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H
ala izan zen, Bidegileen bidegilea. Hau 

da, liburu sail hau zuzendu zuena 

1997an hasi eta hil zen arte. Berak 

hautatzen zituen Bidegile izena merezi 

zutenak. Berak jotzen zituen begiz idazleak. 

Eta eskaera egiterakoan, arrasto batzuk 

ematen zituen beti, lanean hasteko oinarria. 

Euskarazko kazetaritzaren dekanotzat 

hartu izan da azken urteetan. Izan ere, 

Zeruko Argian 1970etik 1977ra bete zuen 

papera ezinbesteko katebegi gertatu zen 

euskarazko kazetaritzaren historian. Ge-

rora, Deia egunkarian, ia hogeita hamar 

urtez jarraitu zuen, bereziki iritzizko ar-

Bidegileen  
bidegilea

Mikel 
AtxAgA 
FernAndez  
(1932-2009)

tikuluak idazten, Mikel Atxaga, bidegilea 

liburuan jasotako antologiak erakusten 

duen bezala. Bere ibilbideko bi gune na-

gusi horiek sari banaren jabe egin zu-

ten. 1998an Rikardo Arregi saria jaso 

zuen Deian idatzitako artikuluengatik eta 

2009an Argiaren Merezimenduzko saria 

eman zioten, bereziki frankismoko garai 

zailetan egindako lanarengatik. 

Idaztea, beretzat, hitz egitearen jarraipen 

naturala zen, eta biak zituen gogoko, lagun-

artean kontu kontari aritzea eta han eta he-

men bildutako kontuak paperera eramatea. 

Bietarako, aparteko sena zeukan.
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UrnietAko 
errepUblikAnoA

Umore klase horrekin, bere burua erre-

publikanotzat definitzen zuen, II. Erre-

publikan jaioa zelako. Hain zuzen ere, 

1932ko abuztuaren 25ean, Urnietako Etza-

balzar baserrian. Gurasoak, Jazinto Atxaga 

eta Generosa Fernandez, Amasako Mutio 

baserrira ezkondu ziren, baina hura utzi 

eta Urnietara aldatu ziren laster, Etzabal-

zar baserria erosita. Zortzi senide guztira, 

erdi eta erdi mutilak eta neskak, bosgarre-

na zen Mikel, eta ez zeru eta ez lur, erdi 

Euskaltzaletasuna bizi zuen errotik, bi-

hotz eta buru. Artikuluetan azaldutako 

analisi eta iritziek ez ezik, bere ibilbi-

de osoak hori du ardatz nagusi, baina 

ez bakarra. Euskalgintza herrigintzare-

kin uztartu zuen. Apaiz langile izan zen, 

gerra osteko ikastolen sorrerako mu-

gimenduan parte hartu zuen, garaian 

garaiko borroketan busti zen, hierarkiari 

eta agintariei aurpegi emateko beldurrik 

gabe. Gerora, ez zen kamuts geratzen 

herri honetako bilakaeran onartezintzat 

jotzen zituen indarkeria eta setakeria sa-

latzeko orduan. 

«Erraz elkartzen naiz galtzaileekin. Beti. 

Baita frontoian ere.» Horregatik, EAJ 

bitan banatuta eta egoera zailean ikusi 

zuen arte ez omen zuen izenik eman Al-

derdian. Aurretik, 70eko hamarkadan, 

ESEIn ibilia zen.

Zuzena, zehatza eta zorrotza idaztanke-

ran, halakoxea zuen lenteen atzetik na-

barmentzen zitzaion begirada urdina ere. 

Mikaztasunik ez ordea, umore tantez 

blaitzen zituen bere epai eta esanak, irri-

barre burlaizetsua ezpainetan.
Atxaga Fernandeztarrak: Eduardo, Juanito, Maria, Ramon eta 
Mikel; ama Generosa (magalean Asun), Iñaxi eta aita Jazinto
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parekoa izate horren zailtasunaz ohartuta 

esango zion amak behin baino gehiagotan: 

«Hi ez haiz ate ondoan bilatua».

Generosa Fernandezen aurrekoek As-

turiasen zuten jatorria. «1825 inguruan 

Asturiasetik etorri omen zen Fernandez 

hori, Hilario, birraitonaren aita.» Gaine-

rakoan, Beterri aldean zituen sustraiak 

familiak, eta atzera joz, Zizurkilgo Lartin 

baserritik dator bi Atxagak, Mikel eta 

Bernardo, idazlea, lotzen dituen haria. 

«Nik esan behar dut ni naizela gerrarik 

egin gabeko irabazleen semea. Botoan nik 

uste dut aitak eman zuela karlista, eta amak 

berriz, nazionalista. Baina irabazleen alde-

kotzat jo izan dute gure familia beti.» Hala 

ere etxean ez omen zuen sekula inorenga-

nako hitz txarrik eta gorrotorik ikasi. «Eta 

nik banekien abertzalea nintzela txikitatik. 

Eskolan bazen entziklopedia kaxkarren 

bat, eta euskaraz bazeukan testu bat, eta 

beti hara joaten nintzen. Ez dakit zer esaten 

zuen, e? Baina nik neukan neurea bezala.» 

Hor haurtzarotik zetorkion sena, gerora 

garatuko zuen joeraren adierazle.

Trena azaltzen da Mikelen mutikotako bi 

pasarte erabakiorretan. Lehenengo aldiz, 

Amasako festetatik bueltan, sanmartinetan, 

aita eta anaia zaharragoarekin zetorrela, 

eta aitak galdetu, Eduardori lehendabizi, 

Mikeli gero, zer izan behar zuten handitan. 

Eduardok, jesuita izan nahi zuela erantzun 

zuen; Mikelek, berriz, apaiz. «Hari ez zion 

kasurik egin eta arotz ikastera bidali zuen, 

eta ni, seminariorako preparatu. Mirakon-

txara ekarri ninduen.»

