedagogiako arau positibo guztien bilduma ikasi nuen 
Leopoldorengandik: umeekin jolas egitea; jolasa baitzen haren jarduera 
guztia, haren grinarik atseginena. Kartilaren bitartez irakasten zuen 
irakurtzen. Bruñoren kartila zen, jakina, zailtasunaren arabera lau edo bost 
ataletan mailakatuta liburu osoa. Haurra maila bat menderatzera ailegatzen 
zenean, han zihoan gure Leopoldo, ikasgelaz ikasgela, haurra eskutik 
hartuta. Haurrak, beste eskuan kartila; Zara erregaliz-kutxa Leopoldok esku 
librean. Eta mutil handien aurrean Leopoldoren hitzaldia: “Haur honek bere 
ikasbidean topatu dituen etsai guztiak menperatu ditu: LEhoiak, AStoak, 
TXAkurrak… Orain DRAgoiekin borrokan ari da eta hemendik gutxitara 
FRANko berbera ere menperatuko du…”. Bieeeeeeen, Fuuuuuuu, Aaaaaa 
eta algarak eta txaloak haurrarentzat. Izugarrizko iskanbila sakratua! 
Erregaliza eta beste gela batera.  

 
Behin baino gehiagotan galdetu izan diot neure buruari: Décroly-k –

beti liluratu izan nau Décroly-k, jolasaren balio pedagogikoa defendatu eta 
eskolako programan sartu zuelako–, Décroly-k berak jolas egingo ote zuen 
ikasgelan Leopoldok bezain natural eta maisuki?  

 
Beste pedagogo erreferenteren bat?  

 
Txori. Belarrien gaixotasunagatik Txorik –Jose Azpitartek, alegia– ez 

zuen eskolarik ematen Valdefierron. Baina hezi, ai, hori bai, haur eta familien 
hezitzaile fina: astean behin Valdefierro ikastetxeko zor xumea ezin 
ordaindurik ibili ohi zirenen zorra hilero ordaintzera eraman zituena; 
ikastetxeko txiki haiek jantokira, oihurik gabe, erasorik gabe, gozo-gozo 
eraman ohi zituena. Horrela ikasten zuten eskolaume aske baina leialak 
izaten. La Salleren garaian bezala, kalean “Les Bons Enfants” aberaskumeak 
bezala. 

 
La Sallek Anaiei eskatu zien ikasleak “samurki” maita zitzatela. Gero 

Pestalozzik teorizatu zuen, maitasuna ipiniz hezkuntzaren funtsezko 
elementu gisa, eta esanez ama zela hezitzailerik onena. Gogoratzen zer esan 
nizun emakumeez? Amatasuna, samurtasuna, gozamena… Ba, hori dena zen 
Txori, inolako master eta filosofiarik egin gabe. 
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Halaxe zen Inshuti ere. Orain datorkik gogora. Butareko kalekumeen 
aldeko apustua egin zuen Inshutik, nahiz eta norbaitek albotik gaitzetsi: 
“Mila gauza dago Rwandan kalekumeez arduratu baino lehenagokorik”. 
Bulegoan entzuten eta entzuten ikus zenezakeen: nola jaiotzen, nola bizi, 
nola gaixotzen, nola hiltzen diren… Ordenagailuan hausnartzen eta 
hausnartzen ikus zenezakeen: nola sendotu “pauso bat aurrera, bi atzera, 
beste pauso erdia aurrera” hori… Giza jasotzaile, Inshuti. Mutuen entzule, 
gorrentzako hitz. Ama maitasuna, azalarekin azal.  

 
Leopoldo, Txori, Inshuti… Besterik?  

 
Beste bat ere aipatu nahi nuke, nik zuzenean ezagututakoen artean: 

Manuel Oiarzabal; Aita Manuel, zarauztarrentzat. Francoren ihesi Europatik 
alderrai ibili ondoren, Zarauzko elkartean pasa zuen denboraldi bat. 
Harengandik ikasi nuen, behin betiko, ebaluazio-sistema numeriko guztien 
gezurra eta gaiztakeria: “Kaligrafiako orri bat betetzen mingaina luzatuta 
ahalegin guztian jardun duen haurrak ez ditu hamar puntu merezi, mila 
baizik; ba, emazkiozu mila puntu, eta ez hamar!”. 

 
Horixe duzu “eskola zaharreko” beste Anaia bat –Leopoldo eta Txori 

bezala–, Montessoriren berri izan gabe noski, estimuluen pedagogia ondo 
asko erabiltzen zuena. Hark eta inguruko beste Anaia batzuek osatzen zuten 
La Salleko pedagogo aipagarrien saretxo hura: Andoainen zegoen Santi 
Amuriza; Donostian, Jesus Itziar…  

 
Horrela, ba, Aita Manuelen ikasgaia ongi ikasita, handik aurrera 

oparoa izan naiz notak ematean. Baina non izango zailena hori egiten eta 
Byumbako Magisterio Eskolan; izan ere, azken urteko ikasleen “tutore” 
izendatu ninduten; hau da, ikasleen noten transkribatzailea, burokrata 
hutsa. Justu-justu, Inshutik eta Aita Manuelek egiten zutenaren kontrakoa. 

 
Eta zuzenean ezagutu gabekoen artean, zeintzuk dituzu gogokoen? 

 
Don Milani, Makarenko... Don Milaniren pedagogia, izan ere, 

gizarteko baztertuenentzat dago egina, behartsuenentzat, eta Salleko Joan 
Bautistaren sentsibilitate bera dario. Don Milaniren helburua –behartsuei 
hitza ematea eta hizkuntza izatea eskolako gai nagusia, izarra– ezin hobeto 
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uztartzen da neure konbentzimendu eta gaitasun pertsonalekin. Eta 
geldoenak izatea ondoen zaindu beharrekoak, berriz, nire umetako 
sufrimenduak eta bakardadeak gogorarazten dizkit, eta Rwandako 
Presidente Kagameren hitzak; honek dioenez, ez dira gaixoak eta elbarriak 
zaindu behar, osasunez indarrean daudenak baizik, hauek baitira herria 
aurrera aterako dutenak. 

  
Nik, bai hemen eta bai han, Don Milanik gaur esango lukeena 

defendatzen dut: La Salle zentroen metodo pedagogikoak aldatu nahi al 
dituzue? Oso erraza da. Egin sarrera-azterketa bat, uko egin prestigioari eta 
esan: “Tontoenak sar daitezela aurrena”. La Salle zentroak behartsuen 
zerbitzuan jarri nahi al dituzue? Oso erraza da. Sortu ezazue desgrazia-
koefizientea, eta koefizienterik handiena dutenak sar daitezela lehenengo. 

  
Desgrazia-koefiziente horren balioaz Valdefierron jabetu nintzen. 

Auzoko jendea duintzeko pedagogia garatu genuen han; hobeto esanda, 
jendeak bere burua landu eta putzutik ateratzeko pedagogia. “Hay que 
poder”, Pedro Alberdik esaten zuen bezala. Une eta jende jakin haietara 
egokitu ginen. Minimoen pedagogia zen, Don Milaniren pedagogia bezala, 
arte pobrea bezala. Horretan bat nator inspektore andreak esan 
zigunarekin. Kontua ez zela metodoak egokitzea, baizik “hacer esto”. Eta 
gauza bat azpikoz gain jartzeko keinua egin zuen. 

 
… Eta Makarenko? 

 
Maisu honek, behin, ikasleek eskolan hiruhileko batean egindakoa 

laburbiltzeko, bakoitzaren batez bestekoa atera zuen, eta errenkadan jarri 
zituen onenetik hasi eta azkeneraino. Azkenekoa, bere burua horrela 
baztertuta ikusi zuenean, negar betean hasi zen, Makarenko izutzeraino. 
Maisua orduan konturatu zen denbora dezente huts egin behar izan zuela 
ikasleak tuberkulosiagatik. Pasadizo hori entzun nuenetik, mutiko harengan 
ikusi izan dut neure burua, Martindozenean azken edo ia azken. Eta mutiko 
horrengan ikusi ohi ditut Rwandako ikasle askotxo; izan ere, nire gogoz 
kontra, zapaltzailea zen hango pedagogia nagusia.  
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Zer gertatzen zen, ba, ikasle haiekin? 
 
Arte Eskolan nengoela, astero, ikasketetako prefeta super zorrotzak, 

erlojua bezain puntual, ikasleak biltzen zituen notak banatzeko. Hark bere 
hitzaldia ematen zuen, eta nik neurea, harena apurtuz. Harena zen: “Zu 
aurrena, zu bigarren, zu hirugarren”. Nik, berriz, ondo ikasia nuen neurea: 
“Lasai, neska eta mutilok, bizitzak ez zaituztete honela sailkatuko. Azkena 
azkarrena izango da, agian. Ekin eta jarrai”. Eskerrak denen aurrean ez zidala 
ahakarrik egiten nire bigarrenak. Pedagogian Lizentziak zerbaiterako balio 
zidan. Askorako ere bai.  

 
Baina, Makarenkogana itzuliz, hark birplanteatu egin zuen, gertaera 

haren ondoren, eskolako bere jarduera osoa eta gogoeta pedagogikoa. 
Pentsamendu-ildo bat sortu zuen, bestelako oinarriak zituena: solidaritatea, 
denen ona, eta irabazleen eta galtzaileen arteko hesirik eza. 

 
Zarautz, Valdefierro eta Rwanda aipatu dituzu. Leku horietan irakasle eta 
hezitzaile izan zara. Eta Legazpi? Hemen hamar urte egin zenituen. 

 
 

DUM   BUM 
BUUUUUUUUUMMMMMMMMM 
txissssssssssxxxxxxxxxxx 
ingude kanpaiak hirian 
 
DUM   BUM 
BUUUUUUUUUMMMMMMMMM 
txissssssssssxxxxxxxxxxx 
matxino dantza berrian 

 
Argi dago. Zumarragatik Legazpira sartu den edonori berehala egingo 
zaizkio ezagunak kanpai-hots eta dantza horiek, zuk era poetikoan edo 
onomatopeiaz edo dena delakoz adierazitakoak. Esadazu, Iokin, zer 
lehentasun didaktiko zenituen eskolak ematerakoan? 

 
Lehentasun didaktikoak? OHOko ikasleekin: hizkuntzan, gramatikako 

katramilak baztertu nituen eta testuen ulermena eta sormena sustatu; 
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gizartean, urrutiko gaiak jorratu beharrean gertukoak landu; erlijioan, liburu 
ofiziala alboan utzi eta Irteera (Bibliako Exodo liburua) aztertu, interpretatu, 
berridatzi…; euskaran, Saletxeren On eginaren obaria aurretik atzera, atzetik 
aurrera miatu. Gau Eskolan, berriz, alfabetatze-lanetan ikasleekin 
gramatikaren korapiloetatik alderatu, ahal zen neurrian behintzat, euskal 
testuak bere osotasunean gozarazteko, askotan Gotzon Garateren nobelak 
lagun. 

 
Badakit Legazpira joan zinenean, lehenengo taldearekin gutxienez, ikasleek 
urteak betetzen zituztenean bakoitzari bertso bat oparitzen zeniola. 

 
Lehenengo taldearekin, bai. Ez gehiago, baina tira. Gustura egin nuen 

ekintza  hori. Hara bi bertso: 
 

Ahotsa latza duzu beleen antzera, 
bihotza goxo berriz maitekor baitzera; 
gorputz argala duzu pinuak bezala 
baina mendian gora gorostia zara. 
 
Myriam da gure artean neska bat panpina 
buruan duelako zaldi buztan fina; 
salto kantu ta dantza egonik ezina 
eta maisuak dio “geldiko bazina”…  

 
Aipatu dituzun ekintzak zeuk zeure gelan eraman zenituen aurrera irakasle 
bezala. Baina gu biok ere dozenaka ekintza eraman genituen aurrera 
elkarlanean. Gogoz, gainera. Ikasleek beraiek osatutako aldizkariak, esate 
baterako: gai monografikoren bat sakonki ikertu ondoren, ongi zetozen 
apaingarriekin inprentarako prestatu eta ezagunen artean banatu. Zein 
aberatsak Maiatzak 3, Urola, Loiolatik Oñatira eta beste hainbat aldizkari 
sendo! Gehi Hotsek argitaratutako gaztetxoen aleak non sormenak zuen 
indarra. Gehi hainbeste bideo-grabaketa, argazki-nobela, komiki, antzerki… 
Gehi Mailuaren hotsak eta Olazaharreko Matxin musikalak… Hala ere, 
zuretzat ekintza kuttunena Aste zoroa izan zen… 

 
Zalantzarik gabe, Iñaki. Pare bat aldiz muntatu genuen aste hori. 

Ikastetxearen ohiko eraketa aparkatuta eta globalizazio baten barnean –
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musika, eskulanak, idazketa, kontsulta-liburuak, hezitzaileen presentzia 
aktiboa eta abar lagun– ikasle bakoitza aukeratutako gaia lantzera 
dedikatzen zen. Horrek guztiak bestelako harremana sortzen zuen ikasleekin 
–informalagoa, gertukoagoa– eta, jakina, motibazio sakonagoa. Gozagarria 
bezain txoragarria. Horrelakoa izan behar zuen ikastaro osoak! Hemen 
dituzu bertso batzuk. Hauek proposatu nizkien, motibazio gisan, literatura-
taldeko partaideei: 

 
Maitea, nahi ninake  
poema bat bete 
hitzak ihesi doaz  
ez naun Xabier Lete. 
 
Kantatu nahi ninake  
maitasun zoroa  
do re mi baina ez naun  
ni Mikel Laboa. 
 
Dantzatu nahi ninake  
biolina, Anabel,  
baina ni ezin izan  
Maurizio Rabel. 

 
Eskola-mailan, asmakizun geniala izan zen Aste zoroa. Hori ez du inork 
zalantzan jartzen. Legazpi mailan, berriz, denok dakigu zein izan zen 
danbateko kulturala, ezta? 

 
Zirraragarria izan zen Hots. Zirrara eragiten dit gaur ere. Gozamen 

huts izan baitzen hura. Hainbeste jende ezberdinen arteko zeregin zoroa eta 
zoragarria: Hots aldizkaria, Hotsegunkaria, Hots argitalpenak, Hotsegutegia, 
Hoska irratia, Hotsiker, Hotsizki, Hotsikus… 

 
Hots fenomenoa ez zen, ordea, goizetik gauera hutsetik sortu. Bai 

zera! Lehendik, ikastolak eta Gau Eskolak, adorez eta pazientziaz, jarriak 
zituzten hizkuntza-oinarriak. Arrakasta, talde hura osatu zelako etorri zen. 
Talde ausarta zen eta prest zegoena Legazpin doan lan egiteko euskararen 
alde. Egitura handirik gabe. Gogo beroak betetzen zituen hutsuneak.  
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Hots aldizkariaren sorrerak zure bultzada izan zuela esan ohi da… 
 
… Eta egia dela iruditzen zait. Nire ideia izan da, beti, euskara ikasteak 

ez duela goitik fronterarik izan behar. Bestalde, euskaraz hitz egiten, idazten 
eta irakurtzen ez bada, ez dagoela euskararik. Beraz, euskarara heltzen den 
guztiari tresnak eman behar zaizkio. Hori guztia buruan neukalarik, Legazpin 
idazle-taldea eratzea eta aldizkari bat plazaratzea proposatu nion Gau 
Eskolako irakasleriari. Eta gauzak nola diren! Hasieran, egitasmoaren 
zailtasunak aurreikusiz, epel samar hartu zuten. Baina, autonomiaz ia 
hasieratik eta epe motz batean, izugarrizko gertakaria bilakatu zen.  

 
Hona iritsita, Ihintza datorkit gogora. 

 
Ulertzen dizut. Elebitasunerako Idazkaritzak sortu zuen Ihintza 

aldizkaria, neurri batean Hots gertakariaren harira: makina elektrikoaz 
idatzia, maketa eta inpresioa bera ere Hots eredutzat hartuta egin zen urte 
batzuetan, eta talde bereko pertsonekin, harik eta bere kabuz hegan egiten 
hasi zen arte. Pozgarria zait entusiasmo-kutsatze hori, lankidetza tekniko 
hori, euskararen aldeko bi gertakari kultural horien senidetzea. 

 
Hots izeneko mundu kultural horren barnean, zein ekintza 

azpimarratuko zenuke bereziki? 
 
Hotsegunkariarena, zer esanik ez. Hainbeste jendek, amateurismo 

hutsez, herriko jaiak etortzean egindakoa. Egunez, mota guztietako kronika 
eta elkarrizketak bildu; gauez, moztu, itsatsi, landu, osatu...; goizeko seietan, 
moldiztegira eraman; eta bederatzietan, banatu. Eguneko taldea, gaueko 
taldea, maketazio-taldea, banaketa-taldea... Herriko jaietan. Egunero. Eta jai 
egin. Zoramena!  

 
Hiru egun haietan, orduak ematen nituen kalean, herri-ekintza 

kulturaletan, oharrak hartuz, bata eta bestea elkarrizketatuz. Gero 
erreportajeak egiten nituen: danborrada, bandaren eresaldia, Euskal eguna, 
Bertso saioak, Dantzari Eguna, Artzai gaztaren Eguna… eta abarri buruz, 
egunkariaren “erredakzioak” “erreportari” bakoitzari emandako 
zereginaren arabera. Gozamena. 
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Gozamen gehiago ere aipa ditzakegu: Legazpi liburu didaktikoa, Kultur 
Etxean egindako erakusketa artesanal eta industriala, Mirandaola-1580 
herri-jaia…  Baina nahikoak izango dira.  

 
Gau Eskolak eta Hotsek –eskolak berak baino gehiago– aukera eman ziguten 
Legazpiko hainbat giro kultural eta sozialekin harreman benetako eta 
sakonak izateko… 

 
… Giro horietan oso harrera ona izan genuen eta oso estimatuak izan 

ginen. Legazpin bizi izandako esperientzia, niretzat, berria eta aberatsa izan 
zen, bai Buen Pastorrekoa, bai Buen Pastor-Santa Teresakoa eta baita 
Haztegi ikastolakoa ere. Ongi ikasi nuen, gainera, zenbateraino den zabala 
hezitzaile izatea. Azken batez, zaila gertatu zitzaidan aste osoko lanak eta 
ekimenak bereiztea: eskola, Gau Eskola, alfabetatze-lanak, Hots aldizkaria 
eta horren inguruko ariketa pila, parrokiako sendotza, lagunartea… 
Gozamena! 

 
Nik neuk ere beste horrenbeste diot. Gozamena! 
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Oker ez banago, Iokin, 1942. urtean, nahiz eta gazteen eta Anaien gehiengoa 
euskaldun soil izan, gutxiengo gertatzen zineten Irungo Martindozenean.  

 
Zer nahi duzu, Iñaki! Hura zen orduko giroa. Eta badakizu, hamabi 

urteko mutil koxkor erdaldunak, zurekin nolabaiteko harremanetan jarri 
nahian edo, lehenen galdetzen zizuna, hau edo antzekoa izan ohi zen: 
“¿Cómo se dice ‘tonto’ en vasco?” Eta, jakina, nik horren erantzuna “tontoa” 
besterik izan zitekeenik ez nekien. Giro hori zeure baserriko eta lagunarteko 
girotik hain desberdina gertatzen zitzaizun, ze zeure onetik ateratzen 
zintuen. 

