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J
esus A txa Agirre 1920ko maia tzaren 

28an sortu zen Are txabaletan. Aita 

Arrasateko E txaluze baserrikoa eta 

ama Bergarako Ibra tz baserrikoa, Are-

txabaletan kalean hazi ziren Jesus eta 

zor tzi anai-arrebak, bedera tzien artean 

bosgarrena bera. Aitona karlista zuen eta 

aita zinego tzi monarkikoa, baina e txean 

ez zuen politika girorik bizi izan. Euskara 

zen e txeko hiz kun tza. El Dia egunkari 

aber tzalea, Zeruko Argia eta Aran tzazu 

erlijio aldiz kariak, Yakin tza kultur aldiz-

karia eta Vida Vasca argitalpena jaso tzen 

zituzten e txean. 

Hamalau urterekin eskola amaituta, Erre-

publika garaian, Durangoko San Jose 

ikaste txera joan zen, jesuitengana, aita-

ren erabakiz. Oro har giro euskal tzalerik 

ez zuen bizi izan han, baina kontrako-

rik ere ez. Euskararen aldeko jarrera zue-

nik ezagutu zuen irakasle jesuiten artean, 

tartean nagusia bera, Areitio, eta haien es-

kutik euskaraz ko zenbait aldiz kari jaso 

izan zituen. Jatorduero irakurraldiak egi-

ten zituzten eta, egunero bost minutu, 

euskaraz ko testu bat irakur tzen zuten. 

Otorduetako irakurraldi publiko horie-

tan leitu zuten, esate baterako, Kirikiño-

Haurtzaro 
euskalduna
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zuen e txean, baina gehiago erlijioagatik, 

politikagatik baino. Aitaren erabakiz berri-

ro, jesuitek Tournai-n (Belgika) zuten no-

biziatura joateko sortu zi tzaion aukera ba-

liatu zuen, tropa frankistak Are txabaletan 

sartu eta hilabetera: Dan txa ri nea ko muga 

zeharkatu zuen, beste hainbat jesuita ikas-

lerekin batera, Belgikako ikaste txerako 

bidean. 1936ko azaroa zen.

ren Abarrak. Euskararekiko zaletasuna 

pizten orduan hasi zi tzaion Jesus gaztea-

ri: Eneida latinetik euskarara i tzul tzen 

hasi zen, bere kasa, eta eskolako jaialdi-

ren batean berak ida tzitako euskaraz ko 

olerkiak errezitatu ere egin zituen behin.

Hamasei urte zituela piztu zen gerra 

1936an. Francoren aldeko jarrera bizi izan 

Jaunartze egunean marinel jantzian —eskuinetik lehena—, gurasoekin eta anai-arrebekin, Aretxabaletan
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Hamar urte 
atzerrian

batik bat, baina haien berririk ez zuen 

izan, jesuiten nobiziatuko bizimoduan 

sarturik.

Nobiziatua bukatuta, Kolonbiara jo zuen, 

ikasketak buka tzera. Sei urteko egonaldi 

luzea egin zuen Kolonbian: bi urte Santa 

Rosa de Viterbo herriko ikaste txean, eta 

hiru urte Bogotako uniber tsitatean, Filo-

sofia eta Letrak karrera ikasten. Euska-

rarekin edo euskal giroarekin inolako ha-

rremanik gabe egin zituen urte haiek ere. 

Ikasketak bukatuta, «urtebeteko barne 

borroka la tzaren ondoren», jesuita iza-

teko asmoari uko egin zion, meza emate-

ra iristeko artean sei urte falta zi tzaiz kio-

nean. Jesuita go tzain baten bidez lortu 

B
este mundu batean bezala egin zuen 

Belgikako egonaldia, nobiziatuan 

iso latuta, Euskal Herrian u tzitako fa-

miliarekin ia harremanik gabe, inguruan 

gaztelania besterik en tzuten ez zuela eta, 

zor tzi hilabete egin zituen arren, hango 

hiz kun tzarik ere ikasi gabe. 

Jesuita formazioa Venezuelan jarrai tzeko 

aukera sortu zi tzaion gero: Le Havre-ko 

portuan Columbie i tsason tzia hartuta, 

Atlantikoa zeharkatu eta Caracasetik bost 

kilometrora zegoen ikaste txera joan zen, 

nobiziatua buru tzeko falta zi tzaiz kion 

urtebetea eta lau hilabeteak egitera. Or-

durako euskal errefuxiatuen komunitatea 

osa tzen ari zen Venezuelan, Caracasen 

Le Havreko portutik Venezuelarako bidean, 
1937an, Columbie itsasontzian
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CARACASEN, ARGIA

Ostatuetan eta abarretan euskal izenak bi-

latuz ekin zion bideari, eta az kenean Ca-

racaseko Euskal E txera heldu zen. Mun-

du berri bat zabaldu zi tzaion. Besteak 

beste, Ion Oñatibia ezagutu zuen. Eta ha-

rekin bizi tzen jarri zen handik gu txira, Ri-

cardo Leizaolaren ostatuan (Jesus Leizao-

laren anaia), Hotel Zumaian.

«Oñatibiarena», Jesus A txaren beraren 

hi tze tan, «euskara, euskara eta euska-

ra zen». Euskal E txean berak antola tzen 

omen zituen, garai hartan, euskara, dan-

tza,  txistu eta abarri buruz ko ikastaroak, 

baita euskaldunek euskaldunekin euska-

raz hi tz egin ahal izateko otorduak ere. 

Argia euskara hu tsez ko aldiz karia sortu 

zuen garai hartan Oñatibiak, Jesus A txa-

rekin batera, Ricardo Leizaolaren eta Se-

gundo Eizmendiren (Basarriren anaia) 

la gun tzarekin, haiek inprimategi batean 

sartuta zeudenez. Oñatibiak berak idaz-

ten zituen testu gehienak, baina A txak 

ere bai ba tzuk.