Jaunartzea, arreba Iñaxirekin batera

Saturraranen (1950), goiko ilaran bederatzigarrena
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ezta arrastorik ere, gerora jakin nuen nik 

hori.» Eta han, Mirakontxan ez bezalako 

giroa eta lagunartea topatu zituen Atxa-

gak. «Joxe Mari Aranalde, Imanol Al-

daregia, Jexux Gaztañaga, Joxe (Agirre) 

Alkiza, Lukas Dorronsoro... lagun lagu-

na, Joxe Mari. Oso euskaldun girokoak 

ginen denak. Familia abertzalekoa nik 

uste Aldaregia bakarrik, baina gu euskal-

tzaleak ginen.»

Hazi hori ernetzeko, irakasle batzuen 

laguntza izan zuten apaizgai gazteek: ba-

tetik Andoni Basterretxea ondarrotarra, 

etxerako gutunak euskaraz eragiten zizkie-

na. Bestetik Anton Garro, Otxolua idazle-

Bigarren bidaia hori ere trenez egin zu-

ten aita-semeek, oraingoan Urnietako 

festetan. «San Migel inguruan izango zen 

noski, hurrengo igandean, Ama Birji-

naren eguna; egun hartan jango nituen 

arrozkonletxeak ikaragarriak izango zi-

ren. Eta ilunbistan, hartu maleta, aitak 

koltxoia bizkarrean, trenean Donostiara. 

Geltokitik Mirakontxara oinez, ttapa-tta-

pa-ttapa... niri sartu zitzaidan tristura...»

Aspaldiko kontuak izan arren, berritu egi-

ten zitzaion Mikeli hamabi urte zituela ja-

sandako nahigabe hura. Ezin zuen ahaz-

tu faroleroa gasezko argiak banan-banan 

pizten ikustean sentitzen zuen desolazioa. 

«Bigarren egunean eman zidan negar zo-

tin batek... Jakin izan banu Mirakontxatik 

treneko geltokia non zegoen, alde egingo 

nuen, e?» Baserritik hirira joanda, bakarrik 

eta arrotz, urtebete egin zuen mojek apaiz-

gaiak prestatzeko zeukaten barnetegian. 

SAtUrrArAngo FAMiliA

Gerraren ondoren emakumeen kartze-

la izandakoa apaizgaitegi bihurtuta ze-

goen 1945ean. «Kartzela egona zenik, 

1958an apaiztu zirenek argitaratutako  
liburuxkako argazkia
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aren iloba. «Liburu asko zeuzkan eta ba-

natu egiten zituen. Euskaraz lehenengo 

irakurri nuen liburua Garoa izango zen, 

hark emana.»

Saturraranen lau ikasturte egin, hurrena 

Gasteizen beste hiru, eta 1953an Donos-

tiako apaizgaitegi eraiki berria estreina-

tu zuten Atxagak eta haren ikaskideek. 

«Gezurra badirudi ere, askoz espainolis-

tagoa zen Donostiako seminarioa Gas-

teizkoa baino. Espiritualitate zera bat 

bazegoen... Txerri batek patata sailean 

baino oker gehiago egiten zuela esaten 

zuen Serafin Esnaolak. “Beti apaiz, de-

nentzat apaiz, apaiz soilik”. Gu espiritua-

litate horretan heziak gara. Gero ohartu 

ginen horrek bazeukala tranpa. Tranpa 

hutsa zela.» Hori eta irakasle exkaxak 

zituztela apaizgaitegi berrian. Hala ere, 

burutu zituzten ikasketak eta apaizteko 

garaia iritsi zitzaien.

Lurdesko Ama Birjinaren mendeurrena 

zela-eta, hara eraman zituzten apaiztera be-

rrogei ikaskideak. 1958ko ekainaren 1ean 

zen hori. Handik hiru egunera, Urnietan 

eman zuen meza berria Atxagak, ponpa 

guztiz. Erretore-etxetik elizarako bidea 

txistulariak aurretik zituela egin zuen; Patxi 

Epeldek eman zuen hitzaldia, eta bazkaria 

Ereñozun ospatu zuten.

Ordurako aterata zeukaten apaiz berriek 

liburuxka bat, taldearen aurkezpen mo-

dura. Zuri-beltzeko argazki ederretan 

ageri dira, meza ematen, eta argazki oi-

nak euskaraz daude idatzita. Zerbait ari 

zen mugitzen Elizaren baitan, belaunaldi 

berriaren eskutik.

MUndUA jAterA

«Gu, mundua jatera irten ginen. Jendea 

salbatzera. Batez ere euskaldunak.» Or-

duko su eta garra pizten zitzaion Mike-

Meza berria ematen Urnietan (1958-6-4)
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beti euskaltasunaren neurria marraztu 

ohi zuen bere bizitzako eszenategi izan 

ziren tokiak aurkeztean. Hori, beraz, Ai-

zarnan topatu zuena. Eta horrezaz gain, 

hain gogoko zuen eskulanean jarduteko 

aukera. «Kooperatiba bat osatu zuten 

lau-bost baserritarrek eta han hasi nin-

tzen ni. Traktoreko txofer ona nintzen.»

Eginkizunak ez zitzaizkion hor agortzen. 

Apaiz ekintzailea zen, zinez. Eskola berri-

tu, zinea jarri haurrentzat, bertso saioak 

antolatu… «Xabier Amurizak aitortzen 

du Gipuzkoako lehen plaza izan zuela 

hura.» Amuriza eta Joxe Alkiza, biak so-

tanaz aritu omen ziren bertsotan.

li aldarte hura gogoratuz, eta batez ere 

1958ko uda eder hura. Joxe Mari Aranal-

dek eta berak Aramaioko apaiz baten or-

dezkotza egiteko enkargua jaso zuten eta 

han joan ziren bi lagunak, pozaren pozez. 

Aramaioko auzo ugarietan batetik beste-

ra ibiltzen omen ziren, «pulpituan euska-

raz egiteko hanka-sartzeen beldurrik ez, 

hango euskara ezberdina zelako». 

Aramaioko praktiken ondoren, abuztuan, 

Aizarnan eman zioten destinoa eta hara 

joan zen Mikel, arreba Iñaxi etxekoandre 

zuela. «Aizarnan, hamaika urte erdaraz 

hitz egiteko aukerarik gabe.» Mikelek 

Lourdesen, Pablo Letona eta Jazinto Fernandez 
lehengusuarekin Lehen jaunartzeak Aizarnan, 1959an
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Pena zuen Mikelek garai hartan Elbira Zi-

pitriak bidali zion gutuna galdu izanagatik. 