 
Hori bai, “aingeru” euskalduna eman zidaten: Karmelo 

Urionabarrenetxea; jatorra mutila. Baina, bere euskara hain gertatzen 
zitzaidan ezberdina, ezin nintzen baliatu. Lehenengo gauean, afaritakoan 
negarrari eman niola eta, ni baretu nahirik han zebilen Karmelo “zer gura 
dozu?” eta “zer gura dozu?”. Baina artean nik ez nekien esakune horren 
esanahia.  

5.- Txinparta bizirik  
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Batzuetan, giro hartako pasadizo mingarria kontatzen diguzu… 

 
Familiari gutunak erdaraz egitera lerratua nintzen. Hala, aitak behin 

errieta egin zidan: “Gurasook ere ez ote diagu merezi hire kartak euskaraz 
jasotzea?”. Gogoan izan nire aitak –orduan baserritarren artean gutxitan 
gertatzen zena– ondo zekiela euskaraz irakurtzen eta idazten; jesuitetan 
morroi zela ikasi zuen. Hala, ohar horren ondoren, hurrengo gutuna 
euskaraz egiten saiatu nintzen. Baina hara non ustekabea: denen aurrean 
gure formatzaile nagusiak galdera hau luzatu zidan: “Hire etxean ez al dakite, 
ba, kartak gazteleraz ulertzeko nahikoa erdara?” Eta hara ”Joakin Txiki” –
hala nintzen ni Lasarteko baserritarren lagun-taldean– euskaraz idatzitako 
gutuna gaztelerara itzultzen.  

 
Min hark bizirik dirau. Euskal Herririk ez balego bezala hezi gintuzten. 

Etxean erarik naturalenean mila bider entzundako hizkuntza ez omen zen 
inoiz existitu, ez da existitzen… Anekdota honek eta beste hamaika antzekok 
balio dezakete euskaldun zahar askoren jarrera epela ulertzeko. Etxetik 
euskara hutsean joan ginen asko betiko irenduak geratu ginen 
euskararekiko. Bidean batzuei euskaltasuna itotzen joan zitzaien, erabateko 
neguan hiltzeko. Eskerrak Zarautzen Txotxekin –Iñaki Olabeagarekin– egin 
nuen topo. Donostiakoak euskal kontzientzia bazuen; bazuen usaina…  

 
Baina, tamalez, egoera hori ez zen soilik Martindozenekoa. Ezta 

Euskal Herrikoa ere. Tarteka, agian antzekoak zirelako gure izaerak edo 
identitate-problemak, Janssen flandriarra etorri ohi zait gogora, Rwandan 
izandako laguna. Haur mindu baten arima zuen Janssen Anaiak. Bi zauri 
izango ditu beti atzetik segika: bere ama-hizkuntza nederlandera izanik, 
frantses hizkuntzaren arroztasuna; eta Flandriako ubideen falta. Txit 
erromantikoa iruditzen zaizu, goizean jaiki, gabarra –familiako etxea– laga, 
anaien eskolara joatea; handik itzultzean, berriro gabarrara, ubidearen 
kulunkan lo. Gero, mutil koskor, lehorreko barnetegira. Han bai betiko 
mindu zutela, inoiz ere berdinduko ez zen arrailduraz: sintaxia franko-
latinerako Janssenen ezina! Derrigorrez frantsesez egin behar ziren ikasketa 
haiek ezin gainditu. Orduantxe bai, apaldua eta zapaldua! Janssenekin 
Rwandan nengoela hau ere entzun izan behar nion frantses Anaia bati: 
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“Mais où est-ce que vous allez les basques avec votre petite langue?”. Oh, 
la grandeur de la patrie! 

 
Lehen Txotx eta Zarautz aipatu dituzu… 

 
A, bai. Zera esan nahi nuen: Irunen lapurtu ziguten euskalduntasuna 

Zarautzen topatu nuela. A, zer eskandalua Olabeagak nire paper batzuk ikusi 
zituenean; Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S, haien artean. 
“Hara hemen zer irakasten dieten gure gazteei etxe horretan!!!”. Hara, ba, 
goizeko meditazio- gaiak, Mendiburu; jatorduan irakurri egin behar zela, 
Anaia Inozenziusen La Salleren bizitza; eta Garoa, eta Kresala. Horrela jakin 
nuen euskal literatura bazenik. Eta gehiago; ze, isilik eta ilunpetan, “Hemen 
Euskadi Irratia, La Voz de la Resistencia Vasca”, eta Alberto Onaindiak James 
Masteton izenarekin Londonetik hitz egiten zuela.  

 
Neuk ere gogoan dauzkat aita eta etxekoak Onaindiaren hitzaldiak 
jarraitzen. Ez ilunpetan, baina bai suabe-suabe irratia ia ezer ez zela 
entzuten… 

 
Eta Basarri eta Uztapide entzutera Donostiara joan ginen ezohiko 

irtenaldian. Euskararen alde jokatzea borroka batean sartzea zela ere ikasi 
nuen.  

 
Hori elkarte-mailan. Eta eskolan? 

 
Eskolan, giro euskalduna izateaz gain, Zenbakiztia eta Manuel 

Lekuonaren Testamentu Zar eta Berria. Gainera, ostegunero, ikastetxe 
guztia bilduta ikasiko genituen euskal kantak. Zer kopiadora eta zer ofseta! 
Hartu liburuak eta koadernoak forratzeko roilo arre handi haietako bat, 
kanta guztiak kopiatu eta roiloa zintzilikatu. Kopiatu, ordea, ez nolanahi 
gero! Luisonek –Luis Sarasuak– ziri bat zorroztu ezpal baten moduan, eta 
redondila perfektuan, garai hartaraino heldu ziren euskal kanta guztiak: Asto 
baten gainean Domingo Kanpaña… Hura asteroko festa! Olabeaga buru. 
Bazen autozentsura, jakina. Ez genuen kantatuko Irrintzi bat entzunda; 
bestela ere nahiko puntu-miran bageunden. 
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Iñakik baino hobeto zekiten euskara Luisonek eta Leopoldok. Baina 
berak egin zuen euskaldun Zarauzko ikastetxea, berak euskaldun elkartea: 
eguneroko hizketa, jatorduetako irakurgaiak... Bera gertatu zen azkenean 
euskal idazle. Borroka armatua agertu baino askozaz lehenago bazekien 
bazetorrela. 

 
Eta gero Santiago Apostolera jo beharra. Aldaketa itzela! 

 
Bai, baina bere puntu positiboa ere izan zuen Bilboko nire egonaldiak. 

Zarautzen, Iñaki Olabeagaren eskutik, euskararen beharraz jabetu nintzen; 
Bilbon, ikasleen eskutik, herri baten minaz. Min hori ageri zen han 
nabarmen. Min horrek hartzen zien gaina himno, bandera, oihu eta bizitzako 
detaile guztiak harrapatzen zituen ideologia ofizialari. Han, patioan, haurren 
lerrokadaren aurrean, tinko egon behar zen gero! Eta himnoa kantatu. Eta 
denok dakizkigun gorakakoak oihukatu. Gogoan dut nola Zarautzen ikasitako 
protestatxoa –gaur egunerako barregarri– gauzatzen hasi nintzen. 
Zarautzen ez baikenuen ez himnorik kantatzen, ez banderarik jartzen… ez 
bibarik ematen, hasi nintzen bada Zarautzen ikasi nuenagatik. Baina ostiral 
batez, lagun batek: “Me parece, carísimo Hermano, que usted no canta el 
himno nacional”...  

 
Beraz, Bilbon nire abertzaletasuna sendotzen joan zen. Nire euskarak 

ez zuen irabazirik atera, ordea.  
 

Noiz hartu zenuen, bada, euskara menderatzeko erabakia? 
 
Legazpira joan nintzenean. Aurretik, bestelako lehentasunak nituen 

Postulantadoan, Valdefierron… Horrela, euskaraz alfabetatu, Legazpin 
alfabetatu nintzen: batua nireganatu, aditz-forma batzuk ikasi, eta abar. 
Asko lagundu zidaten nik neuk Gau Eskolan ematen nituen eskolek, eta 
Bergaran larunbat goizetan hartzen genituenek eta, nola ez, euskal idazleen 
irakurketek; batik bat, Saletxeren irakurketek. Horien laguntzaz atera nuen 
Euskaltzaindiaren D titulua. 
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Beti harritu nau Saletxerekiko zure zaletasunak, hura bigarren mailako 
idazlea izanik. 

 
Bigarren mailakoa? Irakurri al duzu hark idatzitako kapitulurik? 
 

Ez, baina utz dezagun hori. Adi-adi entzungo dizut. 
 
Martin Ugarte, Saletxe. Gaztaroa, Urbian artzain; heldutasun-aroa –

39 urte–, Patrizioren lantegian; zahartzaroa, Saletxe baserrian. Fabrikan 
deabruzko zarata bazen ere, burdina goriak airean, patrikan papertxoa eta 
arkatza beti Martinek. Bat-batean, pasadizo bat, esaldi egoki bat burura 
etortzen zitzaionean, paperean idatzi, ez ahazteko. Gero etxean, bere 
koaderno txukun haietara tolestu; gogoko zuen hitz hau. 

 
Arriantxo, bere On eginaren obaria nobelaren pertsonaia, historikoa 

da; Beasaingo Arriaranen jaio eta Legazpiko Zabaleta baserrira ezkondu 
zenaren semea. Arriantxo honen oroitzapena bereziki bizirik gelditu zen 
Legazpi inguruan, batez ere haren sasi-mediku ibilerengatik. 

 
Zure ustez, zertan datza liburu honen balioa?  

 
Bat, garai hartan –XIX. mendean– oso ezaguna izandako norbaiten 

aztarnak jasotzen ditu. Gure artean, horrelako lan gutxiegi egiten dira. Bi, 
orduko ohiturak eta ibileren berri ematen die ondorengoei: ikazkin-lanak, 
meategikoak, baserriko gorabeherak, sasi-medikuntzako ibilera bitxiak. Eta 
hiru, josten duen hizkuntzaren balioa: aditz trinkoaren erabilera, hitz-
bikoteen aberastasuna, joskera poetikoa… 

 
Nahi al duzu euskara gozatu, gaztelerako trokeletik atera? Jan ezazu 

Saletxeren prosa. Modernitatearen moldetik pasa behar dela? Bai, noski. 
Baina baita euskal jardunaren hitz andanak behar duen musika erantsi ere. 
Hori ere bai.  

 
Zaila da, ordea. Ulergaitza da Saletxe. 

 
Saletxe ulergaitza? Ala gure euskara erabat eroria? Irakur ezazu 

Saletxe eta gozatu, ni hura irakurriz gozatzera iritsi naizen bezala. 
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Ustekabean aurkitzen badu  
aizkorak gogor ezpala,  
barrua goza nahi duenak  
urratu behar azala. 

 
Zu bai irakurle fina! 

 
Ohore, unibertsitateko ikasketetan kastillanozko hogei liburu klasiko 

irakurrarazi zizkidan irakasleari. Penagarria, nire formazioko urte luze 
haietan frantsesezko eta ingelesezko hogei liburu irakurrarazi ez izana. 
Lotsagarria, urte haietan euskarazko hogei liburu irakurrarazi ez izana!   

 
Baina tira, hemen gaude, Bilbon; eta hemen LITAk –Lasalletar Irakurle 

Taldeak– gozamen izugarriak opa dizkit. Nobela eder bat lasai irakurri eta 
gero, lagunen giro nasaian elkarturik, elkarrekin banatu, elkarrekin gozatu. 
Zuk uste al duzu Juan Mari Irigoien, Xabier Montoia, Bernardo Atxaga, Andu 
Lertxundi eta hainbeste idazle ezagutuko nituela LITArik gabe? “Azala 
urratuz”, jakina. Irakurtzen dudan bitartean aberastasun literarioen notak 
hartzen baititut: hikako formak, esaerak, errepikak, hitz ezezagunak, 
pertsonak, deskribapenak, konparaketak, pertsonifikazioak; zita guztiak 
zehatz non aurki daitezkeen eta guzti… A, zer nolako eskerrak eman behar 
dizkiodan Joxe Erzibengoari! 

 
Literaturatik aparte, Berria, Hemen, Ihintza… irakurtzen dituzu. Zer iruditzen 
zaizu azken aldizkari hau? 

 
Nire ustetan, Ihintzak iritzi-sortzaile izan beharko luke, iritzi-

kreatzailea; nolabait esateko, periodismo pasibotik periodismo aktibo 
batera pasatu, edo biak onartu. Gaur egun egiten dena –etortzen dena 
publikatu eta kitto– ez da nahikoa. Opinioak kreatu, sortu eta ideien 
zirkulazioari lagundu beharko lioke aldizkari honek. Guztion historia, guztion 
sentimenduak, guztion gertakariak zabaldu…   
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Ados, baina hori aurrera eramateko proposamenen bat ba al duzu? 
 
Jakina, baietz. Educar hoy eta ARLEPeko berriemailea piztu eta 

berpiztu nahi izan zenean, denok ezagutzen dugun sentiberatasun bereziko 
pertsona jarri zuten arduradun. Geroztik, aldizkari horiek beste jite bat dute, 
beste usain bat, beste gustu bat, lehen ez zuten erakargarritasuna. Egin 
dezagun Ihintzarekin gauza bera: pertsona bat, duin ordaindua, artista eta 
sortzailea, ondo esatearen gustua duenari eman ardura. Gehiago esango 
dizut. Jaio zen Boletín informativo erdara hutsean eta erdara hutsean 
jarraitzen du. Jaio zen Tandanacui erdara hutsean eta –barrutia zatikatu 
behar ez denez edo– erdara hutsean jarraitzen du. Noiz arte? 

 
Horrela jartzen bagara, eskerrak Hermanos mayores berriemailea desagertu 
zela ere esan beharko dugu, ezta? 

 
Ba, bai. Izan ere, lotsagarria zen Hermanos mayores aldizkariaren 

euskararekiko jarrera. Ausartzen naiz esaten orri horren euskararekiko 
irizpidea zaharkitua zela, elkarteetan itzulpenik gabeko ezer sartu ez 
zitekeen garaikoa. Honako irizpide oker hau baitzen nagusi, eta oraindik ere 
bada zenbaitetan: “Ezagutzen ez dudan hizkuntzan ari direnak zerbait 
gaiztoa esaten ari dira”. 

 
Periodismo aktiboa behar dugula aitatu duzu.  

 
Hala da. Euskal sortzaileen behar larria daukagulako. Gure artean 

badira doktoretza atera dutenak; oso urri dira haien artean guztion onerako 
eta zerbitzurako ideien sortzaile gertatu zaizkigunak. Izan ere, zaila da 
lantegi hori; bokazio txarra da, bertako profetak hozka erabili ohi ditugu eta. 
Eguneroko eskola izan baita gure lantegia; hortik kanpokoak alfer usteltzat 
jo izan ditugu. Eta, hala ere, beharrezkoak ditugu profetak, idazleak, 
asmatzaileak, sortzaileak. Nola liteke beti ikasleen artean bizi eta haientzat 
hain gutxi idatzi izana gure artean? Sekularren artean ere bultzatu eta 
sustatu beharra dago ideiak sortzeko eta berritzeko bokazio hori. Hazia 
badabil, ibili.  
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Egia da, bai, gure artean eskola-esparruan buru-belarri sartuta gaudela –
edo geundela– eta gutxi iritzi-sortzaile arloan… Alabaina, eta zerbait 
positiboa azpimarratzearren, bere garaian euskara ikasteari gogor ekin 
genion barrutian, ezta? 

 
Ohorezko aipamena gure artean gogoz, ustez eta ausardiaz euskara 

ikasteari eta berreskuratzeari bihotza eta urteak eman dizkioten guztiei. Ez 
dira mugatu euskara ikastera; hori ez ezik, irakasle eta erantzule izateko 
mailara igo dute beren euskara. Handia da nire zoria Bilboko bihotz honetan 
bide hori egin duzuen elkarteko kideekin euskaraz bizi ahal izatea. Bide bera 
egin dutenak dira gaur egun euskal zonaldeen masa eta orea… Taxuz ikasi 
dutenak eta baita eguneroko erabilerara heldu gabe ere atxikimendu ederra 
erakusten digutenak.  

 
Eta ohorezko aipamena, baita, urtero Euskara Egunean biltzeko 

ahaleginak egiten dituztenei. Hona hemen lehen bilkurarako prestatu nituen 
bertsook, Liernin kantatzeko 1982. urtean. 

 
Goiz argietan eguzki printzak  
dizdiz epeltzen Aizkorri;  
handik behera basoz jantzirik  
Otaño eta Aztiri.  
Erromatarrak hemendik barna 
ibili ziren meari.  
Baso, muino ta inguru dena  
zugana biltzen, Lierni.  
 
Izen arrotza eman zioten  
Mutiloako gain honi;  
Nafarroa ta Arabaraino  
zure ospe, Andra Mari.  
Auzo ta erromes, menderik mende,  
euskara dugu opari. 
La Salletarrok Euskal Herrian  
zugana gatoz, Lierni.  
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Baina gaurko hizketa hau amaitu aurretik, zain dugu gai bat, arantzadun 
samarra. Izan ere, zuk gogor astindu Martindozenea, euskara eta 
euskaltasuna berreskuratu Zarautzen eta Bilbon, LITA goraipatu, kazetaritza 
aktiboa eskatu…, baina zu, 1988an, dena utzi eta bazoazela… Ez dizut 
esango, Iokin, zer-nolako harridura –amorrazioa ere bai– eragin zuen horrek 
zenbait Anaia euskaldunetan. 

 
Nik Euskal Herrian, euskal barruti batean, euskal elkarte batean bizi 

nahi dut. 
 
Bokazio-orientatzailea nintzela, Destellos lasalianos aldizkari 

gogoangarri hura zabaltzen ni Sestaon, zalapartaka, bazkaltzeko garaian: 
 –Bazkaltzera geratuko haiz, edo, agian, ez duk bazkaltzera 

etorriko hintzenik abisatu… Auskalo –Joxe zaharrak; Joxe Iriartek, alegia. 
 –Ez, ez, ez dut astirik. Banoa. 
Eta bai, banindoan. Baina hark, Urrestillako euskara zaharra gogoan: 
 –Orain ere noraezean. 
Ez dut uste hainbesterainokoa zenik nire noraezaren noraezekoa. Min 

eman zidan, baina, Joxe jakintsuaren esaldiak. Hainbesterainokoa, ze gaur 
bertan ere biziro gogoan baitut.  