1946ko Aberri Egunerako argitaratu zu-

ten lehenengo zenbakia, zor tzi orrial-

zuen lana, Kolonbiako Santander probin-

tziako San Gil herrian, elizaren babeseko 

aldiz kari batean. Baina urtebete inguru 

besterik ez zuen egin han. 

Artean Kolonbian zegoela, Caracasko 

euskal giroaren berri izan zuen eta, zazpi 

urte inguru euskal girotik erabat aparte 

bizi ondoren, hurbil tzeko gogoa piztu zi-

tzaion. Esku hu tsik agertu zen Caracase-

ra, sakelan 80 bolibar besterik ez zituela, 

lau egunetarako bizimodua baino ez ale-

gia, eta inoren kontakturik gabe. Horre-

lako abenturetarako adin egokia ere ba-

zuen orduan, hogeita hiru urterekin iri tsi 

bai tzen Venezuelara, inorekin eta ezere-

kin loturarik gabe. 

Venezuelatik Santurtziko portura eraman zuen itsasontzian, 1946an
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Lenbiziko aldiz argitara urte tzearekin 

geure betiko yokabidea agertu nai dogu 

ARGIA’koak; geure asmo ta egin tzak eu-

kiko daben bidea zein ixango dan azal-

du biarra dogu. ARGIA’k eukiko dabe-

zan elburu nagusiak onexek dira: aberri 

askatasuna ta Euz ko-Yakin tzaren askata-

suna. [...] Ez dogu beraz, olako edo alako 

margorik geure yokabidean, euz ko sen-

di guztiak Ikurrin baten azpian yarrita 

dekoa —hamasei orrialde izatera heldu 

zen gerora—. Man txetan bertan ze torren 

aldiz kari jaio berriaren asmo nagusia zein 

zen: Argia [letra handian] Euskaldunak 

euskeraz [txi kia goan]. Lehenengo zenba-

kiko azalean, «Asmo ta Egin tzak» ida tzi si-

nadurarik gabean, al diz ka ria ren helburua 

hiz kun tzaren alorre ra ez zela muga tzen 

argi u tzi zuten sor tzaileek:

Argia aldizkariaren 13. eta 14. zenbakien azalak
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tsoak… baita «ostikoketa»  txapelketako 

emai tzak ere, Euskal E txeak taldea bai-

tzuen Venezuelako futbol ligan, Depor tivo 

Vasco izenarekin —partiduren bat joka-

tzera ere heldu zen A txa, taldearekin—. 

Ida tzi gehienak goitizenekin izen pe tzen 

zi tuzten, literatur lan zenbait salbu: Teles-

foro Monzon («Monzon-Olason’neko Te-

lespor»), Orixe eta Jokin Zaitegi idaz leen 

hainbat lan argitaratu zituzten, esate batera.

ikusi-gura baño. Euz kadi’ko egi aundia-

renpean maite doguz aberkide guztiok. 

Arana-Goiri’tar Sabiñen egia ixango da 

ARGIA’k zintasunez aldeztuko doguna. 

Au da: EUZKADI DA EUZKOTARREN 

ABERRIA.

Arlo guztietako gaiei buruz koak ziren Ar-

giako artikuluak: Euskal Herriko nahiz 

munduko gai politikoak, diasporari buruz-

ko berriak, elkarriz ketak, literatura, ber-

Elorrioko futbol taldean. Zutik, lehenengoa ezkerraldean
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Jaurlari tzaren New Yorkeko ordez karia-

rekin harremanetan ere jarri ziren horre-

tarako. Baina az kenean Euskal Herri ra 

itzul tze ko gogoak indar handiagoa izan 

zuen, eta halaxe egin zuen.

Egun berean abiatu ziren biak Caracase-

tik, bata New Yorkeran tz eta bestea etxe-

rantz. 1946ko urriaren 1ean heldu zen 

San tur tzi ko portura. Elorrio hartu zuen 

bizileku, e txekoekin, aita lanera hara joa-

na zenez.

Pianoa jotzen, gaztetan Ameriketara eraman zuen 
itsasontzian bezala

A txak E txeluze ezizena behin tzat era-

bili zuen, E txaluze izaki aitaren base-

rria. «Euskaldunak Ameriketan» sail his-

torikoa ida tzi zuen E txeluzek, atalka, 

aldiz kariaren lehenengo lau zenbakie-

tan, Segundo Ispizuaren Los Vascos en 

Ameri ca liburuan oinarrituta, baita jesui-

tei buruz ko bi orrialde osoko erreportaje 

luzea ere, «Loyolatarren Psikolojia», lau-

garren zenbakian. 

Klase partikularrak emanez, Enpresa-

rien Sindikatuan idaz kari lanak eginez 

eta Oñatibiarekin hango eta hemengo hi-

leta eliz kizunetara abestera joanez atera 

zuen bizimodua garai hartan A txak. Ez 

zen Ameriketan aberasteko asmoa zute-

netakoa.

Caracasetik New Yorkera joateko zorian 

izan zen. Oñatibia eta biak e tsita zeu-

den Caracaseko euskal komunitatearekin, 

diru giroa nagusi zela suma tzen zutelako. 

Oñatibiak, gainera, musika ikasketetan 

sakondu nahi zuen, eta horretarako bidea 

Caracasetik urrun ikusten zuen. Horre-

tan, New Yorkera joateko asmoa azaldu 

zion Oñatibiak A txari, berarekin joateko-

tan egon zen, eta Jesus Galindez Eusko 
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Titulo
titulo

Euskal Herrira, 
frankismo betean

idazlanak, tartean berak ida tzitakorik 

ere bai. New Yorketik ere beste hainbat 

aldiz jaso izan zuen paketea, Argia aldiz-

kariaren aleekin eta. Durangoko telefo-

noetan zeukan horretarako bitartekaria. 

New Yorken argitaratutako bigarren zen-
bakian —Argiaren seigarrena, orotara—, 

E txeluze sinadura agertu zen berriro eus-

karaz ko aldiz kariaren orrialdeetan, «Go-

ra Bio tzak» izenburuko artikuluan. 