«Baserritarrekin egiten ari nintzen lanaren-

gatik zoriontzen ninduen. Ba gutun hura 

ez nuen gorde, eta, orain, dokumentu bat 

litzateke. Pena daukat, hura galdu izana.»

Apaizen belaunaldi berriak, zaharxea-

goen babesean, laster utzi zuen arrastoa 

politikaren arloan. Francoren diktadura 

bizi-bizi zegoen artean, eta 1960an 339 

apaizek gutun bat sinatu zuten gotzainei 

eta nuntzioari zuzendua, Euskal Herria-

ren eta herritarren eskubideak zanpatuta 

zeudela salatuz. Don Serafin Esnaola 

izan zen ekintza haren antolatzaile nagu-

sia. «Bilerak Barbotegin egiten genituen, 

Ulia azpian. Gero, motoz, firmak bil-

tzera, batetik bestera.» Ekintza hark oi-

hartzun handia izan zuen, Gipuzkoan ez 

ezik, Euskal Herri osoan. Apaiz batzuk 

zigortu egin zituzten Elizako agintariek, 

herriz aldatuz.

Testuinguru horretan, ezkutuko lanei ere 

heldu zien Atxagak. 1968 inguruan, Gi-

puzkoako hamasei apaiz atxilotu zituzten, 

haien artean Zestoakoa. «Goizean goldean 

ari nintzela pentsatzen nuen iluntzean zer 

esan elizan atxiloketa haiek salatzeko. Eta 

nik orduan ETAko bi neuzkan etxean 

gordeta, neska-mutilak.»

1968ko abenduan itxialdiak egin ziren 

Donostiako Artzain Onaren katedralean, 

agintari frankisten errepresioa salatze-

ko. Don Jazinto Argaia Gipuzkoako go-

tzain izendatu berri zuten, eta harekin 

hitz egitera joan zen Mikel itxialdi haie-

tako bat egiten ari zirela, bitartekaritza 

eske. Haren lehenengo hitza: «Nazka-

garriak!». Handik aurrera, «hara, nere 

etsaia» esaten omen zion Argaiak ikusten 

zuenero.

Aizarnako Ilurda baserrian. Eskulanean jarduteko aukera
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USUrbilen, bihUrgUneA

Usurbilgo elizan hutsune bat geratu zela, 

eta bi lagunek tentatu zuten toki hori es-

katzeko. Pako Aizpitarte Lasarten zegoen, 

Joxe Mari Aranalde berriz Añorgan, eta 

biek esan zioten: «Usurbilera etorri nahi 

al duk? Ni, Usurbilera? Aizarnan koope-

ratiban baserritarrekin eta nabilela, orain 

aldatzea ere... Bizi guztian han egon behar 

al duk? Hitz egin nuen Aizarnako base-

rritarrekin eta, guregatik ez geratu eta... 

orduan baiezkoa eman nien».

Izendapena, ordea, maiatzetik abendura 

atzeratu zen, erabaki behar zuen batzor-

deak ez zuen nonbait Mikeli buruzko 

informe onik. 1969ko abenduan, Usur-

bilera etorri zenean, lagunak topatu zi-

tuen Atxagak, baina baita aurkariak ere. 

«Hoztasun ikaragarria. Nik baditut Usur-

bilen sekula hitz egin gabekoak. Inork ez 

ninduen aurkezten… Batzuek, aurpegira 

begiratu ere ez.»

Hartan, omenaldi bat antolatu zien Atxa-

gak bertan zeuden bi apaiz adinduei, eta 

bide batez gotzainari eskatu zion erreti-

ratu zitzala. «Eta nola ez zituen erretira-

tu, ni erretiratu nintzen. Utzi egin nuen 

parrokia. Gogorra izan zen egin nuena. 

Orduan, parroko izateko ere eskaini zi-

daten, baina ez nuen onartu.»Apaiz-etxea Aizarnan. Balkoian, arreba Iñaxi

Aiako Altzola auzoan, 1960ko sanrromanetan, pilotan
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Elizako karguetatik libre, beste eginkizun 

batzuei heldu zien Atxagak. Hasteko, 

Nekazarien Kooperatiban sartu zen lane-

ra. «Pentsu-almazena zen beste ezer bai-

no gehiago. Lehenengo egunean, hamasei 

mila kilo garagar hustu behar izan nituen, 

bizkarrean hartu, eskailera batzuk igo eta 

tranpaldora.» Hala, pentsu-biltegian la-

nean ari zela, zuri-zuri burutik oinetara, 

irten zitzaion behin irakaskuntzako ins-

pektoreari; hau ikastolarengatik kontu 

eske zetorren, eta zurizko gizonak hura 

katekesia zela baieztatu zion ziurtasun 

osoz. Izan ere, ikastolaren antolaketan 

buru-belarri zebilen ordurako Mikel, eta 

hari eskaintzen zion gainera Elizatik ze-

torkion soldata.

Bateraezinak ziren eskola zaharreko apai-

zen eta apaiz gaztearen bideak. Behin, 

Sakabi eta Egañazpiri omenaldia egite-

ko trikitilari andana bildu zen herrian. 

«Sartu ziren elizara burrundara batean, 

jendea kabitu ezinik... ongietorria egin 

nion elizan infernuko hauspoari, zeruko 

hauspo bihurtuz.»

SekUlArizAzioA UkAtUtA

Usurbilen beste topaketa bat izan zuen 

Mikelek, bizitzaren norabidea aldatuko 

ziona. Maria Angeles Lizarralde aizar-

narra neska koxkorretatik ezagutzen 

zuen. Lasarteko ikastolan andereño be-

rriak behar zituztela-eta, Juantxo Ar-

Basarrirekin eta Frantzisko Epelde lagunarekin

Joxe Mari Aranalde eta biak, gogo jardunak ematen 
Donostiako Santa Teresan
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gero eta handiagoa egiten joan zen», eta 

maitemindu ziren biak. 

«Jexux Altunarekin eta Joseba Ulazia-

rekin topo egin nuen sekularizazioa 

eskatzera joan nintzenean. Beste biei 

erantzuna iritsi zitzaien, eta niri ez. 