 
Ez, ez. Ez nenbilen noraezean, neure pausoak Rwandara zuzendu 

nituenean; nire bizitzako ilusioa baitzen. “Badago Erroman nahiko 
Jerusalem” jaulki zion Aita Sainduak nori eta etengabe Jerusalem-ka ari 
zitzaion Inazio Loiolakoari. Badago Euskadin nahiko Afrika ere. Egia da hori, 
baina badaude bizitzan beste baloreak ere, ezta? Ni ez naiz Rwandatarren 
“misiolari” izan, Euskadiren misiolari baizik; Rwandarena baino Euskadirena 
baita beharra. Han izanik ere, Euskal Herriaren misiolari izateko ahaleginak 
egin nituen. Kronikak, artikuluak, iritziak, nire sentimenduen azalpenak eta 
abar barrutiko aldizkarietan argitaratuak dituzu… Agian, nire usteak –
utopiak– erdia ustel…  

 
Nola diren gauzak. Nire baietzak –1987ko abenduaren 8an Bilboko 

Barrutiko Kontseiluari zuzendu nion hark– nahi eta uste nuen baino harago 
eraman ninduen. Zera aitortu nahi dut: Jose Manuel Agirrezabalagak, 
Barrutiz aldatzeko sinatu behar nuen papera luzatu zidanean, ez zuen 
sumatu, noski, nire barrua nahastu zuen odol-kolpea. Ezin ote nion ba nik 
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“nazionalidade” bikoitzari eutsi? Gero etorri zen ni ARLEPekoa ere ez 
nintzela. Afrikako bihotzeko sumendi eta lakuen artean galdutako alderraia 
ni. Begira bestela nire pasaportea: Kigali, Kinshasa, Nairobi, Abidjan, 
Uagadugu, Addis Abeba… Broma badirudi ere, begira nola sailkatu ninduen 
Rwandako estatuak. Ongi irakurri. 

 
“Ethnie: espagnole”. 

 
Alde guztietan nire euskalduntasunari atxiki natzaio. Ez pentsa, ordea, 

hori erraza denik; ez Rwandan eta ez hemen. Han, Nyundon, auzokide nuen 
moja nafar baten oihu aleluiatikoa, elkar ezagutu genuenean: “A, badugu 
beste espainol bat!”. Eta esan banion, esan nion, ahopetik bada ere: “ni ez 
nauzu espainola”. Haren muturra eta hilabetetarako betozkoa! 

 
Ba, hori, lehen esan dizudana: nik Euskal Herrian, euskal barruti 

batean, euskal elkarte batean bizi nahi dut.  
 

Egirik sakonenak barruan gorderik  
euskaldunak darama altxorra isilik.  
Bart arratseko garrak errautsak apalik,  
azpian gorde baitu txinparta bizirik. 
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Askotan esan izan duzu, Iokin, umetatik datorkizula “urrutira joateko” nahi 
hori; are, familiatik. Nola da hori?  

 
Bazegoen gure Arrillaga baserrian, Oztaran gaintxoan, 

“trasmadorea”, elektrikako etxola. Handik zeukan gure baserriak 
hegoalderanzko irteera, bide guztien artean nagusia. Handik Adarra, handik 
Buruntza, handik Ernio, handik mundu zabalerako bideak, handik epela, 
handik hegoa, handik bizia. Iparra ez, hotza da iparra. Itsasoa da iparra, 
heriotza da iparra. Utz ezazu trasmadorean ardia; hartuko omen du hark 
bere kasa Aizkorriko bidea. Hara egin zuen aitonak azken irteera, 
trasmadore aldera; hara aitak. Hara egin nuen neuk ere…  

 
Gauza da, 1940 garai haietarako, etxetik ateratzeko zomorroa 

baneukala. Familian bi mutil ziren nire aurretik, Patxiko eta Telex. Patxi –
Patxiko deitzen genion orduan– isila zen; Telex, bizi-bizia. Eragin handikoak 
biak. Haien atzetik, nik ez nuen zeregin handirik etxean. Hala, egun batez, 
Lapatza artzainarekin joan nintzen ardien atzetik. Ez urrutira, e; 
Basotxoraino edo. Oso serio jarri ziren gurasoak gertaera horrekin. Gero La 

6.- Hartuko al nauzu, Afrika?   
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Salleko osaba Jazinto Argentinatik etorri eta, ea haren antzekoa izan nahi 
zuenik inor bazen etxean galdetu zuenean, nik erantzun nuen baietz, joango 
nintzela, nahiz eta berak begiz jota zeukana Telex izan, batez ere. 

 
Baina, nik dakidala, urrutira joateko zomorro hori txokoan eduki zenuen 
1987a arte; ordurako bazenituen 57 urte bizkarrean. 

 
Ez, ez zen halaxe izan. Ondo dakizunez, Legazpiko gure eskola-aldiak, 

gure elkarte-bizitzak, aldi batzuk izan zituen. Eskola, lehenik Buen Pastor izan 
zen, betikoa; ondoren, Buen Pastor – Santa Teresa, Vedruna izeneko 
mojekin bat eginda; eta gero, Haztegi, ikastolarekin ere bat eginda. Elkarte 
bezala ere aldaketa batzuk izan genituen, Zumarragako elkartearekin bat 
egin arte. Horrek guztiak esan nahi zuen ahitzear zeudela Legazpiko utopiak. 
Eta, nire gustuko berririk muturraren aurrera ez zetorkidanez, urrats 
berriaren bila hasi nintzen, nahiz eta berez lehendik ere saiatua nintzen. Nire 
bizitzan zehar, batzuetan –eta batez ere Valdefierrokoa amaitu nuenean–, 
Indiara edo Afrikara joatea eskatu nuen, baina ez nuen lortu. 

 
Hala, 1985.eko urtean edo, zerbaiten zain egon nintzen, eta iradoki 

ere iradoki nuen eskolako lan propioa utzi eta euskarazko lanetara 
dedikatzea. Beharbada, ezinezkoa zen; beharbada, instituzioaren 
pentsamendua eskolako lana indartzera doa eta gure lana eskolakoa dela 
nagusiki azpimarratzera. Orduan, ezinezkoa izan zen nire gogoa betetzea. 
Egia esan, etsita nengoen ez nintzela inora joango, eta nire lan-urteak eta 
egunak Euskal Herrian bukatuko nituela. 

 
Eta orduan etorri zen Rukomokoa. Nola gertatu zen? 

 
Ederra ateraldia! Neronek baino hobeto dakizu, eta niri galdetu? 

Konta ezazu zerorrek. 
 

Konforme. Frantzian izan zen, Bretainian, oporretako irtenaldi horietako 
batean. Galdetu nizun: “Eta datorren udarako egonaldi ezohiko bat eratuko 
bagenu?”. 

 
Hain zuzen, horixe nahi nuen.  
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Bila hasi ginen eta, Pablo Basterretxeak gidatuta, Rukomora joatea pentsatu 
genuen, Rwandako iparraldeko herrixka batera. Han saiatuko ginen utopia 
bat gauzatzen: gazte euskaldun eta hango Anaia batzuen arteko anaiarte 
bat sortzen. Gu biok ginen gaztetatik gutxien genuenok… 

 
Rukomo herrira, lau neska eta hiru gizon joan ginen. Aitzurra esku 

batean eta pala bestean, han hasi ginen lanean: hesia jartzeko zuloak ireki 
eta etxe bat egiteko adreiluak egin, bertako jendea eta elkarteko Anaiekin 
batera. Han, jolasa eta dantza, otoitza eta barneratzea erraz eta sarri sortzen 
zen. Eta bukaeran, izugarrizko bihotz-mina sortu zitzaigun. Esperientzia 
oparoa!  

 
Motza, baina! Zuk Afrika zenerabilen buruan jira eta bira, Iokin. Nik, ordea, 
amaitutzat ematen nuen hura. Ekuador ere ez nuen buruan. Hau gero etorri 
zen. 

 
Kontua da ni ingeles-irakaslea nintzela ikastolan, nire ingeles-maila 

koxkorra bazen ere. Horregatik, lau hilabetetarako eszedentzia eskatu nuen. 
Horrela beste amets zaharra betetzera joan nintzen Londonera: ingelesa 
ikastera. Lau hilabete, lastima ez zirela zortzi izan. Entzumena galtzen hasia 
nengoenez, azkar ibili beharra zegoen. Baina tira. Bakardade-esperientzia 
ona izan zen hura ere, eta utopia berrien sorleku, utopia berrien kimua. Izan 
ere, espero ez nuen eskaera zehatza iritsi zitzaidan Londonera. Eta, 1987.eko 
abenduaren 8an, “banoakizu” esan nion, telefonoz, hariaren beste 
muturrean –Erroman– zegoen Rabemahafali Anaiari. Hala eman nion 
hasiera nire bizitzako ziklo berri bati. 

 
Latza izan zen hura niretzat. Bakarrik nengoen Legazpin, eta argi zegoen 
sententzia: La Salleren azkena zen herri hartan. Ahalik eta ongien hartzen 
saiatu nintzen kolpea. Hasteko, opari bat prestatu nizun, ahalik eta 
pertsonalena. Hala jaio zen Jokin Otaegi. Zenbait idazlan (1955-1987), ordu 
arte egin zenituen idatzien bilduma. Eta erretagoardian gelditu nintzen. Nire 
gain hartu nuen zure bi lan argitaratzea: batetik, Legazpi Harana liburua, 
Unánimes aldizkarian plazaratutako kapituluz osatua eta, bestetik, Eguberri, 
frantses poetek Eguberritako gaiez egindako poemen zure itzulpenekin. 
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Hamar urtetan elkarrekin lan  
eginak gara gogotik  
elkarrengana leial izanik  
gainditu min ta adabaki. 
Orain, ordea, halabeharrez  
banatzea erabaki;  
nonahi ta beti zugandik asko 
hartua dudan badakit,  
ni naizen hartan, zu ere bertan  
izango zara, Iñaki. 

 
Horrela bideratu nintzen “Urruneko aberri”ra, hori baita Rwanda 

izenaren esanahia. Eta eman nion bidea txikitandik bihotzean neukan “joan 
behar degu urrutira” zomorroari. 

 
Afrikaren lilura! Loreen distira! Hegaztien paradisua! 
 

Hartuko al nauzu, Afrika? 
Zure oinen pausotara nator.  
Ez dut karidade merkeetako deirik  
entzun nahi.  
Zure izpirituaren erromes natorkizu,  
Afrika.  
Ez natorkizu misionatzera,  
misiona nazazun baizik.  

 
Zein izan zen zure lehen elkartea? 

 
Berehala, Nyundo izeneko herrian kokatu nintzen, Kongoko Gomatik 

12 kilometrora. Hango Arte Eskolan prestatzen zituzten, hain zuzen, herriko 
eskoletarako marrazkigintzan adituak izango zirenak. Han oso denbora 
gutxirako izango nintzela uste nuen, bost hilabete edo: bertako hizkuntza 
ikasi eta bertara ohitu, postulanteen formazioan jardun baino lehen.  
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Hasieratik harritu zintuen gauzaren bat? 
 
Belgika herrialdeko misiolariak oso limosna-zale izan dira nonahi. 

Igandeetan, meza nagusiaren ondoren, Anaia belgikar bat limosna ematen. 
Eta zein luzea emakume unatuen errenkada, bertako anaikide tutsi baten 
amorragarri. “Zergatik horrek badu limosna emateko eta guk ez? Zer dela 
eta?”. Galdera tolesgabea dirudi, baina ez da hain inozoa. Izan ere, 
limosnaren zain zeuden haietako gehienak etnia batekoak ziren eta agiraka 
ari zena bestekoa. Horregatik eransten zuen: “Guk ere baditugu gure 
alargunak eta gure pobreak”. Hala hasi nintzen hara egokitzen. Ez bainintzen 
Rwandara “misiolari” joan, eta are gutxiago “limosnari”…  

 
Eta zure kinyarwanda hizkuntza ikastea, nola izan zen?  

 
Ba, bi maistra izan nituen: bata aleman hizkuntzako belgikarra eta 

rwandarra bestea. Inguru hauetan fama da euskaldunek azkar eta ondo 
ikasten dugula hizkuntza hori… Koaderno batzuetan dagoen misiolari zahar 
baten metodoa erabiltzen genuen, oso espontaneoa. Ahoskera ona zuen 
mutiko bat ere eman zidaten esaldiak grabatzeko. Baina nire kinyarwanda 
bat-batean hor geratu zen…  

 
Hor geratu zela? 

 
Bai. Bat-batean, ustekabea: Arte Eskolako Anaia zuzendaria, 

belgikarra, hil egin zen. Autoktonoen esanetara nengoen ni han. Esan 
zidaten: “Zeuk hartzen duzu eskolako ardura ala itxi egin behar da”. Zalantza 
beldurgarriak izan nituen, baina noiz eman diot nik ezetza proposamen bati? 
Ez dut uste gidaritzarako jaioa naizenik; beti eroso sentitu naiz zerbitzari-
lanetan. Bestalde, batek ez daki zertarako balio duen aukerak harrapatu 
arte. Agian, horrek erakusten dit gugan badaudela ezagutzen ez ditugun 
ahalmenak eta balioak, egun batean bizitzak, ez beti, agerian jarrarazten 
dizkigunak. 

 
Bestalde, gauza berri bat ikusten hasi nintzen: zer-nolako goi-

ikasketen beharra dagoen Hirugarren Munduan. Ikasia dute afrikarrek 
putzuak irekitzen. Noiz ohartuko da Eliza edizio-etxeak ireki behar direla? 
Gure Zentroan ikasten ziren gaiek zerikusia zuten artea, kultura, 
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pentsamendua eta komunikazioarekin. Afrikak, biziko bada, ez du nahikoa 
putzu, azpiegitura eta tradizioarekin; horiek ez ezik, beharrezkoak ditu 
modernitatea, gogoeta eta sormena. Hala, Belgikako Gent hiriko Arte Eskola 
erraldoiak bisitatzera joan nintzen, eta berrehun ikasle baino ez zituen Arte 
Eskolako zuzendaritzan murgildu nintzen Nyundon. Eta ondo irten zen. 
Esperientzia zoragarria izan zen niretzat. 

 
Zoragarria, diozu. Pozten naiz, Iokin. Baina oso galdera egokia ez bada ere, 
ezinbestekoa zait egitea. Zergatik onartu zenuen Rwanda, horrelako asmo 
pertsonala betetzeko?  

 
Erraza da erantzuna: nire izaera urduria dela-eta, baketsua eta 

bakean zegoen herria zelako; ez nuen nire hipersentsibilitatea mintzea nahi. 
Bete-betean asmatu nuen! Hango giroan sartuta apurka-apurka ikasiko 
nuen nire begietara baketsu agertzen zen giro hark zein azkar egin zezakeen 
okerrera. Hutuak eta tutsiak irakasleak; hogei urte inguruko bi etniakoak 
ikasleak. Zoratzekoa!  

 
Hemen parentesi bat sartu beharra daukat. Izan ere, batek nahiko 

luke tutsi eta hutu hitzak ez erabiltzea; gizakiaz mintzatu nahiko luke, giza 
amodioaz eta giza kulpaz, beste aipamen zehatzagorik gabe; etnia batean 
zein bestean baititut nik adiskide minak eta zinez gizakoi eta azkarrak direla 
uste dudanak. Baina nahitaez batzuetan, ahal den gutxienetan, gertaerei 
hitz propioa jarri beharra dago…  

 
Zoratzekoa, bada –nioen–, baina eutsi! Lan ona egin eta gozatu, larrua 

utzi gabe, eta ikasleak zein irakasleak elkarri heriotza eman gabe. 
 

Gogorra benetan! “Larrua utzi gabe”, “elkarri heriotza eman gabe”… 
 
Rwandara heldu berri, Kivu lakuaren ertz atseginean nire lagun 

berriekin eguratsean, belgikar destakamendu koskor batekin topo. Hitzetik 
hortzera atera zen etorri berri nintzenaren aipamena. Orduan haietako 
batek: “Ba, esango dizut jakin beharra duzun gauza bat. Hauek aihotzak 
eskuan elkarren aurka hasten direnean, zu, hemendik kanpora, aizu; hor ez 
daukazu zuk zereginik, horien artekoa Kristo eta Biblia baino lehenagokoa 
baita”. Eta arrazoia zeukan: txikitandik erakutsi zaio familian bertan 
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Rwandako haurrari etsaiak zein diren eta haien aurrean adeitsu, apal eta hitz 
ederreko portatzen. Baina egokiera etortzen denean ez du barkatuko. 
Lehen, garai batean, pasatako gauza zaharrak direla esango dizu bertako 
jendeak, baina bai zera!  

 
Armadun hesia jarri digute  
etsaiek  
des-anaia gaitezen:  
zu hor niri begira  
ni hemen zuri so;  
des-anaia gaitezen nahi du  
etsaiak.  

 
Egun batean, otoitz egin behar zutela-eta, etxeko atea ireki nien gazte 

batzuei, Anaien elizatxora sar zitezen. Neu ere joan nintzen ikustera ea. 
Nirekin justu hogei ginen. Ez zen ni beste inor irakasle edo nagusietatik. Han 
jardun zuten ordubetean otoitz espontaneoa egiten, ebanjelioa, kanturen 
bat… Une batean, denak elkarrekin bil-bil belauniko aldare aurrean… 
Sinesgaitza egiten zaizu bat-batean aurreko etniaren aurka heriotzarainoko 
jarrera hartu behar zutenik. Zer misterioak!  

 
Gogoan dut nola, Rukomon, bertako Anaia bat –bera bakarrik zegoela eta 
isilean hitz eginez– ausartu zen gurekin –zuriokin– arrazen arteko gaiaz hitz 
egiten. Oraindik ere zirrara eragiten dit hizketa haren sekretismoak eta tabu 
bat urratzeak eragindako kulpa-sentimenduak… 

 
Egunkaririk ez dagoen herrian, esamesak eta azokako hotsak izaten 

dira berri. Gainera, zer da Rwandako gizona? Belarrira lotuta irratia 
daramana. Eta zer zioen irratiak? Haren mende egon baino ez geneukan. 
Orain konturatzen naiz zenbaterainoko manipulazioaren mendean zegoen 
jendea eta geunden denok. Taxia deituriko Volkswagen haietan ibiltzean 
konturatzen nintzen zein arriskutsua zen etxetik irtetea. Zer gertatzen 
zitzaien, esaterako, kontrol batean jaitsarazi eta bertan duda-mudako 
taldeen esku geratzen ziren gizaseme haiei? Haien historiarik ez zen jakiten. 
Beldurra nagusi!  
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“Ugandarrak sartu ziren bart eta halako eta halako hil dute eta 
halakoren behiak eraman dituzte.” Ez zizun inork esango: “Beste aldean bizi 
diren rwandarrak dira, eta gerra prestatzen ari dira egunen batean zamaldan 
eta armadan sartzeko. Lapur baino gehiago dira begirale, espioi. Giro soziala 
nolakoa den ere jasotzen dute…”. Agian, gehienek bazekiten nor ziren eta 
zerbait gogorra prestatzen ari zirela, baina hori ez da esaten. Etorri behar 
badu, etorriko da. Oi... les non-dits! Hau da, esaten ez denaren susmoan beti 
ibili behar hau! Drama noiz hasiko ote zen isilean gordetzen zen. 

 
Zer giro zegoen Eskolan, genozidioaren aurreko urteetan? 

 
Nahiz eta borroka biziko une haietan armaden arteko gerra urruti 

jokatzen zen, labezomorroen antzera jokatzen zen beste borroka bat genuen 
ikastetxe barruan. Zenbat denbora pasa nuen ikastetxetik irten gabe? Bertan 
kartzelatua bezala nengoen.  