Agur lagun zar! Agindu niz kin berriak, 
emengo euskal bizi tzaren goraberak, eus-
kotarren ekiñaldi guziak jakiteko berante-
tsia izango aiz, onez kero. Berandu xamar 
ba-da ere, agindu ura bete tzera nator-
kik. [...] Ainbeste urteren buruan, iñoiz 
baño ederrago iduritu zaidak gure Euz-

O
ñatibia New Yorkera joanagatik 

—eta A txa Elorriora—, Argia aldiz-

kariak aurrera egin zuen. Izan ere, 

New Yorken argitaratu ziren zenbaki-

rik gehienak. 1946ko lehenengo laurak 

Caracasen, eta hortik aurrerako guztiak 

New Yorken: 1946an beste bi, 1947an 

sei eta 1948an hiru. Behin Euskal Herrira 

etorrita, euskal idazle zenbaitekin harre-

manetan jar tzeko eskatu zion Oñatibiak 

A txari, Argiarako idaz zezaten. Halaxe 

jo zuen honek, sorterrira i tzuli berri-

tan, Martin Ugalderengana edota Iña-

ki Eizmendi Basarrirengana. Batak zein 

besteak ida tzi zuten gero New Yorkeko 

Argiarako. A txak hainbat aldiz bidali 

izan ziz kion Oñatibiari hemen bildutako 

Euskal Herrira, 
frankismo betean

Juli Igartzarekin ezkondu zeneko argazkia 
1953ko ekainaren 26an
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-betea. Luistarren Elorrioko e txean berro-

gei ta hamar mutiko bildu, Santa Ageda 

eguneko abestiak eraku tsi eta baserriz ba-

serri kantari ibil tzea, aurrerapausoa zen 

garai ilun haietan. Carlos Murgiak Discos 

kadi; iñoiz baño a tsegiñago gure aberria; 
eta iñoiz baño maitagarriago gure eusko 
anai -arrebak. [...] ARGIA zabal tzen dek 
emen. Oso a tsegin izan zayek emen iraku-
rri duten guztiai. Gure izparringi orreri 
gogoz lagun tzeko gerturik zeudek guz-
tiak, eta aurreran tzian, idazlan ugari bida-
liko diz kizutela ere agindu zidatek idazle 
askok. Orain txe bai izango dala ARGIA 
euskaldun guztien izparringia. [...] Noiz-
nai, bazter guztietan, nunai ager tzen dek 
gure ikurriña. Euskal bio tzaren  txinpartak 
dituk. Euz kadi’k ez dik il nai, baizik iñoiz 
baño sendoago bizi! Eusko anai-arreba da-
nak tinko irauten ditek eta Euz kadi laster 
askatuko dala, ziur gaudek. Gora bio tzak!

Geroztik ez da, Argia aldiz kariaren zen-

bakietan, E txeluze sinaduradun ida tzirik. 

Baina baten batek jarraitu zuen, 1948an 

aldiz kariak az ken zenbakia plazaratu zuen 

artean, Euskal Herritik hango idaz leen 

ida tziak New Yorkera bi dal tzen, zenbaki 

guztietan argitaratu bai tzen «Euz ka di’tik» 

izeneko atala, euskal herrie ta ko berriekin.

Argia aldiz karia lagun tzetik kanpo ere to-

patu zuen A txak euskal tzaletasunari bide 

emateko bestelako zereginik, garaiak uzten 

zituen muga estuen barruan. 1950eko ha-

markadaren hasiera zen, frankismo bete-

Urbian lagun talde batekin, 1950ean. Atxa, erdian, kaikua jantzita

Ezkerretik bigarrena, mendira lagunekin egindako irteeratako batean
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Columbia e txearekin euskaraz grabatu-

tako abestietako ba tzuk meza nagusiaren 

ondoren udale txeko balkoiko gramolan 

jar tzea ere lorpena zen. Elorrio ko abesba-

tzako zuzendaria ere izan zen hainbat ur-

tez A txa eta, berak esatera, batuta berak 

izan zuen bitartean abesba tza hark ez zuen 

sekula gaztelaniaz ko kanturik abestu. 

1953an ez kondu zen Juli Igar tza elorrioa-

rrarekin. Eta ez kon tzaren kontuarekin 

ere izan zuen borrokarik. Elorrioko erre-

toreak euskaraz ko mezan ez kon tzeari 

uko egin zionean, gogor egin zion Jesusek, 

beste eliza ba tzuetara joko zuela eta eus-

karaz ez kondu arte ez zuela e tsiko esa-

nez. Elorrion ez kondu ziren. Euskaraz.

Elorrioko abesbatzako kideekin, San Agustineko 
Munitxa erretorearekin. Eskuinetik bigarrena da bera

Elorrion, Juli emaztearekin

Juli emaztearekin
Familia argazkia. Maria Asun, Juan Inazio, Kontxi eta Espe 
seme-alabekin, Elorrion
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man zituzten, Pablo Beldarrain In txortan 

komandante izandakoaren bitartez, Ma-

nuel Irujo, Telesforo Monzon eta bes-

te hainbat burukideren ikastaroak har-

tzera, astebetez. Erresisten tzia ekin tza 

bi txi batean ere parte hartu zuten garai 

hartan A txak eta. Etor tzekoa zen politika-

ri in geles garran tzi tsu bati Euskal Herrian 

erresisten tzia antolatua bazela eraku tsi 

behar zi tzaiola-eta, igande batez ordu ja-

kin batean errepide ondoan bostehun 

metrotik bostehun metrora, Kanpazartik 

Bilboraino, hark ikusteko moduan, lau-

naka jar tzeko agindua jaso zuten. Agin-

dutako puntuan egon ziren, baina kon-

turatu behin tzat ez ziren egin, politikari 

ingelesik pasa zenik.