Erreklamatzera joan eta Argaiak, bai, 

korreoa gaizki dabil eta... ez zuten nahi 

nik uztea nonbait. Bolada bateko kontua 

ote zen pentsatzen zuten.» Baina Mike-

len erabakia irmoa zen, eta ultimatuma 

bota zion Argaia gotzainari. «Hausterre 

egunean (1974) gotzainarengana joan 

eta esan nion: Don Jazinto, ni ezkondu 

egingo naiz Pazko egunean. Nahi duzun 

bezala konpondu gauzak.» 

Gotzainak garizuma osoa ez zuen na-

hikoa izan gauzak konpontzeko. Mikelek 

bitartean ezkontza prestatu zuen. Aieten 

erretore zegoen Juanito Aizpitarterenga-

na jo zuen, Pazko egunean eliza libre ote 

zegoen, ezkondu egin behar zuela eta. 

«Paperak? Ez ba, baina ni ezkondu egin-

go naiz.» Orduan, Aizpitarteren eran-

tzuna: «Arrazoia duk, pertsonak ezkon-

tzen dituk, ez paperak».

teaga «Aizarnako bi neska behar di-

tut» esanez joan zitzaionean, Mikelek 

ez zuen zalantzarik izan: Maria Angeles 

Lizarralde eta Begoña Bergararen ize-

nak eman zituen. Hala, 1968ko udaz-

kenean, praktikak egiten hasi ziren 

biak Usurbilgo ikastolan. Maria Ange-

les, etxeko lanak egitera joaten zitzaion 

Mikeli tarteka, eta horrela, «amistadea 

Ernion, Sagarzazu senar-emazteekin eta Jesus 
Gaztañagarekin (1968)
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«Ezkondu ginen, boda sacrílega, Errepu-

blika Eguna, Aberri Eguna... apirilaren 

14an.» Joxe Mari Aranaldek zuzendu 

zuen elizkizuna, beste hiruzpalau apaiz 

lagun zituela. «Denak eskomulgatzeko 

motiboa. Baina ez zuten aplikatu.»

Ezkontza kontuak ez ziren hor bukatu. 

Halako batean iritsi zen sekularizazio-

rako baimena eta orduan berriro ezkon-

du behar zutela, agindua. 1975eko aza-

roaren 20an (Franco hil zen egunean), 

aurretik hitz eginda zeuden bezala, bil-

du ziren afaltzera Maria Angeles eta 

Mikelen Lasarteko etxera Jose Maria Se-

tien —gotzain laguntzailea orduan—, Ara-

nalde, eta beste apaiz lagun batzuk. Afa-

londoan Setienek Aranalderi eskatu zion 

ezkontzako formula errepikatzeko, eta 

horrela, bedeinkazio guztiekin ezkon-

duta geratu ziren Atxaga eta Lizarralde. 

Ordurako jaiota zegoen lehen alaba, Ga-

razi. Gero beste bat izan zuten, Naroa.

Lourdes Iriondorekin, mozorrotuta

Usurbilgo pilotalekuan, bertsolari plantan, hizketan
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Katebegia 
kazetaritzan

Zeruko ArgiAko 
FAktotUMA

1970ean fitxatu zuten Zeruko Argiako 

erredakzioan lan egiteko Mikel Atxaga. 

Agustin Ezeiza kaputxinoa zen orduan 

astekariko zuzendaria, eta Miren Jone 

Azurza kazetaria zeukan alboan. Mikelek, 

1963an aldizkaria berpiztu zenetik, idatzi 

ohi zuen bertan. Usurbilera aldatu zenean, 

editorialak eskatzen hasi zitzaizkion, eta 

laster esan zioten, «hator Zeruko Argiara». 

Agustin Ezeizak, sekularizatu eta ezkondu 

zenean, utzi egin zuen Okendo-22ko 

erredakzioa, eta Atxaga eta Azurzaren es-

kuetan geratu zen aldizkaria.

Poliki-poliki lan taldea osatuz joan zen. 

Kaietano Ezeiza, kaputxinoen ordezka-

ria; Donato Unanue, administrazioaren 

arduradun eta artikulugile, eta, erre-

dakzioan ez egon arren, kazetaritza al-

detik ekarpen izugarria egingo zuen Luis 

Alberto Aranberri, Amatiño. «Hark sal-

batzen gintuen», aitortzen zuen Atxagak. 

«Zenbat gara» eta «Bulebar irekia» atalez 

gain, erreportajelaritza jorratzen zuen 

Amatiñok, euskarazko kazetaritza berria-

ren eredu.

Kolaboratzaileen zerrenda ugaria eta asko-

tarikoa zen: Mikel Ugalde, Gurutz Ansola, 

Txomin Izagirre, Xabier Lete, Lourdes 

Iriondo, Arantxa Urretabizkaia, Karlos 

Ezkontzera zihoazela,  
M. Angeles eta biak (1974-4-14)
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Santamaria, Antton Ibarguren, Dionisio 

Amundarain Amuntsa, Joakin Arostegi, 

Joxe Alkiza... Xalbador Garmendia zuzen-

tzaile gisa. «Joxe Azurmendik Alemaniatik 

bidaltzen zizkigun azterketa sakonak; Txi-

llardegik ere, kanpotik bere artikuluak... 

Alderdi artistikoan, Edorta Kortadi eta 

Juan Antonio Letamendia hasieran, hurre-

na Antton Olariaga eta Jon Zabaleta hur-

bildu ziren. Ez zegoen besterik-eta, jendea 

etorri egiten zen.»

Bazegoen batzorde bat aldizkariaren es-

trategia markatzen zuena nolabait. Gu-

rutz Ansola, Leo Etxeberria, Txomin 

Izagirre eta Mikel Ugalde zeuden hor. 