 
Halako batean esaten zizuten: “Badakigu zuk etxean norbait 

gordetzen duzula. Kontuz gero, egunen batean...”. Eta besteak esaten zizun: 
“Ba, gaur gauean ez dakigu zer gertatuko den; badira lo-tokian aiztoekin 
prest daudenak”. Eta gau hartan alde bateko denak desagertu ziren. 
Hurrengo goizean, ordea, ikasleen dekanoa etorriko zitzaizun zinismo guztiz: 
“Hara hemen gobernadoreari idatzi diodan gutunaren kopia; bart halako eta 
halakori ihes egiten utzi baitzenien. Zu arrazista zara.”  

 
Beste batean etorriko ziren esanez: “Halako ikastetxean hasiak dira”. 

“Hasiak dira” horrek esan nahi zuen “hasiak dira aihotzak astintzen”; han 
hizkuntzak beti gorde behar baitu bere anbiguotasuna. Izan ere, herri 
hartan, ikastetxeak dira historikoki lehen gatazka-gune. Eta horrela egunero-
egunero, eromenaren hurrengo. Arriskua nabaritzen nuenean, gainera, 
goizeko ordu bietan hartu txakurra eta buelta osoa egiten nuen ea dena 
bakean zegoen. 

 
Gaixotu egin omen zinen… 

 
“Zorabiatzen ari naiz, Janvi, eraman nazazu elkartera”. Ez zidan ulertu. 

Bakarrik joan behar izan nuen, paretei helduta. Biharamunean, nik 
komunean egindako gorozkia ikusi nuenean, beldurtu egin nintzen. Lehen 
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taxi-busa gelditu, eta ospitalera; handik 60 kilometrora. Esofagotik sartu 
didate telebista txiki hori, azken juizioa baino ere gaiztoagoa. “Baina 
odoletan dauka eta. Hau basatia! Badakizu zer arriskutan ibili zaren? Ohera, 
oraintxe bertan, sueroa sartzera!”. Ariman nuen mina. Arimak ematen zidan 
min. 

 
Irakasleak eta zerbitzariak, ordea, ez zeuden nonbait konforme. Hala, 

behin ohartxo bat heldu zitzaidan postaz: “Zure etxera bizirik heldu nahi 
baldin baduzu…”. Ez nion jaramon gehiegirik egin, ez baitakizu herri hauetan 
jolasetik dramara noiz pasatzen zaren. Eta handik puska batera bigarrena 
etorri zen. Orduan, nik konfiantzako zenbait jenderi galdera egin nion. 
“Norbait holako egoerara etortzen baldin bada, guk berehala etxeratzea 
gomendatzen diogu” zen oharraren musika. Anartean, oporretarako txanda 
etorri zitzaidanez, lau hilabete egin nituen Euskal Herrian, ederrak, urdaileko 
isuria sendatu arte.  

 
Zer-nolako giroa zegoen bi etnietako Anaien artean?  

 
Oso adibide zehatz batekin esango dizut. Badator Anaia Tutsi eta dio: 

“Ugandarrak sartu dira Kagitumbako zubitik”. Ondotxo zekien hark zein 
ugandar ziren haiek. Eta Anaia Hutuk erantzun: “Ba, intelektual guztiak 
akabatuko gaituzte”. Handik bi egunera kartzelan zen Anaia Tutsi.  

 
Pasillo estu batean, Anaia Hutu eta biok: Ez, ezetz, hori ez zela bidea, 

esaten nion nik. Denak desagerraraziko dituzuenean arazoa konpondua 
dagoela usteko duzue, baina beti salbatzen da Mudarra bat, beti, nonbait 
bizirik; eta hark hartzen du gero mendekua. Kagitumbako zubi meharretik 
sartu berriei borondate ona aitortu behar zitzaiela, nik. Hark ezetz eta ezetz, 
oso gaiztoak zirela horiek, beren proiektua luze eta zabal ikasia zekartela. 
Gure lurraren eta alboko Kongokoak bereganatzea zehatz estudiatua 
zeukatela. 

 
Anaia Hutuk bere erabateko etsipenean argi ikusten zuela aitortzera 

eraman naute gertaerek.  
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Denok goaz Isaak berri  
egurra gure burugainean Moria mendirantz. 
Natura beraren isiltasun hau zer ote da? 
Zer da mamutzarren eguratseko orro blasfemoa? 
Zer da hazten, handiagotzen doan protesta isila? 
Zer da astuntzen doan arimaren pisua? 
Zer da herri xumearen espetxe heriokorra? 

 
… Eta presidentearen hegazkina erori zen. 

 
Tximistak jota, luzarorako argia joana denaren etsipenak harrapatu 

gintuen bat-batean. Zeren 1994ko apirilaren 6an, Pazkoko oporrak hartuta, 
Kigalin nengoen zenbait jende eta ministerioetan Arte Eskolaren onerako 
zirenak begiratzeko. Gaua Aita Zuriek zeukaten ostatuan pasa nuen. Goizeko 
seietan, alboko gelan lo egin zuen emakumeak, japoniarra, atean kax-kax 
eginda, galdegin zidan “zer da entzuten den hori?”. Nik ez nuen ezer 
entzuten. Joan ginen irteerako atera eta han, belarriak erne, “ba, bai, tiroak 
dira”, esan nion.  

 
Korrika eta bata bestearen atzetik etorri ziren berriak. Aurreko 

ilunabarrean presidentearen hegazkina bota zutela eta abar. “Hemengo 
egitekoak eginak ditugu orduan”, atera zitzaidan. Tutsien hilketak hasiak 
ziren, bai Kigalin eta baita Nyundoko Arte Eskolaren inguruko familietan: 
ikasle, irakasle, apaizak... Gero jakingo nuen gure elkarteko Anaiak alde 
eginak zirela, norbaiten bila ibiliak zirela ikastetxeko biltegietan. Baina ez 
zutela inor aurkitu. Norbaitek agindua zidan une gaiztoa heltzen zenean 
etorriko zela nire bila ere. Txarrerako, noski. Baina beste norbaiten bila 
ibiliak ziren. Gero katedralean hilko zuten hura. Neuk ez nuen uste sekula 
heriotza biolentoaren posibilitatea gertatuko zitzaidanik, baina hara hor…  

 
Apirilaren bederatzian, kale eta etxe-izkinetatik ezkutuka, frantses 

eskolaraino eraman gintuzten. Han, kamioi bat prestatu zen, kartolan 
ezkutatuta gu, metrailadore bat prest badaezpada. Eraman gintuzten 
aireportura. Nik Rwandan ikusi nituen hildako bakarrak aireportuko bide 
hartan ikusi nituen.  
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Halako batean igo ginen armadako hegazkin frantses batera. Handik 
bi ordura Nairobiko aireportuan ginen. Alde batetik, aske ginen. Bestetik, 
heltzen zitzaizkigun berriak beldurgarriak ziren erabat: goizean ostatuan 
inolaz ere ez zirela Rwandatik aterako ziotenak, han ikusten genituen, 
batzuek trauma izugarriarekin, hilketak ikusitakoak. Goizaldeko ilunpetan 
joan ginen Belgikako armadaren hegazkin ikaragarri bat betetzen. Bi pisu 
zituen. Laurehunen bat pertsona sartu ginen han. Bruselako aireportu 
militarrera eraman gintuzten. Belgikako lagunak zain zeuden.  

 
Orduan egin nuen nik negar, Iñaki, halako emozioari ezin eutsirik.  
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Hala, bat-batean, ez Rwandako inor agurtu eta ez han berriro biltzeko 
itxurarik, Euskal Herrian zinen 1994ko Pazkoan. Zer egin zenuen orduan, 
Iokin? 

 
Hasteko, laguntza psikologikoa eskatu eta, lehenbailehen, elkarte 

batera joan, nire onera etorri eta trauma gainditzeko. Rwandatik ebakuatua 
izan nintzenean, jubilatzeko adina banuen, baina urtebete falta zitzaidan 
pentsioa lortzeko. Beraz, hiru hilabete Eibarko La Sallen egin nituen eta 
hurrengo ikasturtea Sestaon.  

 
Bi ohar merezi dituzte bi egonaldi horiek. Bata, nik kanpoan 

eramandako urteetan zenbateraino hobetu ziren irakasle-taldeak: arazoen 
ulergarritasunean, taldean lan egiteko arduran, beren pedagogi maila 
hobetzeko grinan, joera espiritualetan… Eta bi, nahikoa direla gela batean 
ikasle bat edo bi, edo hiru, irakasleari giroa ezin eramanezkoa egiteko. 
Esperientzia berria izan zen hori niretzat. Europar preadoleszenteen irakasle 
bezala birgizarteratzeko nire ahaleginak ez zitzaizkidan samurrak gertatu eta 

7.- Bil gaitezen berriro  
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zahartu nintzenaren etsipen mina itsatsi zioten nire izaera minberari. “Y tú 
¿de quién eres abuelo?” bota zidan ikastetxeko pasilloan txepetxa bezain 
txikia ageri zen neska batek.  

 
Rwandako bideetan nenbilela, neuretzat ikasi nuen resilience hitza. 

Ingelesek ekarri digute gure hiztegietara. Mekanikako hiztegira lehenen. 
Honela deskribatzen dut nik grafikoki. Resilience: erresorte, “muelle” edo 
malguki batek zapalduta, behartuta, estu-estu eginda egon ondoren, handik 
askatzean bere lehen formara eta indarrera etortzeko duen gaitasuna. Eta 
psikologian, resilience: txoke traumatikoei eta ezbeharrei gaina hartuz, 
pertsona batek hazi, bizi eta aurrera egiteko duen gaitasuna. Horretan 
nenbilen etxera itzuli nintzenean. Ai, Serantes mendiko Sisifo gaixoa ni! 

 
Eta Sisifok –ez horren Sisifo, nonbait– mendiko gailurrera iristea lortu zuen, 
harkaitz madarikatua utzi eta arnasa hartu berriro… 

 
Bai. Baietz uste dut. Izan ere, horrelako batean, John Johnston Anaia 

Buruaren gutuna ailegatu zitzaidan Erromatik: “Creo que si los Hermanos 
dejan de ser miembros de la Delegación, dejarán al Instituto y a los 
Hermanos de Rwanda en una situación muy precaria. Los Hermanos 
ruandeses necesitan el apoyo firme del Instituto y de los Hermanos 
misioneros de la Delegación”. Eta jarraian, bere telefono-deia: “Itzuliko al 
zinateke?”. Zalantzak banituen ere, “horrela bada, ni prest nauzu” erantzun 
nion. Eta Rwandako bidea hartu nuen ikasturtearen bukaeran. Pixkana-
pixkana, zazpi urte lehenagoko utopia haiek birjaiotzen joan ziren nigan. 

  
Itzul nadin, bai, urruneko aberrira 
eta nire bihotzaren durunda entzun dezazuen 
pinpilinpauxa ibiliko natzaizue  
aurpegi ezagunen maskaraz maskara. 
 
Maite zaituztet Tuyishime, Batatu Imana, Bane Basoko…  
Maite zaituztet, kristal hauskor,  
neu hauskor nauzuen bezala. 
 
Bil gaitezen berriro, Afrikako tragedia  
oihu ozen gerta dadin munduarentzat. 
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Bil gaitezen, erakuts diezaiogun munduari  
zuen gorputz ebanoen ederra. 
Bai, goazen. 

 
Nyundoko Arte Eskolara itzuli zinen? 

 
Ez, ez. Eskola hura biluzik geratu zen, eta pentsaezina zen berriro 

martxan jartzea orduan. La Salleko Anaia hutu gehienek Rwandatik kanpo 
geratzea erabaki zuten; barrura joatea erabaki zuten gehienak tutsiak ziren. 
Hala, Byumbako elkartera joan nintzen, elkarren aurka zeudenak 
adiskidetzera. 

 
Horrez gain, Magisterio Eskolan jardun nuen, psikopedagogiako 

irakasle. Gustura ibiltzen nintzen bai “mintegia” deituriko jardueran, neuk 
erabakitzen bainuen lan-programa, eta bai gelatik kanpoko ekintzetan, 
animazio erlijioso edo espiritualean, adibidez. Gerraosteko lehen urte 
haietan, ikasle pila zegoen karrera bukatzeko. Gerran ibilitako mutilak ziren 
batzuk, ikasmaila oso eskasekoak, baina gehienak maitagarriak, mendietako 
nekazarien seme eta alabak. Ikasketak buka zitzaten, gurasoek lur-eremu 
xumeak saldu egin behar izan zituzten sarri. 

 
Nolakoa zen giroa Eskolan? 

 
Byumban hauxe ikasi nuen: gerra-aurrekoak baino mingotsagoak 

direla batzuetan gerraosteak. Pasadizo pila konta diezazuket. Esaterako, 
hau. Nire ikasgelan eskola ematen ari naizela –35 mutil eta 28 neska, hogei 
eta hogeita bost urte bitartekoak, sexu-sasoi inbidiagarrikoak denak–, 
atzeko arbelean dudan esaldia irakurri beste aukerarik ez dut saio osoan: 
Ave, sida, morituri te salutant. Broma makabroa…, baina han “hiltzea” hain 
da arrunta, ohikoa…, nahiz eta hitza bera saihestu. Galdetzen baduzu “non 
dituzu gurasoak, non anai-arrebak?”, erantzuna izango da “joan ziren, pasa 
ziren, Imanak eraman ditu”. O, Biblia-aurreko eufemismo ohiturazkoa! 
Hemen ez du inork inor hil, akabatu, erahil… Joan egin dira, pasa, Jainkoak 
eraman ditu… 
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Ez zinen Eskola-zuzendari, Nyundon bezala. Beraz, zeure burua askeago 
sentitu zenuen formazio-lanetarako? 

 
Nyundon, militartzar hutuek ezin zorrotzago zelatatzen ninduten; 

Byumban, tutsi garaileek berdin egin zuten. Bazen hauetako bat, inoiz ez 
bere militar-jantziarekin, beti Anaien oso lagun eta txiste-kontalari. Behin 
galdegin zidan: “Nor naiz ni?”. Eta inuzente burugabea ni, erantzun nion: 
“Antzinako Pertsiako enperadoreek bazituzten satrapak, beren ordez 
lurraldean barrena ibili ohi zirenak. Enperadorearen begi eta belarri ziren 
haiek. Hori zara zu”. Keinuan ohartu nintzen ez zitzaiola batere gustatu. Ez 
nuen nik orduan ikastetxeko erantzukizuna, baina etengabe iskiludunen 
begipean egon behar hori, demontre! Banituen beste ardura astunak eta 
deserosoak; Rwandako Delegazioaren lehendakaritza, esate baterako. Eta 
hitza zen: “Ez ezer idatzi, ez irratietan mintza”. Hala eta guztiz ere, nik oso 
ondo pasatzen nuen maisu-ikasle andanarekin. 

 
Horrelako batean Butarera pasatzen zara, Iokin. Nolatan aldaketa hori? 

 
2000. urtean, oporretara etorrita, Arrillaga baserrian nengoen. Noel 

Bois zen Erroman gure arduradun eta ni, Rwandan, haren ordezko. Hara non, 
Noel Boisek deitzen didan Rwandatik baserrira. Bai, Arrillagara. Ea prest 
nengoen hartu postulanteak eta haiekin Butarera joateko. Biharamunean, 
berriro telefono-deia: hurrengo urtean, postulanteak hartu eta Butarera 
joango nintzela. Beste behin, huts egin zidan nire buruak, eta gizagaixoa ni, 
hurrengo urteak, Rwandako azkenak, hango elkartean postulanteen 
formatzaile eman nituen.  

 
Butare leku askoz egokiagoa zen Byumba baino, formazio integrala 

eskaintzeko: Biblia, teologia, Elizaren historia, musika-prestaketa… Rwandan 
ez dut ikusten beste lekurik, halako eta hainbesteko aukerarik eskain 
dezakeenik. Bi formatzaile izatea eskatu nuen, biok bokazio-lanetara eta 
postulanteak heztera emanak oso-osorik, eta gainera elkarte aktibo batean 
txertatuak; kasu honetan, kaleko umeekin lan egiten zutenen elkartean. 
Zergatik bi? Oso onuragarria delako, zurekin lan berean ari den lagunaren 
laguntza eta presentzia kritikoa. Joanito nuen gogoan; nola ez? Baina 
bakarrik utzi ninduten. Neuk prestatzen nituen programak eta heziketa-
bideak. Betiko gozamena!  
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Alde nabarmenak al daude Euskal Herriko eta Rwandako bokazio-lanetan? 

 
Bai; badaude, jakina. Bat: ezaguna dudan Afrikan, prozesu geldoagoa 

da pertsonaren egituratzea; urrats gehiago ditu aurrera eta atzera. Bi: 
kristau-identitatea oraindik berria da familia askotan eta, beraz, Anaia izan 
nahi dutenetan. Hiru: familia tradizionaletatik datoz postulanteak; eta 
hauetan, seme zaharrenak ere ez du aitaren aurrean hitz egiten. Gugana 
etortzean, pauso zaila ematen hasi behar dute: seme izatetik anaiarteko 
anaia izatera. Lau: benetan uste dute ez dagoela elkarren arteko 
komunikaziorik, garagardoa edan ezean. Esango didazu. Zer-nolako gogoeta 
patxadatsua, zer-nolako komunikazio fidagarria izan daiteke, bakoitzak 
gutxienez hiru txikiko botila hustu duen elkarte-bilera batean. Bost: lurralde 
osoa behartsua izanik, oso zaila da aisialdirako material benetan hezitzailea 
aurkitzen. Adibidez, irakurketa-klub baterako behar adina liburu osatzen, 
zineforum-saioetarako film egokiak eskuratzen… 

  
Gainera, Anaia rwandarrek badute baztertu beharreko ideia bat, 

beren artean oso zabaldua: Anaia guztiak direla gauza bokazio-gaietan gidari 
izateko. Nire ustez, Delegazioan 1980 eta 1990eko hamarkadetan egindako 
bokazio-lana ez zen egokia izan. Tira, baldin eta lan hori egin bazen. Zerbait 
izatekotan, baherik gabeko lana izan zen: amore-ematea. 

 
Hala ere, formatzaile-eginkizun hori onartu nuenean ez zitzaidan 

burutik pasa ere zenbaitetarainoko kaltea ekarriko zidan elkarteko 
gorbatadun basapiztia batek. 

 
Gorbatadun basapiztia batek? 

 
Oi, gorbatadun basapiztiak...! Ezagutu ditut nik! 
 

Deskriba al ditzakezu? 
 
Gorbatadun basapiztia izan liteke politikoa, monjea, saleroslea, 

funtzionarioa, irakaslea, polizia sekretua... Dena den, nire Afrikara baldin 
bazoaz, gorbatadun basapiztiarekin topo egin gabe ez zara handik aterako. 
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Gorbatadun basapiztiak ertain-mailako ikasketak eginak ditu; baita 
horretarako maisua ordaindu, saritu, erosi edo bere burua saldu behar badu 
ere. Eta neurriz kanpoko txartel-diploma jasotzerakoan –pankarta baten 
neurrikoa baldin bada, hobe– lehen trajea eta lehen gorbata jantziko ditu. 
Basapiztia luzea eta hezurrera handikoa baldin bada, doblea egingo du traje 
zabal, lasai eta puztuak. Moztaka eta lurrezko potinaren antzekoa baldin 
bada, berriz, upela bezain jasoa gertatuko da traje berriarekin. 