EAJko kidea zen A txa, baina ez zegoen 

alderdi jel tzaleko kidea izan beharrik, 

bere lagun tza jaso tzeko. «Francoren kon-

trako dena, alde zen», zioen. Adibidez, 

Kepa Enbeitak eta Jon Nikolasek ekarri-

ta, ETAren hasierako agiriak ere bana tzen 

ibili zen A txa. Baita Federiko Krutwigen 

Vasconia liburuak ere. Koldo Anabitar-

te eladioarekin ere ibili zen harre ma ne tan 

A txa, behar zenean lagun tzen.

ERRESISTENTZIAN

EAJn afiliatuta i tzuli zen Caracasetik eta, 
50eko hamarkadan batik bat, arlo poli-
tikoan ere murgildu zen, frankismoaren 
aurkako lanean, alderdi jel tzalearen be-
rran to la ketan gehienbat. Juan Ajuria gerra 
eta Lucio Arte txe burukideekin Duran-
goko biltegian egin zuten bilera izan zen 
abiapuntua. Inguruko herrietako jel tza-
leak ere bildu ziren han, Elorriokoez gain, 
eta Uri Buru Ba tzarrak —EAJren herrie-
tako ba tzordeak— an to la tzen hasteko 
enkargua eman zieten bi buruzagiek.

Hiruzpalau bildu ziren Elorrion eta al-
derdikide izan zitez keen herriko aber-
tzaleen zerrenda egitea izan zen aurreneko 
lana: 130 laguneko zerrenda egin, abisua 
ahoz aho pasa, eta boz keta: A txa izan zen 
Elorrioko Uri Buru Ba tzarrerako hauta-
tuetako bat. Elorrion ai tzindarietakoak 
izan zirenez, hainbat herritan lagun tzen 
ere aritu ziren gero. A txa bera Ermura, 
Be rrizera, Zaldibarrera, Zorno tzara eta 
O txandiora behin tzat joan zen, hango Uri 
Buru Ba tzarrak antola tzen lagun tzera.

Behin, Ajuriagerrak aginduta, gazte talde 
bat antolatu eta Ipar Euskal Herrira era-
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Pablo Gurpide go tzainarengana jo zuen, 

eta go tzainak Funcorretik alde egiteko 

agindu zion Retolazari. 1960ko hamarka-

daren hasiera zen.

A txak ere garai ber tsuan u tzi zuen Fun-

cor. Dendako diru kontuetan irregular-

tasunak zirela konturatu zen A txa, milioi 

erdi pezetako zuloa, eta haien berri eman 

zuen Arrasaten, Lankide Aurrez ki Ku txan. 

A txak esatera, Arrasatera jo izanak ha-

serre tu egin zituen Funcorreko arduradu-

nak —«ni izan nin tzen Funcorren gonak 

al txa tzen lehena»—, eta oso gaiz ki buka-

tu zuten az kenean. Kale gorrian geratu zen 

A txa, ordurako lau seme-alaben aita zela.

FUNCOR KOOPERATIBAN

Filosofia eta Letren karrera egina, ira-

kasle jarduteko prestatuta etorri zen Ve-

nezuelatik Euskal Herrira. Baina, i tzuli 

berri tan behin tzat, bestelako lanbidetan 

ibili zen. Biz kaiko Aurrez ki Ku txaren 

bulegoan aurrena, eta Lince burdingin-

tza lantegiko bulegoetan gero. Hiru bat 

urtera edo, «lantegiko abera ts berrien 

jaun txokeria jasan ezinik» bere hi tzetan, 

burdin kontuak u tzi eta Funcor koopera-

tiban hasi zen, kon tsumoko dendan bate-

tik, eta kooperatibaren ikaste txean, bes-

tetik. Langileen seme-alaben ikaste txea 

zen hura, 250-300 ikasle bil tzen zituena. 

Baina ez zen ikaste txe arrunta. Geogra-

fia eta Historia irakaslea zen A txa eta es-

kolak, ia beste inon ez bezala, euskaraz 

ematen zituen. Ez zen A txaren burutazio 

hu tsa izan. Giroa ere halakoa zen Funco-

rren. Ikaste txeko zuzendaria Jose Anto-

nio Retolaza apaiza zen, gerora Kili-Kili 

aldiz kariaren sor tzailea izango zena. Ara-

zoak ere ekarri ziz kion Retolazari eus-

kararen aldeko jarrerak eta jokabideek. 

Elorrioko alkateak salatu egin zuen go-

bernadorearen aurrean, gobernadoreak 

Funcor kooperatibako 
ikastetxearen barne araudia
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EDILI, ARGITALETXEA 
BAINO GEHIAGO

Langabezian zegoela eskaini zioten lana, 

beraz, Edili (Edicion de Libros) argita le-

txe sortu berrian, Bilbon. Urtebete bai-

no askoz gehiago ez zen bost baz kide 

aber tzalek argitale txea sortu zutela, Car-

los Santamariaren bul tzadarekin eta ba-

besarekin: Castor Uriarte, Jon Arrospi-

de, Jose Ezpeleta, Bernardo Mesanza eta 

Fernando Zubizarreta. Kepa Enbeita ibili 

zen hasiera-hasieran langile, politika kon-

tuengatik a txilotu eta espe txeratu egin 

zuten arte. 

Agate Deuna bezperan, Elorrion. Atxa, goiko ilaran, eskuinetik bigarrena

Arrasateko aste kulturala, 60ko hamarkadan. Atxa 
zutik, erdian. Makurtuta, eskuinean, Rikardo Arregi
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zaharra izan zuen lankide A txak, i tzul-

pengin tzan: Ion Oñatibia, New Yorkeko 

egonaldiaren ondoren Oiar tzunera i tzuli 

berria bai tzen.

Zor tzi ipuin argitaratu zituzten 1962tik 

1964ra bitartean, denak gipuz keraz: Sa-

gu txo jakin tsua (1962), Sagu txo ausarta 

(1962), Erbia ta apo-armatua (1962), Mi-

txiñ’en biurrikeriak (1964), Aate txo i tsusia 

(1964), Txano Gorri txu (1964), Hame-

lin’go Txirularia (1964), Errauskiñe (1964), 

Ipo tx triskaria (1964), Edurnezuri eta zazpi 

ipo txak (1964) eta Ikasbide on bat (1964).