Kaputxinoek aldizkaria uzteko asmoa 

azaldu zutenean, kooperatiba bat sortu 

zuten, berrogeiren bat lagunek dirua ja-

rrita. Gerra aurreko Argia astekariaren 

mantxetaren jabe egin ziren, garai be-

Familia osatuta, alaba zaharrenaren jaunartzean: 
Joakina Amutxategi amaginarreba, M. Angeles, 

Garazi, Naroa eta Mikel

Familia handituta, Garazi Jon Jauregirekin ezkontzean. 
Hortik Mikel eta Beñat bilobak jaio ziren. Elizkizuna 
Joxe Mari Aranaldek zuzendu zuen
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moizko zentral nuklearreko obren argaz-

kia, koloretan, izenburu honekin: Euskal 

Herriak nuklear indarra salgai? Azalaren 

goialdean, eskuinetara, tira hori baten gai-

nean aldarria: Euskal kazetaritzaren urtea. 

Editorialean Atxagaren idearioa ageri da 

argi eta garbi. Ikastolen ibilbidean oina-

rrituta, euskalgintzan eman beharreko 

hurrengo pausoak zehazten ditu. «Beste 

urrats bat egin behar dugu orain. Komu-

nikabideetan sartu behar dugu euskara. 

[…] Zerbait baldin bada, eta eskertze-

koa baldin bada ere, hau ez dugu astean 

behingo telesaio edo egunkarietako orri-

txo batekin agertuko. Euskal kazetaritza 

irmo bat sortu behar dugu. Euskaldunon 

iritzi, lan, arazo, jokabide eta ametsen be-

rri emango duen kazetaritza behar dugu. 

Euskal leihatilatik munduari so egingo 

dion kazetaritza. Munduko berriez gure 

kazetaritza hezetuko duen kazetaritza.»

Atxagak nahi zuen kazetaritza horren 

froga argia da zentral nuklearren eztabai-

dari heldu izana. «Askotan aipatu izan 

dugun arazo batez ekin diogu: nuklear 

indarraren arazoaz. Bazterrak aztoratu 

eta jendea erne ipini duen arazoaz hasi 

rrietarako prestatzeko asmotan. Izan ere, 

bilgune eta ezinbesteko erreferentzia zen 

ordurako Zeruko Argia euskal munduan.

Eta guztiaren erdian, Mikel Atxaga fakto-

tuma zen. Erreportajelaritzan ibiltzen zen 

batetik bestera; argazkilari, besterik ez 

zenean; kolaboratzaileak koordinatzen 

zituen, editorialak idatzi... Benetako zu-

zendaria bera zen, nahiz eta aldizkariaren 

fitxan ez hala agertu, informazio oroko-

rrerako baimen lortu berriak kazetari titu-

ludunak eskatzen zituelako horretarako. 

1976, eUSkAl 
kAzetAritzAren UrteA

Zeruko Argiak, Anaitasunak eta Goiz 

Argik bat eginda, hala aldarrikatu zuten 

1976. urtea, Franco hil berritan. Zeruko 

Argia formatu berriarekin azaldu zen, 

egunkari itxurakoa utzi eta newsmagazine 

gisan. Lehen zenbaki hartan, azalean, Le-

24 orduak euskaraz. Foru Aldundiko aurkezpenean, Jose Luis Lizundia, 
Joseba Intxausti, Joxe Mari Iriondo, Mikel eta Joan Mari Torrealdai
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nahi izan dugu aldi berri honetan.» Baina 

kazetaritzaz haratago ere begiratzen zuen 

Atxagak. «Jakina, guk ez dugu arazo ho-

netan eta beste askotan erantzun beterik. 

Euskal Herriak behar luke izan bere hi-

tza, iritzia eta erabakia baliarazteko bide-

rik. Baina ez du, noski. Euskal Herriak ez 

baitu berari dagokion erakunderik.» 

eSkU bete AUSArdiA

1976ko urtarrilaren 4an argitaratu zen 

editorial hau, Franco hil eta hilabete eta 

erdira. Ausardia horrekin berberarekin 

segitu zuen aldizkariak hurrengo hila-

beteetan: udaberrian Anparo Arangoa 

nafarraren tortura argazkiak argitaratu 

zituen, segidan Espainiako nahiz Euro-

pako zenbait hedabidetara zabalduko 

zirenak. Irailean berriz, ikurrina azal be-

tean, legeztatu baino lau hilabete lehe-

nago. Zeruko Argia, sekula iritsi gabeko 

foro eta eskuetara zabaldu zen. «Ezau-

pide handia lortu genuen orduan. Jen-

dea etortzen zen Okendo-22ra aldizkaria 

erostera. Auskalo, tartean poliziak ere 

etorriko ziren. Tirada bikoiztu izan bage-

nu ere, dena salduko genuen.»

Aldizkaria banatu aurretik, ordea, aldez 

aurretiko zentsura pasatu beharra ze-

goen. Sarritan, Mikel bera joan ohi zen 

Andia kaleko 13an zegoen Información 

y Turismoko bulegora. Zentsoreak ordu 

Zeruko Argiaren lehen zenbakia 
newsmagazine formatuan

Xalbador eta haren emazte Leonirekin, Urepelen
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erdi zeukan erantzuna emateko. «Euskal-

duna zen oso. Behin joan nintzaion (Te-

lesforo) Monzoni egindako elkarrizketa-

ren zenbakiarekin, eta hura azalean ikusi 

bezain azkar: “Txotxolua!!”. Esan nion, 

“hau, Blas Piñar bezala, mitinlari ona 

da eta”... “Blas Piñar, hori bai gizona!”. 

Hala salbatu zen zenbaki hura.» 

Hamarren bat espediente ireki zizkion 

Ministerioak Zeruko Argiari 1968 eta 

1974 bitartean, tartean 1970ean Burgos-

ko epaiketari buruz idatzitako editoriala-

rengatik. Franco hil ondoren, berriz, «ez 

zekiten zer egin. Ez nork agintzen zuen, 

non zeuden mugak». Egoera horretan, 

eta Manuel Escudero diputatu frankista-

ren bitartez, etorri izan zitzaien agintari 

jendea informazio eske, giroa haztatu 

nahian. Behin Ameriketako Estatu Ba-

tuetako enbaxadakoak, beste behin Hez-

kuntza Ministeriotik. «Zeukan baino ga-

rrantzi handiagoa ematen zioten Zeruko 

Argiari. Ez zegoen besterik eta!»