 
Handik auskalo zenbat urtetara, unibertsitatera joango da 

gorbatadun basapiztia; noski, horretarako “patriako” heziketa bereziak pasa 
beharko ditu. Han, arma baten irudiko basamazoa erabiltzen eta harekin lo 
egiten ikasiko du. Ez al duzu gogoan “la mirada clara lejos y la frente 
levantada”? Hori bera ikasiko du. Etsaiak nor diren erakutsiko diote. Gizarte 
honetan seguritaterik eza dagoela sinestarazteko, hori baita garrantzizko 
mezua: “Etsaiak gure artean daude; erne ibili”.  

 
Unibertsitatean Heziketa Zientziak irakasten bazaizkio ere, berdin dio. 

Heziketa-lege bakarra du gorbatadun basapiztiak. Eta da nire adiskide batek 
zakurrak eta zaldiak hezteko erabiltzen duena: lehenik, egurra eman eta 
eman, txikitu arte. Ondo apalduta dagoenean, azukre koskorra. 

 
Gau-barrandari, sator eta belarri-tente, zure paperen, faxen, 

interneteko korreoen behatzaile, labezomorro-lanetan, zuk uste ez duzun 
zirrikituetatik sartuko zaizu eta kontrolatuko zaitu. Gero, susmo gaiztoa, 
zurrumurrua eta jazarpena erabiliko du zure atzetik, eta zure aurrean ere bai 
sarri. Eta txikitu egingo zaitu, resilience ikaragarri batez hornitua ez bazaude 
behintzat. 

 
Kontuan hartu, Iñaki, Rwandako herriak oraindik lehengo pentsaera 

eta dialektikarekin jarraitzen duela. Modernizatzean, gorbatadun basapiztia 
sortu zen. Basamortuko ohiturak dauzka, baina modernizazioak eta 
ikasketek trajea eta gorbata janztea eragin diote.  
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Eta zure elkartean bazegoen horrelako gorbatadun basapiztia? Zaila egiten 
zait sinestea ere… 

 
Ba, sinetsi. Esan dizudanez, basapiztia izan liteke irakaslea, monjea… 

Beraz, Salletarra ere bai.  
 

Butareko postutantadoan zeunden, bada…  
 
… Eta han Muse Victorrekin –basapiztiarekin, alegia– egin nuen topo. 

Baina gorbatadun basapiztiari ez zitzaion oraindik antzematen gorbataz 
jantzitako basoko piztia zenik. Bai zera! Adeitsu, otzan eta apal. Egunero 
hamar bider “zer gura dozu” galdezka, atzetik eta albotik eta aurretik.  

 
Hala ere, apurka-apurka, zalantza beldurgarria sartu zitzaidan. Egun 

batean bai eta bestean ere bai, gorbatadun basapiztiaren mespretxu eta 
isekak gero eta nabarmenagoak ziren. Abenduaren hamalauko bilera hura, 
adibidez. Mingarria benetan. Ni propio mindu eta umiliatzeko deitu zuen. 
Bestalde, nire belarriak gortzen ari ziren. Hori aprobetxatzen zuen niri 
erasotzeko, bai jantokian, bai leku guztietan. Hark postulante bati buruz 
esaten baldin bazuen: “Hara hemen rwandar bat benetakoa”, nik alderantziz 
pentsa nezakeen. “Rwandar jator” horrek José Manuel Saurasekin egin zuen 
nobiziadua. Badut haren iritzia. Eskolastikadutik bota egin zuten. Eta gero, 
Institututik. “Rwandar jatorra”!  

 
Honekin guztiarekin nahasmendu ikaragarria sortu eta areagotu 

zitzaidan. Pairatzen ari nintzen guztiagatik erabat bigundu zitzaidan barrena: 
hainbesterainoko edertasuna eta hainbesterainoko miseria! Lur jota 
nengoela, egun batean nola malkoek masaila erretzen zidaten sentitu nuen, 
eta gero negar-zotinak. Nahiz eta bigunkeria horren kontra nire izaera guztia 
amorruz altxatzen zitzaidan, ezin izan nuen gerarazi. 

 
Eta bihurgune hartatik ihesi atera behar nuela erabaki nuen. Bi urteko 

epea betetakoan, Euskal Herrira etorriko nintzen, Rwandako abentura 
bukatutzat emanez. Seguru nengoen hori hala gertatuko zela; izan ere, 
banekien nire bizitzan negarraldi bakoitzak atzerabiderik gabeko erabakia 
ekarri didala. 
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Ondo da, Iokin. Galdera gutxi batzuk gelditzen zaizkit gaurko jarduna 
amaitzeko. Nolakoak izan ziren zure harremanak hezkuntza-munduarekin 
eta Elizarekin? 

 
Nire ustez, trauma handirik gabe moldatu nintzen bai gure 

Zentroetako irakasle eta ikasleekin, bai banku, ministerio eta erakunde 
ofizialetako langileekin. Berdin, gotzainekin ere; rwandarrak ziren guztiak. 
Beti tratatu ninduten errespetu eta begiramen handiz, nahiz eta elkarte-
barruko zenbait jokabidek ez zituzten gauzak errazten. Era berean, bertako 
apaizen oroitzapen onak ditut; haien eroapena, haien apaiz-lana eta jokaera 
eredugarriak. 

 
Eta zuriekin? 

 
Tentu handiz ibili nintzen, ghettorik ez eratzeko jende zuriarekin. 

Esaterako, bisita gutxi egin nizkien –gutxiegi?– euskal apaizei. Baina bai 
joaten nintzela, urtean bizpahirutan, Espainiako misiolariek egiten zituzten 
bileretara; 60 – 100 moja biltzen ziren, Rwandako herriaren bizimoduaz asko 
zekitenak. Era berean, badut halako irudipen bat ere: Institutuko goi-
mailako Anaia arduradunek gehiago estimatu izan nautela, nik neure burua 
baino. 

 
Eta jendeak, oro har?  

 
Hizkuntza-zailtasunek, egoera sozio-politikoak, talde jakin batek 

manipulatuko ote ninduen beldurrak eta abarrek asko mugatu ninduten 
jendeekiko harremanetan. Baina, hori bai, benetako gozamenak izan ziren 
postulanteen familiei egindako bisitak. 

 
Zure osasuna dela-eta, zure urdaileko odol isuriarena kontatu diguzu. 
Zorionez, ondo osatu zinen. Eta ez al zintuen paludismoak harrapatu, han 
horren ohikoa izaki? 

 
Malaria edo paludismoa ikaragarria da. Asko zahartzen da jendea 

malariarekin: hiru egun dardarka eta botaka, ezer jan gabe eta sendagai pila 
hartzen. Niretzat misterio bat da zergatik ez dudan gaixotasun hori 
harrapatu han egon nintzen denbora guztian, ze, eltxo pozoitu asko dago. 
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Gaitz horrekin laster doa jendea zulora. Txarto jan, txarto edan, txarto lan 
egin, eta azkar zulora.  

 
Zer sentitu zenuen handik joan zinenean? 

 
Nire adinean –orduan, 72 urte nituen– eta gorreria hain aurreratua, 

etxera itzuli behar nuen. Zuk zeuk, Iñaki, behin baino gehiagotan 
gogorarazten zenidan zikloak amaitu egiten direla. Gainera, halako giro 
nahasian –gerrak, etnien arteko zailtasunak…– zu ez zara independente; 
batzuen alde ateratzen zara, eta besteak begira dauzkazu… 

 
Euskal Herrira itzuli nintzenean, ezin kontrajarriagoak ziren nire 

sentimenduak: bateko harridura, halako natura oparoarekiko, eta besteko 
egonezina, horrenbesteko gizatasun-gabeziaren aurrean; halako pertsona 
erakargarriak batzuk, hain arbuiagarriak beste batzuk; atsegina atseginaren 
gain eta konta ezin ahala sufrimendu… Hala ere, Rwandak nire bihotzean 
jarraitzen du.  

 
Bihotz bat daukat eta, ai, mila banitu 
mila zuretzat, ene maitia, emango nizkizu.  
 

Hegazkinean nentorrela, nire belarriak eta eztarriak sasoiko izan 
banitu, hauxe kantatuko nukeen, Benitoren baimenaz: 

 
Oi, ama Rwanda, herri goxua, 
zutandik urrun triste banua. 

 
Zure helburuak hutsegina?  

 
Agian, bai; agian, ez... Beste batzuek hobeto neurtu zituzten beren 

indarrak; zehatzago zuten xedea… Goregi jarri ote nuen, bada, nik neurea? 
Lagunek hutsegin ote didate, bada? Hutsalak ote ziren nik espero nituen 
laguntzaileak? Hitz hutsak? 

Gure klasikoak dioena “jakin gabe han zer gertatuko zen”, aitzitik, 
Rwandara “joan gabe geratuko nintzaden” etortzen zait burura batzuetan… 
Baina ez, ez, ez. Hala eta guztiz ere, Pello Bixenterenarekin geratzen naiz: 
“Txapela buruan eta ibili munduan”. 
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Literatura dezente sortu duzu zure bizitzan, Iokin. Guzti hori, ordea, 
argitalpen xumeetan –liburuxketan batzuetan, tirada urriko aldizkarietan 
gehienetan–. Horregatik, testuak aurkitzea nahiko neketsua bihurtzen da. 
Eta horrek “gutxi” idatzi duzun irudipena sortzen du. 

 
Literatura sortu dudala diozu? Tira, tira. Ni ez naiz idazle sentitzen; 

zerbait idazten duen tipo apal bat baizik. Ez naiz intelektual bat ere, baizik 
eta bere lanean ari den langilea. Nire bidea jardun eta jardun izan da beti; 
jardunean ikasi egiten baita. Iruditzen zait, gaur egun, euskaraz jakin nahi 
duen batentzat oso inportantea dela euskaraz idaztea; askotan, ez kaleak, 
ez elkarteak ez gaitu laguntzen; eta orduan, nahi eta nahi ez, idatzi egin 
behar dugu.   

 
Atsegin zait  
eskuak behatzak  
paper gainean irristaka  
korrika  

8.- Paper gainean irristaka   

 



Neure dantza 

82 

hitzak esaldiak lerroak  
asmatuz  
jaurtikiz  
idatziz  
Korrika  
Atsegin zait 
Maite dut  

 
Norbaitek bultzatu zintuen idaztera? 

 
Nikolas Altzolak Nora? aldizkaria sortu eta aurrera eramaten lagundu 

zuen. Gero, beti berean tinko, etsi gabe: “Aizu, zergatik ez dituzu Legazpi 
horretan euskara taxuz dakiten zaharrengandik bertako esaldiak eta ipuinak 
eta tradizioak, beraiek erabiltzen dituzten hitzetan biltzen?”, “Aizu, zergatik 
ez duzu Egan aldizkarirako lantxo bat egiten?”. Eta horrela.  

 
Gaztea nintzelarik, bokazio-lanetan hasia, Ermuan bazela euskal 

idazleen bilera bat eta San Pedro egun batez hara joateko adierazi zidan. Han 
ezagutu nituen Joan San Martin eta gizon oso interesgarri eta bitxia, Gabriel 
Aresti. Guzti horiekin zuen Nikolasek harremana, konfiantza eta 
adiskidetasuna. Oso gero konturatzen joan naiz ni hara joateko bultzatzean 
berak izandako uste eta grinaz: gure artean euskal idazleak sortu eta 
animatu. Norbaitek nire izena “Enciclopedia General del País Vasco”-ko 
literatura sailean azaltzen zela esan zidanean, eta han Nora? aldizkarian 
argitara emandako testu erlijioso baten zatitxo bat ikusi… zer lotsa nirea!  

 
Bilakaera agerikoa dago zure idazle-jardunean. Nik zenbait aldi bereizten 
ditut. Lehenengoa, “pastoral” izaerakoa, nolabait esateko; 1955etik 1977ra 
bitartekoa. Urte honetan Legazpira zoaz; eta han aldi “literarioagoa” hasten 
duzu, eta sormen handikoa. Gero, 1988tik 2002ra artekoa dator, Euskal 
Herrira begira idazten duzunekoa; “kazetari”-aldia da; Rwandatik idazten 
dituzun kronikek eta gogoetek osatzen dute. Azkenik, aldi “intimista”, etxera 
bildu ondorengoa, oreka eta esperantzaren bila.  

 
Zuk badiozu… 
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Has gaitezen Nora? aldizkariarekin, Santiago Apostol ikastetxean zeundela. 
Zer zen Nora?  

 
Aldizkarian bertan idatzi nuen, Joxe Mari Arzallus aldizkariaren 

zuzendaria zela eta ni bokazio-arduraduna, 1960 hamarkada hasieran: 
“Kaixo, euskaldun mutillak. Ni Nora naiz. Zuentzat, mutillentzat egiña. 
Entzun dezute nonbait ‘Maritxu, nora zoaz, eder galant ori’. Orri onek ere 
ber-bera dizu: ‘Josetxo, nora zoaz, begi zabal ori’. Orri onek mundu ontan 
nora jo bear dezun esan nai dizu. Ainbeste dira gauza ederrak… Aukeratu 
egin bear. Yokin”. 

 
Horrela, i grekoarekin. Zure izenaren bilakaerak ere badu grazia: Joakin, kaz 
idatzia; Joaquín, kuz, azentu eta guzti; Yokin, i grekoaz; Jokin, jotarekin; 
Iokin, i latinoaz…  

 
Bat ahaztu zaizu: Ziri; orduan asko erabiltzen ziren ezizenak. Nora? 

aldizkariaren lehen aldian –1955etik eta 1960ra bitartean edo– batez ere Ziri 
eta Txotx (Iñaki Olabeaga) ginen lankideak; gutxiago idazten zuten Bitañok 
(Nikolas Altzolak) eta Muskurutxuk (Patxi Muguruzak), eta beste askok 
tarteka-marteka: Eles, Txabe… Nora? aldizkarian idatzi nituen lehen hitzak 
euskaraz. Gogoan ditut zenbait izenburu: “Anaiak, millaka ditut” 
(salletarrak), “Kaxkarra baño… santua” (Benildo Anaia), “Urte berri, nagusi 
berri”. Eta horrelakoak.  

 
Eta aldi berean, Enlace. 

 
Gerardo Vazquez-ek –eskerrak beti, Gerardo!–, kastillanoz bazen ere, 

Enlacen euskal ipuinak idazteko eskaria egin eta abagunea eman zidan. 
Resurrección Maria de Azkueren Euskalerriaren yakintzan inspiratuta, 
euskal gaiak erabili nituen gaztelaniaz: Olentzero, Basajaun, Migel 
goiaingerua, Itziarko Ama Birjina, Juantxu, Marrubi…  

 
Baina, Nora? eta Enlace aldizkarietan baino lehenago, zertxobait 

idatzia nuen Zarautzen. Guillermo Felixek lehiaketa bat eratu zuen “goizeko 
gogoeta” unerako materiala prestatzeko. Lehen saria irabazi nuenez, lan 
hori publikatzeko originala eskatu zidan baina, hara, ez dakit nola, galduta 
neukan…   



Neure dantza 

84 

 
Nire nortasun helduaren bilakaeran oso garrantzi handikotzat 

dauzkat Nora? eta Enlace xume horiek. Izugarrizko barru betea eman 
zidaten idazketa apur haiek. Gaur begiratuta barregarriak izan badaitezke 
ere, han ikasi nuen –ezer ikasi badut– nire idazkera lantzen. 

 
Zure idazkera. Ba al da estilorik bereziki erakargarri egiten zizunik? 

 
Hitza kolorea da. Plastilina da hitza. Eta idazleak bere lorratza ematen 

dio. Nik gehiago dut gogoan Azorinen estiloa, estilo ebaki eta moztu hori. 
Esaldi bakoitza berez ulertzen da eta ez da esaldi zizeronianoa gertatzen. 
Gaur egun askok, edo batzuek behintzat, euskararen ahalbideak 
erakusteagatik-edo, esaldi luzea egin nahi dute. Nik uste dut Azorinek esaldi 
motzekin ere erakusten zuela kastillanoaren indarra. 

 
Bolaluma perfektua nork salduko? 
Perfektua  
akatsik gabekoa  
nork salduko?  
Jon Mirande  
Gabriel Aresti  
Xabier Amuriza 
hiruren mintzoa dariona?  
Berrikus eta birzuzendu  
beharrik ez duen euskara dariona? 

 
Deigarria da noizkoak diren Nora? eta Enlace aldizkarietako zure idatziak: 
1955az geroztikoak; hau da, betirako zinitzak egin ondorengoak. Ez da 
batere harritzekoa Anaiek “bestelako Iokin” zinela esatea zutaz… Niri 
harrigarria egiten zaidana da 1960 hamarkada osoko isiltasuna, non eta ez 
dituzun artikuluak idatzi, galdu egin diren edo niri itzuri joan zaizkidan… 

 
Hara, Iñaki, Nora? eta Enlace aldizkarietan idaztea lehen urratsa izan 

zen niretzat –lehen urrats pozgarria–, baina horretan geratu zen. Izan ere, 
bokazio-orientatzaile nintzela, denbora osoa hartzen zidaten lanek; gainera, 
orduan ez nuen pentsatzen idaztera dedikatzerik. Hala ere –pastoral 
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moduan, zuk diozun bezala–, artikulu bat atera nuen Zeruko Argian, 
bokazioei buruzkoa. 

 
1969an izan zen. “Libertadea, nun. Libertadea, nork.” Orduan, 
postulantaduko zuzendari zinen. 

 
Ondo zaindua nauzu…! Irakurria baduzu, konturatuko zinen, 

izenburua hori izanagatik ere, ez nintzela filosofiaz ari. Funtsean, neuk bizi 
izandako bi kasu kontatzen ditut: Anaia izan nahi eta gurasoek uzten ez 
zieten bi gazteren askatasunik eza.  

 
1970ean hasten zara Unánimesen idazten… 

 
Animatzen joan nintzen, eta zenbait ipuinetan –apologo edo 

parabolak, agian– Salletar Anaien perfil batzuk marrazten saiatu nintzen. 
Pobretasuna, xumetasuna… azpimarratzen nituen. Zeuk irakurri zenidan 
horietako bat, duela gutxi: “Xentimo baten historia”. 

 
Gogoan dut: Legazpira iristerako, plazaratuak zenituen, Vida Nueva 
aldizkarian, Cinco cartas a Chema.  

 
Bai, 1974-1975ean Unánimesen argitaratutako “Cartas a los novicios” 

haien birmoldaketak ziren. Han zeuden Valdefierrora iritsi berri nintzeneko 
inpresioak. Gutun-hartzaileak, nobizioak, zortzi mutil zoragarri ziren, 
Donostian izan nituen azken postulanteak eta San Asension zeudenak. 
Neure buruarekiko konfiantza handirik gabe aurkeztu nituen gutunak, Vida 
Nueva aldizkariak urtero antolatzen zuen lehiaketara. Eta, egia esan, ez 
nintzen hain gaizki gelditu. Ez nuen lehen saria lortu, baina ilusio handia egin 
zidan ni sailkatu eta gutunak argitaratu izanak.  