A txa 1960ko hamarkadaren hasieran hel-

du zenean, enkargu bakarra eman zioten 

oraindik argitara tzen hasi ez zen argitale-

txeko jabeek A txari: kultur arloko lanak 

bakarrik egiteko, politika ku tsuko kon-

tuak ez uki tzeko.

Ikastolak hasi berriak ziren, euskaraz-

ko irakurgaiak behar, eta haurren tzako 

ipuinak atera tzea izan zen Ediliren lehen 

ekimen argitara tzailea. Bilboko Bolueta 

auzoko ar gitale txe batek, La Vasco Ame-

ricana izenekoak, ipuin klasikoak argita-

ratu ohi zituen, gaztelaniaz, eta asko saldu 

gainera Hego Ameriketan. Ipuin haiek 

eus kara tzeko tratua egin zuten. Eta lagun 

Edili argitaletxean 1962tik 1964ra bitartean euskaraz argitaratutako ipuinetako batzuen azalak
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1999ko uztail-abuztuan argitaratutako el-

karriz ke ta biografikoan. 

1965eko lehenengo azoka haren anto-

laketan zuzenean parte hartu zuen A txak, 

ko txez hona eta hara joanez, azokarako ar-

gitalpenen bila: Donostiako, Bilboko eta 

Iruñeko liburu-dendetara, Auñamendi eta 

I txaropena argitale txeetara, Discos Co-

lumbiara, Euskal tzaindira… Durangoko 

alkatea ere elorrioarra zen, eta azo ka An-

dra Mari Elizako arkupeetan egi teko bai-

mena berak eskatu zuen.

A txak Durangoko lehenengo azokan izan 

zuen parte har tzearen lekuko da azokako 

diskoen katalogoa Edilik berak argitaratu 

izana: Euskal soñuaren argi-bidea-Catálo-

go de discos vascos (1965). Biz kaiko Foru 

Libutegiko fondo gordeetan dago jasoa, 

hurrengo urteko azokako liburuen eta 

diskoen katalogoa bezala, hau ere Edilik 

argitaratua: Euskal liburu eta diskoen ar-

gibidea (1966).

Beste nonbait ere egon daiteke jasota A txa-

ren eran tzukizunaren beste lekuko tza bat, 

Polizia etorri bai tzi tzaion Ediliren egoi-

tzara, eta ez behin. Azoka hasi bezperan, 

DURANGOKO AZOKAREN 
SORRERAN

Ipuin haiekin izan zuen zerikusirik Du-

rangoko Azokak. Leopoldo Zugaza, azo-

ka ren bul tza tzaile nagusia izango zena, 

ipuin pila batekin joan zi tzaion behin 

e txe ra A txari, euskara tzeko modukoak 

izan zitez keela eta: Japoniakoak, Fran-

tziakoak, Kanadakoak… Atxa eta Oña-

tibia hasi berriak ziren ordurako ipuine-

kin. «Zer geneukan eza gu tze ko beharra 

geneukala ohartu ginen. Hortik atera zen 

azokaren ideia. Eta berehala plan zeha tza 

egin genuen», azaldu zuen A txak Jakin-en 

Aretxabaleta inguruko txokoak gogoko zituen. 
Urkulu urtegian, 2003an
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tzaiz kien antola tzaileei, an tzeko azokak 

egin nahi zituztela eta. Edilik antolatu zi-

tuen handik gu txira, besteak beste, Algor-

ta, Eibar, Zarau tz, Arrasate, Gasteiz eta 

Iruñeko azokak. Argitale txe guztien libu-

ruekin biltegia zuen A txak Ediliren Bil-

boko egoi tzan, herriz herri eramateko. 

ARGITARATZAILE

Ipuinak argitara tzeari ez zion u tzi Edilik, 

bitarte horretan. La Vasco Americanaren 

ipuin i tzuliak berehala agortu ziren eta, 

hurrengo tratua, aurrekoaren an tzekoa, 

Kataluniako argitale txe batekin egin zu-

ten: La Galera. Ez ziren ipuin klasikoak, 

idazle kataluniarrek ida tzitakoak bai-

zik. 1965etik 1969ra bitartekoak dira La 

Galerarekin elkarlanean argitaratutako 

ipuin i tzuliak. Al txor billa (Maria Eulalia 

Va leri, 1965). Segalarien askaria (Maria 

Gasch, 1966), Jostalluen uria (M. Eula-

lia Valeri, 1966), Lurralde berria (Fran-

cesc Candel, 1967) eta Guztiok ditugu se-

nide  txikiak (Josep Espinas, 1969).

Edili ez zen ipuingin tzara mugatu. Arra-

kasta handia izan zuen, adibidez, euska-

giroa bero tzeko, jaialdia egin zuten eliz-

pean. Besteak beste, bi pelikula dokumen-

tal eman zituzten, euskaraz, Go tzon Elor-

tzak Paristik ekarriak, 16 milimetrokoak. 

Haietako batean Balendin Enbeita ber-

tsotan ager tzen zen, ku tsu politikoa ere ba-

zuten ber tsoak kanta tzen. Pelikula haren 

edukia zela-eta joan zi tzaion Polizia Edi-

lira, hiru aldiz, kontu eske. Baina ez zuen 

beste ondoriorik izan. 