Hala ere, ausardia denean behar zen, eta 

Mikelek noranahi eramaten zuen. Eza-

guna da Oiartzungo Lintzirin hoteleko 

gertakizun hura. PSOEkoek Felipe Gon-

zález idazkari nagusiaren prentsaurrera 

deitu zuten. Galderen txandan, Atxaga 

euskaraz hasi zen. Gonzálezek: «Como 

supondrá usted, yo no hablo su idio-

ma». Mikelek, ea zergatik ez zuten itzul-

tzaile bat ekarri. «Zirt-zart bukatu zen 

prentsaurreko hura. Altxatu ginenean, 

hor etortzen zait Carmen Romero, Gon-

Bordelen, Lazkao Txiki eta Pako Aizpitarterekin
Jesus Mª Leizaola, lehendakari zaharrarekin,  

Zeruko Argiako garaietan
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zálezen orduko emaztea, bi kopa ardo 

hartuta, eta bat niri eskainiz botatzen du: 

¡Viva Euskadi nazi!» Miguel Larreak, La 

Voz de España egunkariko zuzendariak, 

idatzi zuen «un periodista no profesio-

nal» izan zela euskaraz aritu zen hura. 

Atxagak, baita erantzuna eman ere: «un 

periodista no titulado, pero profesional».

DeiArA jAUziA

Franco hil osteko garai haietan pil-pilean 

zegoen dena: politikagintza, aldarrikapen 

sozialak, kultur mundua... eta baita heda-

bideak ere. Ordura arte Mugimenduko 

pren tsak eta erregimenaren aldeko beste 

tal  de batzuek monopolizatutako eskain-

tza za baltzen ari zen, eta Euskal Herrian  

bi egunkaritarako proiektuak sortu ziren, 

Egin batetik, Deia bestetik, 1977an. Ze ruko 

Argiak bietarako eman zuen jendea.

Eginen sorreran Donato Unanue ibili zen 

buru-belarri, artean Zeruko Argiako ku-

deatzaile zela. Berekin eraman zituen Xal-

bador Garmendia zuzentzailea eta asteka-

riko beste zenbait kolaboratzaile.

«Niri Zeruko Argian geratzeko esan zi-

dan Donatok. Eta hartan, Martin Ugalde 

etorri zitzaidan Deiara joateko eskatuz. 

Amatiñok baldintza jarri zuen: “Hi joa-

ten bahaiz, ni ere joango nauk”. Eta hala, 

baiezkoa eman genuen. Martin Ugaldek 

fitxatu eta [Jose Mª] Gorordok egin zi-

dan kontratua. Asko iruditu zitzaidan 

eskaini zigutena, ordura arteko solda-

ta bikoiztu egiten zuen. Eta esan zidan: Deiarako jauzia eginda, egunkari berriko erredakzioan

Pemánek, Deiako argazkilariak, askotan erretratatu 
ohi zuen. Hemen, erdi mozorroturik
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ere bai. Euskal mundua arrotz zitzaien 

arduradunei, espainiar kultura oso sartua 

zutelako. Beti borrokan ibili behar izan 

dut, baina bestetik ikasi eta lagun onak 

egin ditut bertan».

Deiaren euskara hutsezko gehigarri izan 

zen Egunan ere aritu zen Mikel, baina 

beti amets, euskara hutsezko egunkaria. 

«1982an, egunkari baten beharraz jabetu 

eta zerbait egin ote zitekeen begiratzen 

hasi nintzen. Horren zatiturik geunden 

horretan, ezinezkoa zirudien egunkari 

bakarra egiterik zegoenik. Baina bakarra 

baino gehiago ezin zen izan.» Eztabaida 

hori zegoen, besteak beste, Jaurlaritza-

ren eskariz Jose Ramon Belokik zuzendu 

zuen azterketa taldean eta hor parte har-

tu zuen Atxagak. «Jose Ramon Belokik 

beste bidea aukeratu nahi bazuen ere, 

nik uste dut garai hartan gai ginela de-

nok proiektua batean elkartzeko.» Azke-

nean, Jaurlaritzak eskatutako azterketa 

bere hartan geratu zen eta Euskaldunon 

Egunkariak aurrera egin zuen. «Euskaldu-

non Egunkaria sortu zenean, nik 1982an 

pentsatu nuena bezalakoa dela konturatu 

nintzen.» (Berria, 2005-10-23).

“Aizu, erdaldunek baino gutxiago kobra-

tu nahi al duzu?” Salto handia izan zen 

Zeruko Argiatik Deiarakoa.»

Martin Ugalde Deiako zuzendariorde 

izan zen, euskarazko orrien arduraduna, 

egunkaria sortu eta urtebetez. Atxagak, 

erreportaje eta elkarrizketez gain, urteen 

buruan ezaugarri izan dituen iritzi artiku-

luak argitaratzeari ekin zion. Alderdi pro-

fesionaletik garrantzitsua izan zen jauzia: 

baliabide eta tresneria egokiekin aritzeko 

aukera zeukan, ofiziodunen artean eta 

zabalkunde handiko medioan. Zailta-

suna, ordea, egunkari elebidun batean 

euskaraz jardutearen aldetik zetorren. 

Urtetara, Iñaki Petxarromani eskainitako 

elkarrizketa batean (Berria, 2005-10-23) 

balantze hau egiten zuen Mikelek: «Deia. 

Bizibide gertatu da, eta sufritzeko bide 

Pedro Abreu enpresariarekin, ETA (pm)-k bahituta 
eduki zuen zuloan (1980)
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Euskalgintzan 
maisu

idAzteA gUStUko

Idazkera zuzena, zehatza eta zorrotza da 

Mikel Atxagarena. Perpausa motzak, 

puntuazio ugaria eta ahozkotik hurbil, 

batez ere diskurtsoari zaporea eta kolorea 

eman nahi zizkionean. Anjel Lertxundik 

horrela kokatzen du haren estiloa: «Euskara 

batuaren eta euskara estandarraren alde 

egonagatik ere, Mikelek ez du urrutiratu 

nahi izan bere ezpainetako eta bere hur-

bilekoen jardunetako eredu bizi-bizitik. 