 
Eta goazen bigarren aldira, 1977an hasten denera. Euskarak markatutako 
aldia da. Esate baterako, Haben idazten duzu… 

 
Euskal gaiekin jarraitzen dut, Enlacen egindakoaren harira –Santa 

Ageda, Miel Otxin…–, baina orain euskara ikasten ari direnentzat dira, 
material osagarri gisa. Beste horrenbeste egiten dut Katalamundira… iupi!!!  
liburuxkan ere; Euskara Mailakarako irakurgaiak ziren. Horrez gain, 
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antologia erlijioso bat egiten hastera ere ausartu nintzen. Amen-Jesus ipini 
nion izenburu. Han bildu nituen gaurko poeten testu batzuk, nik sortutako 
beste batzuk eta Bibliako zenbat pasarte.  

 
Gero etorri zen Kanonak. Biok aritu ginen lan hartan, ni era guztietako 
kanonak biltzen (klasikoak, folklorikoak, Taizékoak…) eta zu, Iokin, letrak 
euskarara egokitzen. Bi helburu genituen: musika-irakaskuntza eta 
ospakizun erlijiosoetako materiala sortzea. Baina, egia esan, ez dakit gu ez 
beste norbaitek erabili ote zituen… Erne, ordea, erabat zuk sortuz izan zen… 

 
Behin, bilera batean, etorkizunari buruz sendotzako gazteek hitz egin 

zidaten; heriotzatik gerokoei buruz, alegia. Baden, ez den; zer den, zer ez 
den. Egun hartan, neure itxaropenaz hitz egin ahal izateko zerbait irakurtzea 
eta hausnartzea erabaki nuen, eta Leonardo Boff-en Mintza gaitezen beste 
bizitzaz etorri zen nire eskuetara. Irakurtzen nindoala hausnartutakoak 
idatziz, zenbait pasarte itzuliz joan nintzen. Horren fruitua da liburuxka. 

 
Eta mugazainak,  
Zugandik bereizten nauen ataka  
irekitzen didanean, Sorkunde,  
eguzkiz jantziriko neu  
bilakatuko naiz;  
neu eginiko Eguzki,  
eguzkituriko neu. 

 
Gero, 1980 hamarkadaren erdialdeko sorkuntza dator. Zabalkunde 
handiagoa du. Adibidez, Legazpiko idazleak. 

 
Legazpiko euskal idazleak ezagutarazten saiatu nintzen, bai, Hots 

aldizkarian lehendabizi eta hiru liburuxkatan gero. Herri batean lanean ari 
zarenean beti gertatzen da hasieran: bat-batean begiratuta, ez dagoela ezer 
iruditzen zaizu. Baina pixka bat lanean hasten zarenean, uste baino material 
gehiago ateratzen da, eta gero dena ezin harrapaturik ibiltzen zara.  

 
Pixkanaka ezagutzen ari nintzen idazleengana hurbildu nintzen, 

pertsonalki ezagutzen, haien idazlanak irakurtzen eta horren ondorioz idazle 
bakoitzari artikulu bat eskaintzen Hots aldizkarian. Hor hasi zen Saletxerekin 
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izan nuen harreman estua, hor jaso nuen Inozentzio Olearen esker ona bere 
idazlanak baloratuak sentitu zituenean eta abar. Eta idazleen zerrenda 
hasieran pentsa zitekeena baino askoz luzeagoa ateratzen ari zela ikusirik –
18ra ailegatu zen!–, nik hasitako ikerketa Hots kideek borobildu zuten. 
Horren emaitza dira Legazpiko idazleak I, II, III eta Espaloirik gabeko hiria 
liburuak. Azken honetan egileen testu batzuk plazaratzen dira; nireak ere 
barne.  

 
Rwandan zeundela argitaratu zen zure Legazpi Harana… 

 
Pedagogia izan zuen abiapuntu: “Zer emango nieke ikasleei Legazpiri 

buruz?”. Hasieratik asmo hau zekarren besapean: “Legazpiko historia ipuin 
moduan jarria”. Ez da, beraz, liburu historikoa, gaur egun hitz serio honek 
daukan esanahi berezian. Gehiago da aierupena, oihartzuna, koadro 
plastikoa, ipuina…, historia trinkoa baino. 

 
Zein da liburuaren gaia? 

 
Hasi, historiaurreko gizakiak Legazpiko mendietan zeraman bizitza 

kontatuz hasten naiz. Erdi Arora egiten dut salto gero: Ahaide Nagusien 
arteko borrokak, Seguratik askatzea, Santiago bidea, meatzaritza, egur-
ikatza, haizeolak, zeharrolak… 

 
Su festa bizi bizia, 
ura ta sua, sua ta ura, 
haizea, ura ta sua,  
harkaitza, zuhaitza,  
pila pilaka 

 
Hurrengo kapituluak 1980ko maiatzaren 3ko herri-festa du ardatz. 

Mirandaolako mirariaren laugarren mendeurrenean egin zen: “miraria”ren 
adierazpen ofiziala, olako lana, ezkontza tradizionala eta herri-festa… 
Ondorengo bi kapituluek herriko seme bana dute gai: Domingo de Agirre, 
“misiolari apostolikoa”, parrokoa eta gaurko eliza-parrokiaren egilea; eta 
Patrizio Etxeberria, enpresaria eta gaurko Legazpi industrial modernoaren 
eragilea. Bi kapituluak daude halako ikuspegi kritikoaz idatziak. Liburua 
amaitzeko, herriaren etorkizuneko irudi bat zirrimarratzen dut. Nola izango 
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da Legazpi 2222an? Sormen-liburua denez, askatasunez erabiltzen ditut 
bertsoa, poesia, abesti herrikoia, antzerkia, narrazioa, asmakizuna…  

 
Afrikara joatekoa zinela hasi zinen hogei bat poesia argitaratzen Ihintzan. 
Izenburu bitxia ipini zenien: Itzulpen amorratuak… 

 
Duela hogei eta hamabost urte inguru, Xabier Markiegik bere 

ezkontzara deitu ninduen. Hain goibel sentitu nintzen ni han, ezen opari 
kutun bat egin behar niola erabaki nuen; eta olerki egokiak sortzeko gai ez 
nintzenez, zenbait itzulpen josteko asmoa izan nuen. Hasierako erabaki 
horrek mugatu ditu gaia eta “amorratuak” izenlagun hori, amorrua baitzen 
nire barruko osagai bat egun horretan. Itzulpen hauek nire arimako egoera 
samurtzeko baliagarri gertatu zitzaizkidan; eta Xabierri opari egiteko, noski. 
Baina zenbat kilometrotara ote dago Xabier niregandik gaur egun… 

 
Batik bat Rwandan zeundenetik hasita, “kronika” asko idatzi dituzu. Bide 
batez esanda, badute halako grazia berezi bat; izan ere, esaldi harrigarriz 
zipriztintzen dituzu han-hemenka. Esate baterako, honela hasten da bat: 
“Herri puskatu honetatik Euskal Herri puskatuari kronika puskatua.” Beste 
batean, erdibidean, ohar bat: “Kontuan har dena nahasian doala. 
Gogoramen zaharrak eta orain gutxikoak nahasian doaz. Irakurleak 
asmatuko du bakoitza non kokatu”. Eta errematatzeko, beste baten azkena: 
“Piezak falta zaizkit baina hala ere inguru-aldea sumatuko duzulakoan.” 

 
Ai, Iñaki, nire kronikak ez dira historiako liburuak idazteko. Ibilian-

ibilian margoz pintatutako koadro txikiak baino ez dute izan nahi, inpresio 
xume batzuen espresioa. Kronika bat uneari eta lekuari tentsioa eta 
tenperatura hartzea ere bada. Holakoak izan ohi dira nire kronikak. Irudiko 
luke ekintzak eta gertakariak pilatzea dela kronikaren istorio hori, bakoitzari 
bere izen eta datak ezarriz. Baina badator Kapuszinski ni salbatzera. Honoko 
hau dio gutxi gorabehera: “Nik testuak egiten ditut; ez niri galde zer genero 
periodistiko den hori, ze, denbora luzean nire “kronikak” egunkarien 
bulegoetako arasetan galduta egon dira eta hara, bat-batean, ezer berririk 
egin gabe, arrakasta itzela etorri zait”. Testuak josten ditut neuk ere. Gogoko 
dituenak jan bitza. 
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Eta Euskal Herrira itzulita, zure obra nagusia idazten hasten zara: Rwanda, 
bihotz-minez; Hiriak argitaratu zuen 2008an. 

 
Garbi gera bedi hasieratik: nire liburuaren gaia ez da gatazka. Beste 

Rwanda bat azaldu nahi du, gizadi mindua baina esperantza handikoa. 
Batzuek ez dute puzzle bat baizik ikusiko, baina mosaiko bat dela esango 
nuke nik: irudia atzeman behar. 

 
Nahiz eta liburua batzuetan eremu antropologikoan, esklabismoan 

edo aho-literaturan sartzen den, lehen lau kapituluetan dago eduki nagusia: 
lehenengoan, Rwandako geografiako zenbait puntutan bizi izandako 
istorioak iruntzen ditut; gero, “Xentimo bihurtu” elkarrizketan aipatutako 
hamar emakumezkoei eskainia; kaleko umeak ardatz dituena, gertutik 
ezagutu bainituen; eta gorbatadun basapiztiarena, “Bil gaitezen berriro” 
elkarrizketan aipatu duguna.  

 
Halaxe da. Lau kapitulu horiek dira hunkigarrienak… 

 
… Alegia, dramatikoenak eta frustragarrienak, baina aldi berean 

bikainenak eta itxaropentsuenak. Horiek izan ditut bidaide, Rwandan bizi 
izandakoren ondorengo dolu luzean. 

 
Biotzean min dut, min etsia,  
negar ixilla darion miña. (X. Lizardi)   
 
Eta horietan zizelkatzen dut hutsunea, Oteizak bere apostoluak 

bezala: 
 

Zure Apostoluek, Jauna,  
nire hustua dute;  
hustu hustua,  
ezer ezeko barrua,  
begiak eske goiko sua. 
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Alabaina, Iokin, norbaitek esan lezake: “Gorde itzak heureak heure 
kolkorako”.  

 
Ba, ez! Ni neureari atxikiko natzaio. Bat nator emakumezko poeta 

horrekin, oraintsu Letretako Sari Nazionala irabazi duen horrekin: “Idatzi, 
garrasika ez ibiltzeagatik idazten duzu, eta erotuta ez amaitzeko”. Nire 
berriak barreiatzean, barrua lasaitu egiten zaidala uste dut, eta neure 
bizitzarekiko distantzia eta objektibotasuna indartzen da.  

 
Orain dela urte gutxi Michel Fiévet-en Les enfants pauvres à l’école 
liburuarekin egin zenuela topo komentatu zenidan. Eta altxor hori 
ezagutarazteko artikulu batzuk idatziko zenituela Ihintza aldizkarian. Bosten 
bat edo. Bitxia serie horri jarri diozun izenburua: La Salle koadrila. 

 
Bérulle, Barré, Démia, Vincent de Paul, Eudes, Grignon de Monfort, 

koadrilan bizi ez baziren ere, haien bizipenek, XVII. eta XVIII. mendeetan, 
koadrilaren itxura hartzen dute niretzat. Eta La Salleren inguruan bildu nahi 
izan ditut. Denek ere, Reims, Paris, Lyon, Rouen… baserrietatik hiri 
handietara etorri berri familietako umeari begira ikusten ditut harri eta zur. 
“Familia onean” sortuak, elizgizon, bizitza azpikoz gain iraultzera eraman 
zituen begirada horrek.  

 
La Salle jaunak garai haietan  
sormena zuen ugari,  
eskola mota asko zituen  
herriarentzat ezarri. 
Gure probintzi hauetan ere  
badugu orain zer ari. 
Lanik eza ta gazte hondatu  
begi aurrean mingarri.  
Bihotz berria eman iguzu  
bidean gaitezen jarri.  
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Eta La Sallerekin jarraituz, zure ordenagailuan ezkutatuta, Gogarte izeneko 
izkribua daukazu. 

 
Bai, oraingoz ezkutuan dago. Nire bizitzako otoitz-bidearen memoria 

da izkribu hau. 1946-47 urrutiko hartan, 16-17 urte nituela, eta ez jakituria 
sakoneko hitz ederrez alajaina, erakutsi zidaten bideari eutsi egin diot. Ez 
neukan gai honetaz idazteko ideia zehatzik baina, hara, Byumban nengoela, 
Kubwimana gazteak hau bota zidan: “Erakutsiko al didazu La Salleren 
otoitzerako bidea?”. Eta han bide honetako hasierak egin genituen. Gero 
Oztaran bailarako Arrillaga baserrian ukitu batzuk eman nizkion 1999. 
urteko oporretan. Baina hemen, Iturburun, hainbeste urte pasa eta gero 
begiratu diodanean, zenbait tarte berritu beharra ikusi dut. Horregatik, 
forman eta erreferentzietan badira lehen garai hartakoak ez direnak. Hor 
geratzen dira Kisaron, Rwandako leku desberdinetan, Errioxako San 
Asension, Mallorkan, Kinshasan, Goman –eta non ez– izandako burutapenak 
eta bizikizunak biltzen dituzten gogoeta-otoitz hauek. 

 
Nola jaio zen Hain gutun luzea liburua? 

 
Duela bi urte, sumatu nuen idatzia nuela idatzi behar nuen guztia, eta 

itzulpengintzara pasatu nintzen. Orduan, Josune Muñoz-engana jo nuen; 
bera baita Skolastika taldeko koordinatzailea; emakume-literaturara dago 
emana talde hori. Zergatik harengana? Ba, lehendik ezaguna nuelako, 
Rwanda bihotz-minez-en emakumezkoei eskainitako kapituluagatik, eta 
egokia iruditu zitzaidan haientzat zerbait egitea.  

 
Esan nionean prest nengoela euskarara itzultzeko afrikar literaturako 

obra esanguratsuren bat, jaiki eta zuzenean jo zuen liburutegira, eta inolako 
zalantzarik egin gabe hartu zuen liburu bat. Eta aurkeztu zidan esanez 
Afrikako genero-literaturaren erreferente zela; Mariama Bâ zuela egilea, 
Senegaleko  emakumea, musulmana, emakumearen eskubideen 
defendatzailea… Eta besterik gabe hasi nintzen Une si longue lettre itzultzen.  
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… Eta ni ere bai irakurtzen, argitaratu orduko. Baina ulergaitza egin 
zitzaidan. Eta bide erdian utzi nuen.  

 
Berriro ulergaitza? Jakina, itzulpenean hikako adizkiak erabiltzen 

ditut, eta hauek ez dira errazenak euskaldun berri batentzat. Gogoan zer 
esan dizudan Seletxeri buruz? Barrua goza nahi duenak urratu behar azala… 

 
Agian, zure idazle-bizitza amaitutzat jotzen ari zarelako edo, beharbada, 
zure bizitzako kapitulurik esanguratsuenak idatzita utzi nahi dituzulako, 
Ihintza aldizkarian jarraitzaile zaitugunok zure autobiografiaren zati batzuk 
irakurtzeko aukera paregabea izan dugu. 

 
Halako batean, orain dela urte pare bat edo, Jose Manuel 

Agirrezabalagak –Ihintza aldizkariko zuzendariak– “eskola”-ri buruzko 
artikuluak eskatu zizkidan. Ni, gustura. Baina zer berri esan hezkuntzaz, noiz 
eta nire zikloa amaitu denean? Orduan, nire oroitzapenak idaztea pentsatu 
nuen, hezitzaile izan nintzeneko testigantzak, eta ordenan jarri ahalean 
ohartu nintzen autobiografia ere izan zitekeela. Eta idazten hasi nintzen. 
Baina idatzia oso hotz geratzen ari zitzaidala sumatu nuen; are, zenbait 
gaietatik urrun ere bai. Neure “barne eskola” falta zen han. Hala, ordu arte 
egindakoa berridatzi nuen, bi “eskolak” uztartuz. Hortik dator izenburua: 
Eskola eta barne eskola.  

 
Hainbeste gertaera oroitu eta idaztea, labur bada ere, lagungarria 

izan dut 85 urteko nire bizitza hobeto ulertzeko: bilakaera, izaera, 
barnekotasuna, sinesmena. 

 
Ttak… ttak…, ttak… ttak…  
ttantta elektronikoak… 
Ttak… ttak…, ttak… ttak…  
eternitatearen gabia  
      ingude joka… 
Ttak… ttak…, ttak… ttak…  
Zein gabi?  
Zein ingude?  
Zein eternitate ? 
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Hamahiru urte dira Euskal Herrira itzuli zinela. Urte hauetan izan al duzu 
harremanen bat Rwandarekin? 

 
Komunikazioa –emailaren bitartez, normalean– oso kontuz eraman 

dut, eta hala eramaten ari naiz orain ere, zeren eta harreman horiek –bai 
zurien artekoak eta bai Rwandako Anaia gazteen eta zurien artekoak– ez 
dituzte ondo hartzen orain Delegazioan boterea dutenek. Bestalde, erre ala 
banatu egin ditut ekarri nituen paperak edota alde batetik edo bestetik 
jasotzen ditudanak. Are gehiago, eskatuta daukat barrutiko testu 
publikoetan –aldizkarietan, berri-emaileetan…–, ahal den neurrian eta oso 
beharrezkoa ez baldin bada, ez nire izenik aipatzea Rwandako gaiei buruz ari 
direnean. Izan ere, nik salatzen ditudanek mendekua har dezakete 
hirugarren pertsonengan, bai Rwandan, bai Europan. 

 
Beldurra, Iokin? 

 
Beldurra, zuhurtzia, mesfidantza… Nahi duzuna. Nik, badaezpada ere, 

ezkutuko bizimodua. 
 

9.- Lagun isilak behar ditut  
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Nola planteatu zenuen zure birgizarteratzea Euskal Herrira itzuli zinenean? 
 
Gogoan izan 72 urterekin itzuli nintzela. Adin horrekin ezin dezakezu 

ezer behartu. Neure buruari jarri nion araua honelakoa izan zen: “Laga 
besteak beren pausora. Neurtu zeuk zeurea. Lehen pausoan sumatzen dute 
zure hauspoek aldapa-portzentajea aldatu egin dela; lasai, ez eutsi nahi izan. 
Ez jarri aurrekoaren pausora, hura zuri tiraka ari bada ere. Ez atzekoaren 
pausora ere, hura atzetik bultzaka datorkizulako. Zuk zeure gorputzarekiko 
leial jokatu. Eutsi bai, baina gozo-gozo”.  

 
Eta zuei –Iturburuko elkartekideei eta barrutiko Anaiei–, nahiz eta ez 

horrela hitzez hitz, aspaldian idatzita neukana eskatu nizuen: 
 

Mesedez 
ez zaitezte nire kontra  
oihuka etorri 
Bai, bai, badakit  
nirea da errua  
neu naiz errudun  
baina ez etorri oihuka  
mesedez.  
 