Durangoko Azokaren arrakastaren on-

doren, batetik eta bestetik deika hasi zi-

La Galera argitaletxe katalanarekin 
elkarlanean Edilik 1965ean argitaratutako 
ipuinetako baten azala
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-belarri arituko zenekoak, beste hainbat 

argitalpen ere: Olerkiak 1545 (Bernat De-

chepare, 1968), Aur txoa. Iz kindegi. Le-

nengo malla (I tziar Orbea Muñoa, Jose-

ba Erramon Forurua Arteta, 1965), Ikasi 

(1965), Euskal abizenak (1968) eta Kartak 

(idaz kiak): nola ida tzi euskeraz? (Neme-

sio E txaniz, 1968) —E txanizek 1950ean 

argitaratu zuen lehen aldiz, I txaropena 

argitale txean, eta Edilik berrargitaratu 

egin zuen—.

Gaztelaniaz ere argitaratu zituzten li-
buruak, euskal gaiei buruz: esate batera, 
El vascuence ante otros idiomas (Jose An-
tonio Mugica Aguirre, 1967) eta Apelli-

dos Vascos de Iberia: Su origen y evolución 
(Jose A. Mugica, 1968).

Zeruko Argia eta Anaitasuna ez zituen 

Edilik argitara tzen, baina Biz kaiko ba-

naketaren, harpide tzen eta publizita-

tearen ardura A txarena zen. Eta Edilik 

egoi tzak u tzi izan ziz kien bi aldiz kariei, 

Bilboko Agirre kalean Anaitasunari, eta 

Donostiako Getaria kalean Zeruko Ar-

giari. Getaria kaleko egoi tza horretan, 

hain zuzen, grabazio estudioa ere antola-

tu zuten. Ion Oñatibiak bi disko grabatu 

ra irrati bidez ikasteko Ion Oñatibiaren 

metodo berri tzaileak: Euskera irrati-bidez. 

1965ean argitaratu zen lehen mailari ze-

gokiona, eta 1967an bigarren maila. Eta 

tartean, berrargitalpenak, berehala agor-

tu bai tziren lehenengoak. Erlijio argital-

penak ere plazaratu zituzten, hala nola 

Alkartasun Barria. Apostoluen Egiñak eta 

Idaz kiak (1965), Argi-bide  txikia. Nes-

kato-mutikoen tzako eliz-liburua (Anizeto 

Zugasti, 1965) eta Jesukristoren Berri Ona 

(Jaime Kerexeta Aran tzibia, 1966). Eta 

garai ber tsukoak dira, A txa Edilin buru-

Nafarroako Ikastolen Elkarteko lagun minekin: Irene 
Lopez, Begoña Muñoz eta Rakel Sueskun
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tenei lagun tzen, hi tzaldien bidez beste he-

rrietan nola egin zuten azal tzen, paperak 

nola egin behar ziren erakusten… Bilbon 

(Deustu eta Santu txu), Algortan, Sestaon, 

Galdakaon, Zorno tzan, Ondarroan, Du-

rangon, Gerni kan, Lekeition, Markinan, 

Berrizen, Igorren, Ermuan, Eibarren, El-

goibarren, Arrasaten, Are txabaletan eta 

Gasteizen behin tzat ibili zen A txa, ikasto-

lak sor tzeko lanetan.

Dirua ere behar zenez, egitasmo berri-

tzailearekin ahalegindu ziren. Segundo 

Gorostizak, Mutua General de Seguros 

e txean lanean ari zen adiskideak, propo-

satu zion A txari ikastolen tzako dirua bil-

tzeko aseguru e txe bat sor tzea. Horrela 

sortu zuten Ziur S.L., baz kide bakoi tzak 

500 pezeta jarrita. Baina ez zuen behar 

besteko emai tzarik eman: «Lau katu gi-

nen eta horretarako jendea behar zen, 

profesionaltasuna», azaldu zuen A txak.

Ez federaziorik ez bestelako bilgunerik 

ez zegoen, eta koordinaziorako lehenen-

go ahaleginetan zuzenean hartu zuen parte 

A txak. Bilera haietako ba tzuk Urre txun 

egiten ziren, Gipuz koako ikastoletakoak 

bil tzen ziren batik bat, eta Biz kaitik A txa 

zituen behin tzat, bata  txistulariekin eta 

bestea Aran tzazuko fraideekin. 

Zineman ere urra ts  txiki ba tzuk eman zi-

tuen Edilik, A txaren eskutik. Pelikulak 

bikoizten eskarmentua zuen katalan bate-

kin jarri zen harremanetan, Serra Estruch, 

18 milimetroko pelikula ba tzuk erosi ziz-

kion eta, Xabier Kintanarekin batera, eus-

karara bikoiztu zituen. Ama Lur peliku-

larako diru-lagun tzak bila tzen eta diru 

kontuak eramaten ere aritu zen Edili. 

IKASTOLAK BULTZATZEN

Argitara tze eta bana tze lanei eman zien 

Atxak lehentasuna Ediliko lehen urteetan, 

baina denboraren poderioz, ikastolak sor-

tzeko mugimenduak indarra eta garran-

tzia har tzearekin batera, lehentasuna har-

tu zuen ikastolen aldeko lanak A txaren 

jardunean. Algortan ikastola  sortu zute-

nak izan zituen batik bat bidelagun: Go-

tzon Garamendi, Iñaki Az kargorta, Juan 

Mari Flores eta Rikardo Manzano. Herriz 

herri ibili ziren, Biz kaian batez ere, bai-

na baita Gipuz koako mendebaldean eta 

Gasteizen ere, ikastola sor tzeko asmoa zu-
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baina A txak uko egin zion, eta Ajuria-

gerrak ere ez zuen indar handirik egin 

 txosten horiek jaso tzeko. Horretan gel-

ditu zen kontua. 

Giro horretan bukatu zuen A txak Edi-

liko aroa. Argitale txearen bul tza tzaileek 

Euskerazaleak kultur elkartea sortu zu-

ten, eta Edili argitale txearen izena Oñati-

biatarrek hartu zuten, Ion Oñatibiarekin 

zeukan zor baten truke. Euskerazaleak 

elkartearen sorrera ba tzarretan hartu zuen 

parte A txak, baina az kenean ba tzordetik 

kanpo gelditu zen, A txaren ustez «presio 

politikoen ondorioz». Gerora euskara ba-

tuaren aurkakoen bilgune izan zen Eus ke-

razaleak.

joaten zen. Alderdi politikorik gabeko 

garaiak ziren baina ez, inondik ere, ezta-

baida politikorik gabeak. Eta ikastolen 

mugimendua gizarteko joeren arteko ez-

tabaiden gune bihurtu zen, ikastolek har-

tu beharreko ereduari buruz ko eztabai-

dak politikotik ere asko bai tzuen.