Mikelen kazetaritzako hizkerak oso aintzat 

hartu du ahozkotasuna, horrek dituen 

abantaila eta arrisku guztiekin». («Zigarro 

kearen albainuz. Hainbat gogoeta, Mikel 

Atxaga bidegilearen omenez», Mikel 

Atxaga, bidegilea liburuan). Mikelek 

arrazoi hauxe ematen zuen bere hauturako: 

Senaturako hautagai izan zenean, kanpaina egiten, 1993an
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«Ahora etorri ahala jardun ohi 

zuten bertsolari adarjole eta zi-

rikatzaileen antzera konpondu 

nahi ditut nik ere nere okerrak: 

gaizki esanak barkatu eta ondo 

esanak gogoan hartu.»

Berrogeita hiru urteko tarte 

zabal horretan idatzitakoa bi-

latzeko, kontuan izan behar 

dira erabili ohi zituen izengoi-

tiak, batez ere Zeruko Argian: 

Iraola, Irastortza, Oiarbide (familiako abi-

zenak denak), Mutiozabal (herri kiroletako 

kroniketan) eta, guztien gainetik, Herrizale, 

erreportaje eta elkarrizketak sinatzeko. Fer-

nandez behin erabili omen zuen, ETAren 

hilketa bat salatzeko.

Dena den, Mikel Atxaga, bidegilea (Eus-

ko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Na-

gusia, 2009) liburuan aurki daiteke bere 

artikuluen antologia zabalena. Gehienak 

1993tik aurrera Deian argitaratuak dira. 

Lau ataletan sailkatuta daude, gaiaren ara-

bera: «Euskara», «Euskaltzaleak», «Bor-

txaz eta bakeaz» eta «Orotarikoak». Herri 

honetako gatazkaz ari denean, bizi guztian 

kontzientziak agintzen zion konpromisoari 

«Gaztelerarako joera zutenei erakutsi 

nahi nien euskaraz hobeto ulertu behar 

zutela». Don Manuel Lekuonak esan 

omen zion: «Hik eskolastika daukak», 

alegia, argumentatzen abila zela. Eraginen 

bat aitortzekotan, Orixerena: «Nik Eus-

kaldunak poemaren hitzaurrea buruz 

nekien». 

Atxagak berak ez zekien kalkulatzen 

zenbat albiste, erreportaje, elkarrizketa eta 

artikulu idatzi ote zituen 1963an Zeruko 

Argian hasi eta 2006an Deian bukatu arte. 

Urte horretako abenduaren 31n despeditu 

zen, «Agur eta adio ene irakurle» artiku-

luarekin. «Inork ez dit txoko hau libre uz-

teko eskatu. Baina hobearentzat eta gazte-

agoarentzat libre uztea erabaki dut.» […] 

Donostiako Costa Vasca Hotelean, Deiadarrak 
liburuaren aurkezpena (1993)

Deiadarrak, iritzi artikuluen 
bilduma, 1977tik 1993ra 
Deian argitaratuak, gehi 
Zeruko Argiako batzuk
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uko egin ez dion gizon horren zorrozta-

suna ageri da. «Euskaltzaleak» atalean be-

rriz, Atxagak euskal munduko jendeaz 

zuen ezagutza zabal eta sakona nabarmen-

tzen da. Hasi Lazkao Txikirekin eta Elbira 

Zipitriarenganaino, ia berrogeita hamar 

pertsonaiaren lekukotasuna ematen du 

Mikelek, zinez antologikoak diren erretra-

toak osatuz.

Gainerakoan, liburuetan, sorta utzi du. 

Gaztetxo (1963) eta Ezkontza bidean 

(1966), «garai hartako ikuspegi 

erlijioso estutik idatziak»; Deia-

darrak (1993), Deian argitara-

tutako zenbait iritzi artikuluren 

bilduma da, gehi Zeruko Argiako 

batzuk; EAJ eta euskara. Ehun 

urteko bide malkartsua (1996) eta 

Gerra aurreko eta ondoko eus-

kalgintza (1998), Sabino Arana 

Elkargoarekin lankidetzan argi-

taratuak. Bidegileak bilduman Xalbador 

(1993), Euskal emakume idazleak (1908-

1936) (1997) eta Sabino Arana (1998) 

dauzka. 

Erretiroa hartu eta gero ere liburugintzan 

jarraitu zuen, idazle ahaztu samarren la-

nak plazaratzeko. Hala, Txomin Jakakor-

texarenaren Bertsoak eta Olerkiak (Egan, 

2006). Andoni Arozena, idazle eta kazeta-

ri (Erroteta, 2007) liburuan, Lasarten jaio 

eta Caracasen hil zen idazlearen antzer-

kiak eta bestelako idatziak bildu zituen, 

Pako Aizpitarterekin batera. Joakin Aros-

tegiren bi liburu ere apailatu zituen, ha-

ren bizitzako kontakizuna jasotzen duen 

Oroitzapenak (Erroteta, 2007), Gillermo 

Etxeberriarekin batera, eta Zeruko Ar-

Rikardo Arregi saria jaso zuenean, 1998an, 
Andoainen

Bidegileak 
saila 
zuzentzeaz 
gain, zenbait 
ale idatzi 
zituen, tartean 
Sabino 
Aranari 
buruzko hau

Mikel Atxaga bidegilea. 
Hor dago bere  

artikuluen antologia
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gian argitaratutako artikuluak biltzen di-

tuen Elizaren leihoak zabaltzen (Erroteta, 

2007), Pako Aizpitarterekin.

Itzulpengintzan ere aritu zen aldi batzuetan. 

Margo Ederdun Entziklopediarako «Mun-

dua guztioi erakutsia» (1968) eta Haurren 

Entziklopedia Orokorrerako «Ohiturak» 

(1976) atalak euskaratu zituen. Tintin ko-

mikia eta, elkarlanean, Euskal Herriko Atla-

sa dira bere beste itzulpenetako batzuk. 

Azken urteetan Jose An-

tonio Pagolaren Jesús, 

aproximación histórica 

euskaratu zuen, Jesus, hur-

bilketa historikoa (Idatz, 

2009) izenburupean. Ta-

malez, ez zen iritsi bereziki 

kutuna zuen itzulpen hori 

argitaratuta ikustera. 