Ez dut nahi  
aholkurik 
aginduak alferrikakoak ditut  
Ez bultza, mesedez  
ez eragin  
ez indar egin  
minduta nago eta. 
 
Lagun isilak behar ditut nire ondoan  
Zatozkidate, arren, lagun isilak  
Eseri zaitezte nire ondoan  
isil isilean  
Eta zaudete.  
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Bai, sarritan eskatzen diguzu zure erritmoak eta zure portaera 
errespetatzea. Egia esan, asko errazten diguzu. Argi adierazi diguzu urtero, 
ikasturte bakoitzaren hasieran, elkarteko proiektuak zehazterakoan: 

 
“Ni naiz zuen artean, elkartean, txertatzen naizena. Kanpotik 

ekarritako mentua bezala. Zuek joango zareten lekura joango naiz ni ere 
Ruthen antzera”.  

 
Eta ezin zehatzago esaten diozu Itziar Muniozgureni –lemezain deitzen diozu 
zuk–, hari bidalitako mezu batean: 

 
“Neu ere, aitona nauzun hau, zure txalupan jasoko nauzu, eta emanen 

didazu txoko bat han eserita, zuen mirespen, lilura eta begiradapean isilik 
gorde nazazun. Nik etsipenaren zorabiotik osa nazazun eskatuko dizut. 
Sendatuko nauzu, sendatuko nauzue, azken Besarkadara baketua iritsi 
nadin.”  

 
Zenbat zauri sendatzeko! Maila psikologikoan, lehenbailehen eman behar 
zenien buelta basapiztiaren jazarpenei. Osasun aldetik, aurreratu samarra 
zeneukan gorreria.  

 
Pasadizo bat kontatuko dizut. “Hamaikak eta ordu bata bitartean 

etorriko da Eroski tona bat bisigu ekartzera. Zu egongo al zara?” galdetzen 
dit elkarteko batek. Eta bai esaten diot, zalantza izpirik gabe. Baina hura 
atetik kanporatu denean bertan etortzen zait burura. “Baina nola? Ez naiz 
txirrina entzuteko gai eta”. Eta ateratzen naiz emandako hitza zintzo 
betetzeko kalera ea Eroski noiz datorren. Bi orduko bisutsa, martxo 
hasierako kale gorrian... Hori barregarria da algara-egunetarako, baina 
niretzat izorragarria.  

 
Izorragarria, benetan! Noiz hasi zitzaizun gorreria? 

 
Familiatik dut belarrietako ahulezia. Duela hogeiren bat urte, 

ezkerreko belarri honi zornea zerion, usain gaiztoko zornea batzuetan. 
Ruhengeriko erietxean ari zen otorrino militar frantsesak argi adierazi zidan; 
eta idatziz, gainera: “Arazo hau Europan konpondu behar duzu.” 
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Urte berean Donostiako El Pilar erietxeko mediku emakumezkoak 
ebakuntza proposatu zidan: 

 –Hor ebaki beharra dago. 
 –Belarri hori hustu egin behar dela adierazi nahi al didazu? 
 –Beno, hustu… Zerbait antzeko, bai. 
 –Erantzungo dizut. 
Eta beste inoren iritzirik jaso gabe: 
 –Ba ez, ez nago prest –erantzun nion. 
 Eta Afrikara joan nintzen.  
 
Handik urte pare batera edo, Bilbon, Danborenea jaunak pantaila 

batean erakutsi zidan nola zegoen ezkerreko belarri hau. Hezur txikien 
mordoiloa baino ez zen. Galdua nuen horko entzumena. 

 –Eta berriro joan behar al duzu? –esan zidan. 
 –Ba, bai: banoa berriro. Dena aurreikusia dago. 
 –Tira, zeure erabakia da. Baina oso gaizki zaude, e! 
Eta Afrikara joan nintzen.  
 
2000. urtean, Butaren, kalbarioa izan zen. Sarri zerion zornea 

ezkerreko belarriari. Usaina ere bai. Unibertsitateko irakasle zen otorrino 
batengana joan ohi nintzen. Takidistan edo errusiar errepublika horietako 
emakumea zen, frantses gozo argian mintzatzen zena. Bere ikasleekin 
begiratzen zuen nire belarria. Etsi-etsian begiratu ere, ez baitzeukan 
antibiotikoez kanpo beste ezer nire erremediorako.  

 
Euskal Herriratzean, Argumedoren eskuetara lerratu nintzen. Azkar 

ohartu zen, lehenen eta behin, eskuineko belarrian geratzen zen entzumen 
apurra salbatu behar zela. Baina biak zeudela ireki behar larrian. Hala, 
2004.eko irailean ebaki zuen eskuinekoa. Lasai joan nintzen, baina 
entzumen-izpirik gabe hilabeteak pasa izana astuna gertatu zitzaidan. 
Horregatik, daukadan entzumen-izpi hori berreskuratzea zorionekoa gertatu 
zen niretzat. 

 
Gorputza ezustekoak ematen hasi zitzaidan, ordea: arrazoirik gabeko 

tentsio-gorabeherak, zorabioak, bat-batean botaka hasten nintzen dena 
hustu arte... 2006.eko urtarrilean berriro Ama Zuri erietxera joan nintzen, 
orain ezkerreko belarria ebakitzeko. Hala ere, egundoko zauria neukanez, 
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garbitu baino askoz gehiago ezin egin izan zuen sendagileak. Agur, beraz, 
ezkerreko entzumenari!  

 
Ez al zenuen zuhurtzia handirik gabe jokatu, ebakuntza horrenbeste 
atzeratuz?  

 
Lausotasunean hartzen ditugu bizitzako erabakirik garrantzitsuenak; 

lausopean, inoiz ez erabateko argitan. Ni “Afrikara joan nintzen” esaten 
dudanean, adibidez. Zenbat urte aurrera niezaiokeen nire bizitzari, sendagile 
haien iradokizunei begiratu banie; eta zenbat irabazi bizi-kalitatean? Irabazi 
horrek mereziko ote luke Afrikara joanda lortu dudan esperientziaren 
osotasun ederrago honek baino gehiago, Afrikari buruz hausnartu eta 
komunikatu dezakedana baino gehiago? Ederra deritzot lausotasunari. 

 
Lainoa  
banaiz, ez naiz  
borrokan.  
Lainoa  
banaiz, ez naiz,  
banaiz.  
Izaera da bere borroka:  
banaiz, ez naiz  
borrokan.  

 
Esadazu, Iokin. Nolakoa da zure eguneroko bizimodua Bilbon? 

 
Gogoan dut Bilbo Zaharrari egin nion lehen bisita, 2003an. 

Cantarranas kaletik sartu nintzen, kale estu eta zatar hartako balkoietara 
begira; eta zin egin egiten dizut: Vicente Paúl etortzen zitzaidan gogora, 
destinatu zuten parrokian sartzen. Zazpi txakur iletsu nituen –gogoan dut, 
zazpi ziren– orpoetan zaunkaka. Gero, Iturburuko nire egoitza berriko 
hirugarren solairua ikusi nuenean –lotsa eman beharko lidake, baina egia 
esango dut–, hotzikara sentitu nuen: teilatuko hegal hura gainera eroriko 
zitzaidala iruditu zitzaidan… 

 
Etxe hartan –botea dago orain– eta San Frantzisko kaleko honetan, 

eguneroko sukaldaritza, garbiketak, erosketak eta tokatzen zaizkidan beste 
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etxeko lanak egiten ditut neuk ere. Libre geratzen zaizkidan uneetan, 
osasuna zainduz gainera –ibili–, emaileko korreoari erantzun, irakurri, idatzi 
eta euskarara itzuli egiten dut.  

 
Hitz egin dezagun, bada, bi gai hauez: ibilaldiak eta idazlanak. Nondik 
zabiltza, Iokin, zure eguneroko paseoetan? 

 
Orain dela hiru urte-edo, Bilbo inguruko auzo guztiak, sistematikoki, 

auzoz auzo, zapaldu nituen. Baina normalean hiru buelta hauek ematen 
ditut: Bat, Uretamendi - Karamelo mendi. Zer aldapak! Bi, Artxanda aldera, 
Loruri - Ciudad Jardín. Eta hiru, Autonomia - Kastrexanako bidea: 300dik gora 
eskailera-maila, Santiago auzotik gora Kobetako bidea hartzeko. Bilbo, ai 
Bilbo, Bilbo! Hara hemen kantu zaharraren nire aldaera: 

 
Cuando hablemos de Bilbao 
tengamos siempre presente 
que hay barrios que le rodean 
todo escalera y pendiente. 

 
Lehen igandero-igandero neuk eta elkartekide batek beste honelako 

bueltak ematen genituen: Omako basoa, Onton - Muskiz, Bakio - 
Gaztelugatxe eta abar. Egun hitsetan bertatik bertarakoak: Malmasin, Buia, 
Seberetxe… Eta urtero, abuztuko lehen egunetan, txango gozagarriak: 
Guayente, Laguna Negra, Covarrubias, Astorga, Teruel, Saboya… naturaren 
gozamenaren sena galdu gabe. 

 
Lastima entzumenaren ahuldadeaz, jendearekin mintzatzeko nire 

ahalmen murriztua. Baina begiratu, begiratu bai egiten dudala, eta askotan 
xelebrekeriekin egin topo. Oraintxe bertan, adibidez, San Frantzisko 
kalearen amaieraraino baldin bazoaz, Cantarranas kale maitagarri hura 
hasten zen pareta soildu batean, graffiti hau ikusiko duzu; ze kale honek ere 
baditu bere intelektualak, ez pentsa: 

 
BILBO  
PRIBATIZADO 
UNIFORMIZADO  
SITIADO 
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ABURGESADO 
HORMIGONADO  
DESPREOKUPADO 
ANESTESIADO  

 
Niri asko gustatzen zaizkit horrelako bitxikeriak.  
 

Jarrai dezagun hizketan idazten duzunarekin. Badakigu 2002.etik aurrera 
testu desberdinak kaleratu dituzula: Rwanda bihotz-minez, La Salle koadrila, 
Hain gutun luzea, Eskola eta barne eskola… Baina, hor nonbait gordeta, 
argitaratu gabeko beste izkribu batzuk ere badituzu, ezta? 

 
Bai, baditut. 2003. urte inguruan Rwandako postulanteen 

formaziorako hamarren bat fitxa landu nituen eta bokazio-pastoraltzako 
hogeiren bat, osagai frankorekin; eta, horiekin batera, gida pedagogiko bat 
nahiko luze eta zehatza. Afrikako nire esperientziak erakutsi dit zeinen zaila 
den pentsamendu pertsonala sortzea, sasi herri-debozioaz harago; bestalde, 
pentsamendu hori desagertu egingo da, garapen psikologikoan aurrera egin 
eta lehen krisia iristean. Hori ikusita, “Kristau formazio ikastaroa” da ikastaro 
hori. Izan ere, gure postulanteek oso azaleko ideiak dituzte sinesmenaz, 
Bibliaz, askatasunaz eta abarraz. 

 
Beti uste izan dut garrantzizkoa dela gazte horiengan ideien 

ekoizpena eragitea; idatziz jar ditzatela –egiteko zaila zenbait afrikarrentzat–
; taldean berraurkez ditzatela laburpena eginez; taldean birkomenta 
ditzatela; berrirakurri, hobeto birformulatuz; eta abar. Joan-etorriko 
mugimendu hau, etengabeko joana eta itzulera, askoz ere garrantzizkoagoa 
iruditzen zait animatzailearen edozein diskurtsoa baino.  

 
Nola jaso zuten Rwandan zure proposamen hori? 

 
Izugarri tristatu nintzen jakin nuenean nor jarri zuten postulantaduko 

zuzendari: aurreko urteetan kargu hori izan zuen berbera; pertsona erabat 
desegokia, nire ustez. Adibidez, XXI. mendeko salletar elkarte bat eraiki 
behar eta XIX. mendera itzultzea bezala, edo AHT trenetik tiratzeko lurrun-
makina bat jartzea bezala. Nire irudipena da “heriotzako” bidean utzi nituela 
hango postulanteak –gaur Anaia gazteak dira–. Laster izango dira 
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“prestigioko” ikastetxeetako zuzendari, ekonomo, idazkari eta ez dakit 
ohorezko zenbat karguren jabe.  

 
Noizbait aipatu izan dituzu Gara eta El País egunkarietara idatzitako 
gutunak. Zer esaten zenien? 

 
Rwandari buruz informazio okerren egoera pairatzen ari gara. Gaur 

egun bertan dagoen aginte politikoa, esaterako, Afrikarako aurrerapen-
eredu bezala aurkezten digute behin eta berriz gure arteko egunkari 
“aurrerakoienek” ere. Badirudi berri-emaile gehienak Rwandako herri-
herriak sufritzen duen bide eta lekuetatik urruti ibili ohi direla. Bide-orria 
aurretik emana balitzaie bezala.  

 
Euskal Herriko kazetari gehiago nahi nuke hara joatea; joan daitezela 

konbentzituta bila zabiltzan egia uste ez duzun lekuan dagoela, zeuk 
markatu ez duzun maparen txokoren batean. Eta, horretarako, denbora har 
dezatela, ibil daitezela arretaz lurraldean zehar, herriarekin bizi daitezela, 
bizi dezatela bizitzen uzten ez zaion herri horren taupada. Ez dut nahi alderdi 
erlijiosoak edo komentu eta parrokietakoak azpimarra ditzaten. Ez, ez, 
horrelakorik ez. Hauxe besterik ez diet eskatzen: egin dezatela, xalo-xalo, 
zintzo, lan neurritsua, diskretua, zibila, serioa, bertatik bertara lurra 
zapalduz eraikia; herri bat “salbatzearren” eraikitako monumentu. 

 
Duela urte batzuk, Valdefierrora konbidatu zintuzten, hango eskolaren 40 
urteak ospatzeko ekitaldietan parte hartzera, oker ez banabil. Zer mezu 
eraman zenuen hara? 

 
Hezkuntza-zentro hori irauteak ematen didan poza azaldu nien. Baina 

autokritika egin behar izan nuen. Izan ere, nahiz eta hasieran eskolako 
pedagogia berritu genuen, ez genuen etorkizuna ikusten jakin. Ezin izan 
genuen pentsatu dena ezberdina izango zela handik urte gutxitara: 
pentsamendua, bizitza, erlijioa… Eskerrak, dena den, Zentroko irakasle 
kualifikatuak izatera iritsi ziren pedagogia hartatik sortutako ikasle batzuk.  

 
Baina, horiek horrela izanik ere, eta gaurko errealitatea ikusita, 

aldaketa bat ikusten dudala esan nien: bestelako klase-aukera eta, ondorioz, 
bestelako pedagogia. Begien bistan dagoela non geratu den Valdefierro 
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auzoa, bere izena ere mapatik ezabatua. Sentsibilitateak egin al zuen huts? 
Aldaketa, dena den, La Salle Erakundearen gaurko testu guztien aurka egin 
zela. Eta gehitu nien badela gertaera bat niretzat bereziki esanguratsua: nola 
jokatu zen ijitoen aurka. Hasierako urteetan, lagunak genituela. Gero, 
erabakiak hartu aurretik, elkarrizketarik izan al zen haiekin? Beste aukerarik 
eskaini al zitzaien?  

 
Eta amaitu nuen esanez ez dudala ikusten beren jokaeran 

pentsamendu bat behartsuetan sortu eta behartsuengana doana. Jesusek 
eta La Sallek goitik beherako ibilbidea egin zutela klase-aukeran. 
Valdefierron egindako ibilbidea kontrakoa da: gorantz begirako klase-
aukera. Eskola zuen izena, orain kolegioa da; Valdefierro zuen izena, orain 
Santo Ángel…  

 
Zure beste ekarpenetako batek, berriz, Anaia zaharrak barrutian non kokatu 
du gai. Peru Sasia lagun handiari eginiko gutun ireki gogoangarri batean 
egin zenuen. Oroitzen al zara edukiaz? 

 
Jakina. Esaten nuen, hasteko, Anaia jubilatuok ez ginela perlesiak 

jotako talde bat. Azpimarratzen nuen ez garela barrutian “aparte” dagoen 
kolektibo bat; Barruti garela. Gutako askok, gaur jubilatuak bagaude ere, 
nerabe- eta gazte-jardunaldiak zuzendu ditugula… Eta iradokitzen nuen 
zeregin konprometituagoak bila ditzagula. Esaterako, proposatzen nuen 
talde bat osatzea Anaia jubilatuokin, web-orri bat eraman genezan, bokazio-
pastoraltzari buruzkoa; “zuzendari” sekular bat izango zuen, gizonezkoa, 
emakumezkoa, komeni zena. Uste dut ezerezean geratu zela… 

 
Halako irudipen ezkorra gelditzen ari zait. Izan ere, diozunez, aurrera doa 
zure gorreria, auskalo non dauden Rwandan bokazio-lanei buruz egin 
zenituen fitxak, handik datorkigun informazio partzialak ez ditu aintzat 
hartzen herrian behartsuenen alde lan egiten dutenen pertsonak, 
Valdefierro urrundu egin da hasierako helburuetatik, badirudi Anaia 
zaharrek ez dutela lekurik zeregin konprometituenetan… 

 
Bai, hala da. Hala ikusten dut eta hala idatzi dut. Baina kontuz, ez 

ezazu gaizki ulertu. Egiaren zati bat besterik ez da. Zorte eta zori handia dut, 
eta Jaunari eskerrak ematekoa da, honelako giroan –San Frantzisko auzoan, 
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Iturburu elkartean– aritzea. Txertatua sentitzen naiz elkartean; jasoa, 
zonaldeko txalupan. Hileroko gogarte-egunek betetzen naute; goizeko 
otoitzetan irakurtzen ditugun Jose Antonio Pagola eta José María Castilloren 
iradokizunak aberasgarriak dira niretzat. Elkartean euskaraz bizi naiz, LITAko 
partaide finkoa naiz, Santutxuko Berbalagun taldean laguntzen dut. 
Etorkinak etxean izatea gozagarria zait zeharo. 

 
Eta, zer nahi duzu, nire bizitzako egoera batzuk tamalgarriak izan 

badira ere, nola ahaztu Valdefierroko jende maitagarria, Legazpiko Hots 
zirraragarria, Zarauzko elkarte goxoa, Byumbako seminario askeak, 
Postulantadoko betekada… “Aunque es de noche” hainbeste egoera 
salbagarri! 

 
Hori guztia, atzo. Eta bihar, Iokin? 

 
Sinesten dut, itxaropendun naiz, Iñaki, 
bihar –etzi beharbada– Sorkundeak  
ispilu hautsi honetako apurrak bilduko dizkidala 
non, osorik osatuta, osorik ikusiko naizen. 
 
Sinesten dut, itxaropendun naiz 
sastraka baino ez diren nire zuhaixkak 
hegaztiz beteriko zuhaitz handi bilakatuko zaizkidala. 
 
Sinesten dut, bai, sinesten. 
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1930-01-07 Jaiotza Matxinbentako Largarate baserrian. 
1930-11   Familia osoa Lasarteko Arrillaga baserrian kokatzen  
   da. 
 