Eztabaida politikoei aurre egin beharra, 

dena den, ez zi tzaion ikastolen sorreran 

parte har tzetik bakarrik etorri. Atea za-

bal-zabalik izan ohi zuen Edilik Bilboko 

Diputazio kalean zuen e txeak, euskal 

kulturaren inguruan zebilenen tzat. Bile-

ra askoren gunea zen. EAJko militante 

zen orduan ere A txa, baina denei ireki-

tzen zien atea —«ahal zen gu txiena jaki-

ten nuen, ez nuen galde tzen hau nor zen 

eta bestea zertan zebilen»—, eta horrek 

EAJren mesfidan tza ekarri zion denbora-

rekin, Edi liri ordura arte emandako ba-

besa za lan tzan jar tzeraino. Juan Ajuria-

gerrarekin berarekin bilera ere egin zuen 

A txak, Ediliren jabeetako batekin bate-

ra, Jose Ezpeletarekin. Ediliko egoi tzan 

egiten ziren bilera guztiei buruz A txak 

hilero Ajuriagerrari  txostena bidal tzea 

proposatu zuen Ezpeletak, aterabide gisa, 

Ikastolen Batzar Nazionalean, 1992an
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ko eskatu zion Cortesek. Garai bizi-biziak 

ziren ikastolen mugimenduaren tzat Nafa-

rroan, orduan ari bai tziren sor tzen ikasto-

la berriak, eta susper tzaile lanetan ere ibili 

zen lehen urteetan, besteak beste Olaztin, 

Lizarran, Tafallan, E txarri-Arana tzen, Ar-

bizun, Lekunberrin, Elizondon eta Al-

tsasun, nahiz eta gerora San Fermineko 

zuzendari tza lanak zeregin hauetarako tar-

terik ez zion u tzi.

Ikastola bateko zuzendari izatea ez zen 

ikaste txe arrunt bateko zuzendari izatea. 

Hamaika arazori eta eztabaidari aurre egin 

behar izan zion, ikastolen mugimenduaren 

sorrera hartan aritu ziren gainerakoek be-

zala, A txak. Aurreneko ikasturtean ber-

tan lortu zuten ikastolaren legeztapena, 

1970eko abenduaren 3an. Ikastolan ino-

lako politikarik ez zela egingo agindu be-

har izan zioten Gerona de la Figuera go-

bernadoreari, eta horren berme ikastolako 

ba tzordeko buru eta bu ruorde Miguel Ja-

vier Urmeneta foru diputatua eta Estanis-

lao Aran tzadi enpresaria jarrarazi zituen, 

ordura arteko lehendakaria (Ramon Ur-

meneta) eta lehendakariordea (Javier Cun-

chillos) kargutik kenduta.

«ATXA JAUNA», 
SAN FERMIN IKASTOLAN

Euskalgin tzaren eta ikastolen mundutik al-

dendu egin zen aldi batez A txa, Edili u tziz 

gero. Euskalduna izeneko nekazari tza eta 

abel tzain tza kooperatiban lortu zuen lana, 

sal tzaile, eta Araban barrena ibili zen, pen-

tsua sal tzen. Gasteiz izan zuten bizileku be-

rak eta familiak garai hartan. Baina urte-

beteko parentesi  txikia besterik ez zen izan.

Horretan ari zela, Iruñeko lehenengo ikas-

tolako susper tzaile nagusietakoak ho ts 

egin zion, Jorge Cortesek, San Fermin 

ikastola sortu berriaren zuzendari tza es-

kain tzeko. 1969-70 ikasturtean sortu zen 

San Fermin ikastola, Uxue ikastolaren za-

tiketaren ondorioz. Euskalerriaren Adiski-

deen Elkartea zen, legez, Uxue ikas tolaren 

jabea eta, tartean erlijioari eta politikari 

buruz ko eztabaidak zirela, elkarte horre-

kiko lotura u tzi eta ikastola berria sor tzea 

erabaki zuten guraso gehienek: 308 ikas-

letik, 270ek jo zuten ikastola berrira. Baiez-

koa eman zion A txak eskain tzari, eta 1970. 

urtean heldu zen. Biz kaian bezala Nafa-

rroan herriz herri susper tzaile lana egite-
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Hamalau urte egin zituen, beraz, A txa 

Jaunak San Fermin ikastolako zuzendari. 

270 ikasleko ikaste txea zela hartu zuen 

ardura A txak, eta mila ikasle inguru zi-

tuela u tzi zuen, egoi tza propioarekin eta 

eus ka raz ko ba txilergoa ere mar txan, 

1979tik. Gainera, Arturo Kanpion akade-

miaren (1974), Blanca de Navarra ikasto-

laren (1976) eta Francisco de Jaso ikas-

to laren (1980) sorburuan izan zen San 

Fer min ikastola, A txa zuzendari izan zen 

garaian. 

Legea ez zen arazo bakarra. San Fermin 

ikastola, Euskal Herriko ikastola gehienak 

bezala, eztabaida la tzen gune izan zen, pe-

dagogiaren ikuspegitik esperien tzia berrien 

laborategi ere bihurtu bai tziren ikastolak, 

baita antolamenduaren ikuspegitik ere-

du berrien probaleku ere, frankismoaren 

bukaera hartan gizartean pizten ari ziren 

borroken ispilu ere bazirenez ikastolak. Eta 

A txa Jauna, erdian. A txa Jauna esaten bai-

tzioten San Fermin ikastolan denek, berari 

a tsegin ez zi tzaion arren, euskaldunek nahiz 

erdaldunek. Señor A txa Jauna ere bai inoiz, 

despistaturen batek. Eztabaida eta tirabi-

ra horiek zirela eta, dimisioa aurkeztu izan 

zuen behin baino gehiagotan A txak, bai-

na ez zioten onartu izan. 1984ko ekainaren 

26an u tzi zuen ikastola, erretiroa har tzeko.