AintzAt hArtUA

«1965etik aurrera kazetaritzan koskortu 

ginen gazteon maisurik maisuena izan 

zen»; Luis Alberto Aranberri Amatiñok 

esana. Hurrengo hamarkadan Kazetaritza 

Fakultateetatik irtendakoentzat ere maisu 

izaten jarraitu zuen, Zeruko Argian. «Eta 

kazetari ez garen hainbatentzat ere maisu 

izan da», idatzi zuen Miren Azkarate Kul-

tura sailburu ohi eta euskaltzainak Mikel 

Atxaga, bidegilea liburuaren hitzaurrean. 

«Izan ere, bera bezalako aitzindariek 

ekarpen eskerga egin diote euskararen 

modernizazioari. Euskara komunikabide-

-hizkuntza, prentsa alorrerako hizkuntza 

funtzional bihurtzeko bidean mugarri 

asko jarri ditu Mikel Atxagak.» 

Loiolan, M. Angelesekin, Bidegileak bildumarako 
argazkiak egitera joanda

Argiaren Merezimenduzko saria jasotzean, 2009ko 
urtarrilaren 30ean

Jose Antonio Pagolaren 
liburuaren itzulpena ez 
zuen argitaratuta ikusi 

Mikelek
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Horrela bada, ez da harritzekoa euskal-

gintzak aintzat hartu izana bere lana. 

1975ean euskaltzain urgazle izendatu zu-

ten; Euskararen Aholku Batzordeko kide 

izan zen urtetan, eta EIZIEren ohorezko 

bazkide 2002tik aurrera. Izan ere, Patxi 

Baztarrika Hizkuntza Politikarako sail-

buruorde ohiak goian aipaturiko liburuan 

dioen bezala, «…ezinezkoa da Mikelen 

ibilbideari beste honako –tasun eta –gintza 

hauek gabe begiratzea: euskaltzaletasuna 

eta, euskaltzaletasunaren indarrez euskal-

gintzari egindako ekarpena. Euskarare-

kiko kezka eta identifikazioa bere-bereak 

eta berezkoak ditu Mikelek».

2009ko urtarrilaren 30ean jaso zuen Ar-

giaren Merezimenduzko saria. «Ikurrina 

edukitzea bera delitu zen garaietan, Fran-

coren diktadurak euskarazko izenak jartzea 

bera ezinezko egiten zuenean, ez partidu 

politikorik eta ez sindikaturik ez zenean, 

legezko hiru hitzengatik gobernuak bat es-

petxera zezakeenean, edo aldizkari bat itxi 

edo isun gogorrez zigortu, garai trumoitsu 

haietan kazetaritza egin zuen gizonak.» 

Horietxek saritua izateko motiboak. 

Gaixorik zegoen ordurako, minbiziak jota. 

«Oso bera nago» aitortzen zuen, sentibe-

ratasunak gainezka egiten ziola. Burua eta 

luma, ordea, beti bezain argi eta zorrotz, 

saria eskertzeko idatzi zituen hitzetan ageri 

den bezala: «Ez dakit merezi dudan, baina 

sekulako poza eman didazue. Eta poz hau 

eta merezimendu hau beren artikuluak, 

erreportajeak, elkarrizketak, herrietako be-

rriak eta abar, doan, musu truk, bidaltzen 

zizkiguten haien artean erdibanatu nahi 

nituzke». […] «Egia bat genuen argi garai 

2009ko apirilaren 1ean eskaini zitzaion omenaldiak 
oihartzun zabala izan zuen egunkarietan

Antton Olariagak Argiarako 
egindako marrazkia,  
Atxaga hil zenean

2009ko abenduan Tolosako Uzturre 
Fundazioak omenaldia eskaini zien 

hil berri ziren lau alderdikideri, 
tartean Mikel Atxagari
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hartan: euskal kazetaritza euskaraz egiten 

den kazetaritza da. Eta haietako batzuk ka-

zetaritza euskaraz egiteko aukera eta zoria 

izan dugu.»

Apirilaren 1ean, Donostiako Miramar jau-

regian, Mikel Atxaga, bidegilea liburua-

ren aurkezpena omenaldi hunkigarri bi-

hurtu zen. Senitartekoak, lagunak, lankide 

ohiak... eta euskalgintzako ordezkaritza 

zabala oso bildu zen Atxagaren inguru-

ra, Jaurlaritzaren Kultura Sailak egindako 

deialdiari erantzunez. Falta ziren bakarrak, 

aurretik joandako lagun minak, hala nola 

Serafin Esnaola edo Joxe Mari Aranalde.

Hurrengo hilabeteetan makaltzen joan zen 

Mikel, eta gaitza diagnostikatu ziotenetik 

urtebetera, irailaren 10ean, gaueko hamar 

t´erdiak aldera eman zuen azken hatsa bere 

etxean, Donostian, familia alboan zuela. Han-

dik bi egunera, jaioterrian, Urnietan, eliza 

gainezka zela egin zen haren hileta elizkizuna. 

Aldarean dozena bat apaiz, gehienak ikaskide 

izandakoak. Jendartean herritarrak —urnie-

tarrak eta apaiz izan zen herrietakoak— eta 

agintariak nahasian, han eta hemen egindako 

lagun eta ezagunekin. Urnietako hilerrian ho-

biratu zuten, berak eskatu bezala.

Elizkizuna amaitzean, emozioz dardarka eli-

za, Xabier Euzkitzek honela kantatu zion:

Mikel adiskidea:  

hor zauzkat hilotzik, 

ez zait heltzen ohiko 

eztizko hitz-hotsik. 

Agur egin nahiean 

nator esku hutsik, 

eta zuri nola egin 

bertsoz izan ezik.

Pixkanaka itzalita 

egin duzu martxa, 

nora ere badakit,  

zuzen zerurantza. 

Hain irmoa izanik 

zure esperantza, 

nik zer dela-eta egin 

behar dut zalantza?

Ez zaitugu ahaztuko, 

Atxaga kuttuna, 

baina hau hutsunea 

utzi diguzuna... 

Adio, lankidea! 

Adio, laguna! 

Eramazu zurekin 

denon maitasuna.



Mikel 
Atxaga 
Fernandez 
1932-2009
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