1942-08-30 Irun. Nobizio txikia Martindozenean. 
1946-07-04 Nobizio. 
1946-09-08 Abitu janztea. 
1947-08-22 Eskolastiko. 
1947-09-09 Urte baterako lehen zinitzak Irunen. 
 
1950-09  Zarautz. 
1951-10-05 “Examen de Estado” delakoa Valladoliden. 
1952  Matrikula librea eginez, unibertsitateko ikasketen 

hasiera. 
1952-08-27 Hiru urterako zinitzak Bilbon. 
 
1952-09  Bilboko Santiago Apostol. 
1955-07-08 Betirako zinitzak Bilbon.    

a. Iokin urtez-urte  
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1955-11  Lehen artikulua euskaraz Nora? aldizkarian. 
 
1960-09  Madrilgo Maravillas. Unibertsitateko ikasle 

presentziala. 
1961-08-01 Letretako Irakasle Laguntzailea, Madril. 
 
1961-09  Irungo Familia Santua elkartea. Bokazio-pastoraltza. 
1962-02-15 Filosofia eta Letretan Lizentziatu, Pedagogia Sailean. 
1963-09  Bordigheran bigarren nobiziadoa abendu arte. 
 
1968-09  Irungo postulantadoko zuzendari. 
 
1971-09  Donostiako postulantadoko zuzendari. 
1973-10-09 Guillermo, aita, hil. 
 
1974-09  Valdefierro. OHOko zuzendari tekniko. 
1974-12-12 Colegio Oficial de Doctores y Licenciados elkargoaren 

 kide. Zaragoza.  
1975-07-17 Federación Española de Montañismo elkargoaren 

kirol-lizentzia. 
1976-01-24 Juana Josefa, ama, hil. 
1977-06-11 Fédération Internationale pour l’Éducation des 

Parents elkargoaren kide. Zaragoza. 
1977-06-28 Lehen Irakaskuntzako Maisu, Nª Sª del Juncal Elizako 

Irakasle Eskola, Irun. 
 
1977-09  Legazpi. Buen Pastor ikastetxea eta elkartea. 
1978-01-29  D mailako euskal titulua, Bergara. 
1984-09  Legazpiko Buen Pastor ikastetxea eta Zumarragako 

 elkartea. 
1987-07-07 Rukomon (Rwanda) udako esperientzia abuztuaren 

 17a arte. 
1987-09  Londonen ingeles-ikaslea Eguberriak arte. 
 
1988-02  Gisenyi-Nyundoko Arte Eskola. Urte erdi bat eginda, 

zuzendari. 
1988-09  Legazpi Harana liburua kaleratzen da. 
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1989-10  Eguberri itzulpen-liburua kaleratzen da. 
1994-04-09 Rwandatik ebakuatua. Genozidioaren hasiera, hiru 

egun lehenago. 
 
1994-04  Eibarren, ikastaroa bukatu arte. 
1994-09  Sestao. 
 
1995-09  Byumban elkarteko zuzendari eta Magisteritza 

Eskolako irakasle. 
1997  Patxi Ezkiagaren Zaurien salmoak – Salmos de la 

 herida liburua kaleratzen da. Itzulpena, Iokin eta 
 Jorge G. Arangurenena da. 

1998-04-01 Rwandako delegazioaren lehendakari, 2001.eko 
 apirilaren bata arte. 

 
2000-09  Butaren bokazio-pastoraltza eta postulanteen 

formazioa. 
 
2002-09  Iruñako Errotxapea elkartea. 
 
2003-09  Bilboko Iturburu elkartea. 
2004-09-22 Eskuineko belarrian ebakuntza. 
2006-01-25 Ezkerreko belarrian ebakuntza. 
2008-08  Rwanda bihotz-minez liburua kaleratzen da. 
2015  Mariama Bâ-ren Une si longue lettre liburuaren 

itzulpena kaleratzen da Hain gutun luzea 
izenburupean. 

2016-10  Eskola eta barne eskola autobiografia kaleratzen da. 
 
2016-12-25 Irungo Familia Santua elkartea.  
 
2018-07-07 Heriotza Irungo La Salle Enean. 
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Nire bizitza: 1930 – 2009 
 
Iokin Otaegik lehen pertsonan idatzia eta kronologikoki egokitua. 
Oso motza baina zehatza. Ez dirudi argitaratzeko idatzia denik. 
Word dokumentua da, 5 orrialdekoa. 
 
00-12 urte: Largarate – Arrilaga baserrietan 
12-20 urte: “Hermano” izateko ikasketak  
20-22 urte: Zarautzen maisu bezala 
22-30 urte: Santiago Apostol ikastetxe erraldoia  
30-31 urte: Madrilera karrera bukatzeko 
31-38 urte: La Salleko izan nahi zuten mutikoak bilatu 
38-44 urte: La Salleko anaia izateko formazioa  
44-47 urte: Zaragozako Valdefierro auzoan 
47-57 urte: Euskalduntze prozesua Legazpin  
58-64 urte: Londres – Nyundoko Arte Eskola 
64-65 urte: Eibar – Sestaon irakasle 
65-72 urte: Byumbako Magisteritza Eskola - Butareko postulantadua 
72-79 urte: Erretiratzeko ordua: Iruña - Iturburu 

b- Iokinen biografiei gainbegirada 
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Eskola eta barne eskola 
 
Iokin Otaegik lehen pertsonan idatzia eta kronologikoki egokitua. 
Bere barne eskola azpimarratzen du. 
Bi argitalpen: kapituluka Ihintza aldizkarian, Donostia, 2013-2016; 
eta liburu batean bilduta, Bilbo, 2016, 76 orrialde. 
 
Lasarte 
Irun (42 – 50) Nobiziadu txikia, Eskolastikadua 
Zarautz (50 – 52) 
Bilbo (52 – 60) Osaba Jazinto, Hiru lagun, Apika ulertzen 
Madril (60 – 61) 
Bokazio pastoraltza (61 – 68) Nondik nora, Ibilerak, Eskoletara begira 
Postulantadua (68 – 74) Ustekabeko lehergailua, “Postu”-ko  
parabola 
Valdefierro (74 – 77) Auzo mindua, El Pajarero eta Txori 
Legazpi (77 – 87) Eskola, Ikastola, Gau Eskola, Idazle saila, London 
Rwanda (88 – 02) Arteskola, Magisteritza Eskola, Postulantadua 
Etxera bilduta (02 – 14) 
 
 
Anai Jokin Otaegi Otaegi (1930-2018) 
 
Iñaki Zelaiak idatzia eta kronologikoki egokitua. 
Iokinen, bere postulanteen eta Iñakiren ikuspegitik taxutua. Ahal den  
heinean Eskola eta barne eskolan idatzita dagoena errepikatu gabe. 
Bi argitalpen: erdaraz, Hermanos fallecidos durante el año 2018, La  
Salle, Madril, 2019, 199-216 or.; eta euskaraz, aurrekoaren itzulpena 
Joxe Ertzibengoaren eskutik, separata moduan. 
 
Familian, Arrillaga, 1930 
Osaba Jazinto bezala, Martindozenea, 1942 
Zeru hura, Zarautz, 1950 
Beste Iokin, Santiago Apostol, 1952 
Vocasti nos, La Salle Enea, 1961 
Estilo berri bat, Irun – Donostia, 1968 
Putzutik irten, Valdefierro, 1974 
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Euskaraz, Legazpi, 1977 
Mila muino, Nyundo, 1988 
Amorrazioa dagoen lekuan, Byumba – Butare, 1995 
Maitatzea ez besterik da nire ariketa, Iruñea – Bilbo, 2002 
Azken deia, Irun, 2018 
 
 
Neure dantza 
 

Iñaki Zelaiak idatzia, Iokinen testu argitaratu eta argitaratu 
 gabeetan zuzen-zuzenean oinarrituta. Gaiez gai eta elkarrizketa 
 moduan taxutua.  
Biografien arteko testu osatuena, besteen osagarria ahal den 
neurrian; La Salle, Donostia, 2019. 
 

1. Lotua nintzen gaztetan (Nerabetza luzea) 
2. Xentimo bihurtu (Xumeekin bat) 
3. Bide galdurik ez da (Bokazio-orientatzailea) 
4. Gozo-gozo, erasorik gabe (Hezitzailea) 
5. Txinparta bizirik (Euskalzalea) 
6. Hartuko al nauzu, Afrika? (Rwanda 88) 
7. Bil gaitezen berriro (Rwanda 95) 
8. Paper gainean irristaka (Idazlea) 
9. Lagun isilak behar ditut (Azken Besarkadarantz) 
 
 
Gehigarria: lagunen iritziak  
 

Ihintza aldizkaria, 101. zenbakia, 2018, azaroa 
 

Pello Esnal, Patxi eta Iokin, zein baino zein 
Juan Carlos Orús, Jokin, anaia bilakatutako aita 
Juan Landa, Anai Iokin gogoan 
Iñaki Zelaia, Zerbait idazten duen tipo apal bat 
Joxe Ertzibengoa, Jokinen barruko eskola 
 

Ihintza aldizkaria, 102. zenbakia, 2019, otsaila 
 

Pello Esnal, Azken deia 
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Han eta hemen daude jasota Iokinen idazlanak, zenbait liburu, 

liburuxka eta aldizkaritan. Hala nola: 
 
Liburuetan 
 
Legazpi, elkarlanean Joxe Joan Gz. de Txabarri eta Iñaki Zelaiarekin,  
Gau Eskola Elkartea, Legazpi, 1979, 224 or. 
Legazpi Harana. Legazpiko historia ipuin moduan jarria, Hots,  
Legazpi, 1988, 118 or.  
Eguberri, frantses idazle desberdinen otoitz eta poesien itzulpena,  
La Salle, Donostia, 1989, 120 or. 
Zaurien salmoak. Salmos de la herida, Patxi Ezkiaga, Jorge G.  
Arangurenekin itzulia, Bermingham, Donostia, 1997, 216 or. 
Rwanda bihotz-minez, Hiria, Donostia, 2008, 384 or. 
Hemen nauzu, elkarlanean, La Salle, Donostia, 2010, 272 or. 
Hain gutun luzea, Mariama Bâ, itzulpena, Edo!, Bilbo, 2015, 180 or. 
Eskola eta barne eskola, Bilbo, 2016, 76 or. 

c.- Iokinen idazlanak   
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Liburuxketan 
 
Amen – Jesus! Otoitzaldiak gazteentzat, Iokinen eta zenbait  
egileren otoitz-bilduma, Pastoraltzarako Idazkaritza, Irun, 1983, 130  
or. 
Otoitz liburua, askoren artean, Patxi Loidiren “Gritos y plegarias”  
liburuko otoitz batzuen itzulpenak, Elebitasunerako Idazkaritza, Irun,  
1983, 54 or. 
Kanonak, Iñaki Zelaiarekin elkarlanean, Euskara Zerbitzua, Irun,  
1985, 48 or. 
Erne, Leonardo Boff-en “Mintza gaitezen beste bizitzaz” liburuan  
oinarritutako poesiak, Bokazio eta pastoraltzarako Idazkaritza,  
Donostia, 1987, 40 or. 
Katalamundira… iupi!!! Gero, Bilbo, Euskara Mailaka Saila, 1982, 40  
or. 
Espaloirik gabeko hiria, askoren artean, Hots, Legazpi, 1985, 108 or 
Legazpiko idazleak III, askoren artean, Hots, Legazpi, 1986, 130 or. 
Egunean-egunean, eginean-eginean, Nire egunerokotik (Iratxe eta  
Argoitzi eskainia), 2012…?, 28 or. 
 
Aldizkarietan 
 
Nora?, Irun’go Salletarren Nobiziadua, Irun, 1 – 14 zk, 1955 – 1957. 
Enlace, Colegio Santiago Apóstol, Bilbao, 1957 – 1960. 
Unánimes, La Salle, Donostia, 31 – 178 zk, 1963 – 2010. 
Zeruko Argia, Donostia,1969. 
Vida Nueva, Madril, 1977. 
Egan, Gipuzkoako Aldundia, Donostia, 392 zk, 1980 – 81. 
Habe, Donostia, 0 – 4 zk, 1981 – 1982. 
Hots, Legazpi, 0 – 44 zk, 1982 – 1987. 
Ihintza, La Salle, Donostia, 0 – 93 zk, 1984 – 2016. 
Hotsizki, Hots, Legazpi, 1 zk, 1985. 
Hotsegunkaria, Hots, Legazpi, 1 – 9 zk, 1985 – 1987. 
Hermanos mayores, La Salle, Donostia, 40 zk, 1999; 72 zk, 2003. 
Hemen, Gasteiz, 31 zk, 2011. 
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Bildumetan  
 
Liburuxka eta aldizkarietan argitaratu dena aurkitzea zaila denez, bi  
bildumatan batu da: 
 
Jokin Otaegi, zenbait idazlan (1955 – 1987), Iñaki Zelaia, Legazpi,  
1988, 628 or. 
Jokin Otaegi, zenbait idazlan (1988 – 2016), Iñaki Zelaia, Bilbo, 2016,  
330 or. 
 
 
  Paperean argitaratu gabeak (Word, PDF) 
 
Besteak beste… 
 
Nire bizitza: 1930-2009, 5 or. 
Gogarte, La Salleren Gogamen-otoitzaren bidean, 2013, 32 or. 
Bizi hitzak, bidai poetikoa (Iñaki Otaegiri eskainia), 32 or. 
 
 
Oharra: Idazlan hauek non aurkitu? 
La Salle Euskal liburutegia, La Salle Enea, Irun. 
La Salle Artxibategia, La Salle Hezkuntza Sarea, Loiola auzoa,  
Donostia. 
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Jokinen idazlanei gainbegirada sinplea emateko duzu atal hau. Hots, 

lehenengo hurbilketa, azalezkoa baina nahiko osatua. 
 
Beraz, eta idazlanen aipamen zenbakiak gehiegi ez korapilatzeagatik, 

modu errazean agertzen dira. Adibidez: ZI-1 299-335-k ez du esparru 
honetan itzulpen amorratu guztiak daudela esan nahi, baina bai corpus 
sendoena. Bestalde, tarte horretan bertan beste gairen motz bat ager 
daitekeela posible da… 

 
Kontuan har: ZI-1 = Iokin Otaegi, zenbait idazlan (1955-1987) 
   ZI-2 = Iokin Otaegi, zenbait idazlan (1988-2016) 
 
 
Autobiografia  
 Nire bizitza, argitaratu gabea, Word dokumentua 
 Eskola eta barne eskola liburua 
 

d.- Iokinen idazlanei gainbegirada   
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Bilbo 
 Santiago Apostol ikastetxea: ZI-2 117-119 
 San Frantzisko kalea: ZI-2 75-102; 109-113; 204-225; 244-249;  
 259-272 
 
Legazpi 
 Excursiones montañeras, Legazpi liburua, ZI-1 399-403 
 Legazpiko Harana. Lepazpiko historia ipuin moduan jarria  
 liburua 
 Gai desberdinak:  Hots aldizkaria ZI-1 537-565;  

   Hotsegunkaria ZI-1 581-615 
 Saletxe idazlea, Egan aldizkaria: ZI-1 481-484;  

       Hots aldizkaria: ZI-1 489-491; 557-560 
 Beste Legazpiko idazleak (Agustin Beloki, Inozenzio Olea, Pedro  
 Martin Zabaleta, Pedro Aranguren, Joan Aranguren, Basilio  
 Gerra, Julian Alustiza, Jose Ramon Garzia): ZI-1 494-530 
 
Rwanda 
 Rwanda bihotz-minez liburua 
 Gai desberdinak: ZI-2 32-74; 105-108; 122-127; 143-190; 240- 
 243; 296-302 
 
La Salle 
 Bokazioa, Nora? aldizkaria: ZI-1 23-37 
 Gai desberdinak eta Carta a los novicios: ZI-1 213-249 
 Joan Bautista Sallekoa: ZI-2 250-266 
 Gogarte, argitaratu gabea, Word dokumentua 
 
Salletarrak 
 (Lehen) hirukoa (Julio Cristóbal, Nikolas Altzola, Mikel Alkorta):  
 ZI-1 310-315 
 Bigarren hirukoa (Luis Sarasola, Iñaki Olabeaga, Bentura  
 Aranguren): ZI-1 285-295 
 Hirugarren hirukoa (Paul Bosman, Joseph Cornet, Jan Jacobs): 

ZI-2 219-221 
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Familiakoak 
 Dolores Otaegi: ZI-2 193-196; 201-203; 206-208 
 Liberata Otaegi: ZI-2 294-295 
 Iñaki Otaegik Jokini: ZI-2 191 
 
Lagunak 
 (Legazpiko) Anabel: ZI-1 304 
 Bitoriano Gandiaga: ZI-1 319-322 (= 546-548) 
 Jon Amilibia: ZI-1 566-567 
 Juan Landa: ZI-2 18-20 
 Itziar Muñozguren: ZI-2 103-104 
 Joxe Erzibengoa: ZI-2 134-136 (131-133; 239-240) 
 (Rwandako) Edith: ZI-2 150-151 
 Marijo Gabongayire: ZI-2 155-157 
 Josetxu Canibe: ZI-2 254-255 
 Bernardo Villar: ZI-2 273-274 
 Jose Ramon Zamalloa:ZI-2 281-282 
 Teresa Gurrutxaga: ZI-2 292-293 
 Iñaki Zelaia: ZI-2 293 
 
Sortutako otoitzak 
 Amen-Jesus! liburuxka: ZI-1 71-107 
 Erne liburuxka, Leonardo Boff irakurri ondoren: ZI-1 151-171 eta  
 ZI-2 307-310 
 Ebanjelioa irakurri ondoren: ZI-2 303-306 
 
Itzulitako otoitzak 
 Otoitz-liburua liburuxka (Patxi Loidi): ZI-1 113-115 
 Eguberri liburua (frantses idazleak) 
 Zaurien salmoak. Salmos de la herida liburua (Patxi Ezkiaga) 
 El canto del pájaro A4 fotokopiak (Anthony de Mello): ZI-1 119- 
 146 
 
Sortutako poesiak eta bertsoak 
 Unánimes eta Ihintza aldizkariak: ZI-1 250-284; 301-308;  

326-331 eta ZI-2 25-29; 120-121; 279-293 
 Kanonak liburuxka: ZI-1 347-365 
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 Hotsizki liburuxka :ZI-1 368-371 
 Espaloirik gabeko hiria liburuxka: ZI-1 375-383 
 Legazpiko idazleak III liburuxka: ZI-1 387-393  
 
Itzulitako poesiak eta nobela 
 Itzulpen amorratuak (Jose Luis Hidalgo, Gabriel Zelaia,  

Blas de Otero, José Hierro): ZI-1 299-335 eta ZI-2 128-149 
 Hain gutun luzea liburua (Mariama Bâ) 
 
Euskal kultura. Filosofia 
 Mitoak, ipuinak… erdaraz (Enlace aldizkaria): ZI-1 41-67 
 Mitoak, ipuinak… euskaraz (Habe aldizkaria): ZI-1 339-343 
 Euskara: ZI-1 7-16 eta ZI-2 21-24; 233-234 
 Hizkuntza literarioa: ZI-1 531-534 
 Filosofia liburua, 23. kapitulua: ZI-1 177-209 
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