Ramon Urmenetarekin. San Fermin ikastolaren sorreraren 
25. urteurrenean, 1995ean

Iruñeko San Femin ikastolaren eta Jaso ikastolaren historiari 
buruzko liburuen azalak

Emaztearekin eta Jorge Cortes Izalekin, San Fermin 
Ikastolaren sortzaileetakoa, zuzendaritza hartzea 
eskaini ziona
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Erretiroan 
ere lanean

(1914-1937) liburuaren idaz ketan ere par-

te hartu zuen, Jose Maria San Sebastian 

La txaga, Loren txo Peña, Aitor An txia eta 

Kepa An txia rekin batera.

Aldi batez politikagin tzan ere aritu zen, 

erretiroa hartu ondorenean: Eusko Alkar-

tasunean sartu zen, Nafarroako EAJko ia 

kide guztiak bezala, 1986ko zatiketan, eta 

1990eko hamarkadaren hasieran EAren 

bulegoan idaz kari lanetan aritu zen, lau 

urtez.

Euskal tzain urgazle izendatu zuten Edi-

lin zebilen garaian, 1967ko abuztuaren 

25ean, eta euskal tzain ohorez ko, aldiz, 

jubilatuz gero, 1998ko apirilaren 24an. 

H
irurogeita lau urterekin u tzi zuen 

A txak San Fermin ikastola, jubila-

tzeko adinarekin. Beste lanik egin 

zuen, baina, geroztik. Nafarroako ikas-

tolen historiari bu ruz ko dokumentazioa 

bil tzen aritu zen urtetan, egunero-egune-

ro Elkartearen egoi tza ra joanez. Ikasto-

len dokumentazioarekin ar txibo abe ra-

tsa u tzi du bildua, eta egindako lanaren 

erakusgarri  txikia besterik ez dira ar gi-

taratuta u tzi dituen liburuak, hala nola 

San Femin, Jaso, Al tsasu, Bera, Elizondo, 

E txarri-Arana tz, Lesaka, Lizarra eta Ta-

fallako ikastolen historiari buruz koak. 

Ikastolen historiari buruz ko argitalpe-

nez gain, Jesus Peña. Idazle a txabaltarra 

Eusko Ikaskuntzako Manuel Lekuona 
saria jaso zuenean, 2004an
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Jesus eta Lorentxo Peña atxabaltarra, haurtzaroko 
lagun mina

laniaz egindako zatian, «Nafarroako erre-

pide estuak euskararen autobide» bihurtu 

beharra zegoela. Horretan jardun bai tzuen 

Jesus A txak bizi tza osoa: euskararen erre-

pide estuak autobide bihur tzen. 

2004ko maia tzaren 8an, berriz, Eusko 

Ikaskun tzaren Manuel Lekuona Saria 

jaso zuen, Miguel Sanz Nafarroako Go-

bernuko presidentearen eskutik. «Eus-

kal kul turaren per tsona ospe tsuenganako 

ezagu tza gisa» ematen du saria Eusko 

Ikaskun tzak, 1984tik. Sari hau jaso dute, 

besteak beste, Carlos Santamariak, Ber-

nardo Estornesek, Jorge Oteizak, Piarres 

Xarritonek edota Jean Hari txelharrek. 

Orduan esan zuen A txak, saria jaso ondo-

rengo hi tzaldian, Sanzen tzat propio gazte-

Aitor bilobarekin, Elorrion

Bilobekin kontu kontari, Etxaurin, 2005ean

52/4 Atxa.indd   2352/4 Atxa.indd   23 3/10/08   16:27:523/10/08   16:27:52



24

zituen, seme-alabek esatera. «Hizlari ne-

kaezina», «dialektikaren laguna», «solas-

kide a tsegin, ironiko, bizi, sakon eta, batez 

ere, umore zorro tzekoa» izan zen A txa: 

«Bere ibilbide eredugarria hemerotekatan 

jasota geldituko da, baina ez bere erdi irri-

barrea eta bere begi berde biziak». 

ITURRIAK

Argia aldiz karia, 1946-48 urteetan Cara-

casen eta New Yorken argitaratutakoa.

Euskadi Irratiko Doana jaso saioan 

1998ko ekainaren 3an eta 11n Pello Zaba-

letak egindako elkarriz keta.

Jakin aldiz kariaren 113. zenbakian 1999ko 

uztail-abuztuan Imanol Murua Uriak 

egindako elkarriz keta.

Jesus A txa Agirre. Manuel Lekuona Saria 

liburuxka (Eusko Ikaskun tza, 2004). Egi-

leak: Ane Apeze txea eta Enrike Diez de 

Ulzurrun. 

San Fermin Ikastola. 25. urteurrena 

(1970-1995) liburua. Egileak: Jesus A txa 

eta Aingeru Epalza.

Jesus A txaren idazlan argitaragabeak: 

Ikusiko dugu eta Oroi tzapenak.

2007ko urriaren 23an hil zen, 87 urterekin, 

gaixoaldi luze baten ondoren. Emaztea, 

lau seme-alaba eta zazpi biloba u tzi zituen. 

A txaren herio tzaren berri jaso zuen biha-

ramunean Euskal Herriko pren tsak, eta 

bere ibilbideari buruz ko hainbat iri tzi ar-

tikulu argitaratu ere bai, hurrengo egune-

tan. Haien artean, J. Garcia Eugik Diario 

de Noticias-en ida tzitakoak A txaren nor-

tasunaren ezaugarriak bereziki ondo jaso 

Ainhoa bilobarekin, San Ferminetan
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Egilea: 

Imanol Murua Uria
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