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NATXIONDO
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Bizitza zertzeladak
BILBO / LEKEITIO / EIBAR
Mario Onaindia Natxiondo Bilbon jaio
zen 1948ko urtarrilaren 13an. Aita, Gizaburuagako Lariz Oleta okindegian jaiotako Jakinda Onaindia Ulazia izan zuen

ria Anjeles arreba jaio zen eta handik urte
bitara Esther arreba gazteena. Biak Lekeitioko Goikokalean. Mario Lekeitioko
eskolara joan zenean, bere lehen maistra
izeko Anjelita —gure ama— izan zuen,
aitaren arreba hurkoena.

eta ama, Anjeles Natxiondo Zaldibizkar,
Lekeition sortua. Jakindaren aita, Jazinto,
Iurretakoa zen eta ama, Maria, lekeitiarra.
Anjelesen aita, Manu, Ipazterrekoa zen
eta ama, Maxima, Ereñokoa.
Gurasoak Lekeition bizi izan ziren. Aita
kamioi batekin garraiolari zebilen, gaztetan etxeko ogia gurdia eta zaldiarekin banatzen ibili ostean, eta ama bere gurasoen
kafean lanean egon zen. Urte betera Ma-

Jakinda, umetatik atleta agertu zen, ikaragarrizko ariketak egiten zituena, gorputz
oso bihurria baitzuen. Plazagizona, ibilera dotorekoa, pilotari eta dantzari aparta.
Berbaldun aukerakoa, bere azpieuskalkiaz gain, ingurukoak ere menperatzen
zituen eta zinez ongi mintzo zen. Euskaltzale handia, seme-alabei zaletasun hori
erakutsi zien. Gerla, UGTko batailoi batean egin zuen. Gerraostean, Palentzian
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eta Guadalajarako Jadraquen preso izan
zuten. Anjeles emakume oso zentzuduna
eta buruargia zen, nortasun handikoa,
Eibarren jostun-lanak ere egiten zituena, eta oso abertzalea zen. Eibarrera joan
eta gero, Marian arreba 15 urterekin hasi

Lekeitioko Eskolapean, Marian, Mario, Jakinda
aita, izeko Angelita Onaindia, Angeles ama eta
kotxean, Esther

Mario mutikotan Lekeitioko plazan

Hiru neba-arrebak Lekeition, 1952ko
Sanantolinetan
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zen beharrean enpresa batean, eta Esther
andereño modura 17 urterekin. Magisterioko titulua gerora lortuko zuen.

Mariok bere oroitzapenetan adierazi
zuen bezala:
Aitak, euskera gurtzen irakatsi eustan.
Egia da gurean sekula ez zala libururik
sartu, ez euskerazkorik, ez erderazkorik,
ni konpultsiboki — ia gauza guztiak
egiten dodazan lez— erosten hasi nintzan
Lekeitioko hainbat ama euren umeekin.
Mario, goiko lerroan, hirugarrena da ezkerretik
amaren ondoan

arte, bankoan beharrean hasi nintzanean
hamasei urtegaz, eta beraz, poltsikorako
diru apurra eukiten hasi nintzanean.
Baina nahiz eta nire aita abadeen zalea

eban batetik, eta gainera, euskalkiekiko

izan ez, euskeraz karmeldarrek idatzitako

zaletasunak ikerketara eroan nindun.

komikia ez zan gurean falta izaten.

Euskal Herritik kanpo luzaro bizi izan

Erderaz egiten eban seme-alabari asteko

naizenetan, euskeraz ezin eginik, Galizian

paga ez jasotzera zigortzen eban, eta

hiru urtez, edo kartzelan nire kideek

egiten ebanari, pezeta bat emoten eutson.

egiten ez ebelako, beti ahalegindu izan

Horrela, nik euskara ez galtzea lortu

naiz neure kontura gurasoen berbetari
eusteko modua bilatzen, eta baita
hobetzen be.
Bost urte nebazala joan ginan Eibarrera,
Lekeitiotik. Han —Lekeition— jendeak
ez eban erderaz egiten, ezta kalean be,
eta euskeraz, goardia zibilen seme-alabek
be egiten eben berrogeita hamarreko
hamarkadan. Eibarren, bestera zan.
Kalean gaztelania zan nagusi, nahiz eta
ia danek euskera jakin, baina etxean

Eibarren, gurasoak hiru haurrekin, 1955. urtean

baino ez eben erabilten. Nik ez nekian
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erderarik. Gomutan daukat nik sei urte
egiteko edo nintzala, eta amak merkatura
pataten bila bidali nindula eta saltzaileak
esan eustala erreala falta zala ordaintzeko
eta ni etxera abiatu nintzan loro baten
moduan esan eustana errepikatzen, ez
neban aditzen eta. Nire erderaren ez
jakintasuna horrelakoa zan eta.

Mariok bost urte zituela Eibarrera joan
ziren denak bizi izatera, aita Lambretta
tailerrean hasi baitzen lanean, motorrak
probatzen. Geroago, Mariok fraileki urte
bi egin zituen Lekeition eta beste hiru
Galiziako Mondoñedon. Gero, Eibarrera joan zen eta Banco de Vizcayan lanean
hasi hamazazpi urterekin.

POLITIKA HASTAPENAK
Eibarrera itzulitakoan, CCOO sortu berrian sartu zen eta, bestalde, jeltzaleen
gaztediarekin Donostiara joaten zen ikastaldi batzuetara. Baina ez zitzaion laket
gertatu eta ETAn sartu zen 1967an. Arabako herrialdeburua izan zen. Bilbon
atxilotua izan zen 1969ko apirilaren 9an,
21 urte zituelarik. Tortura latzak jasan ondoren, Bilboko San Mameseko komisaldegian, Burgoseko kartzelara igorri zuten.
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Mario, Jose Luis Zalbide eta Teo Uriarte Cáceresko
kartzelan, 1972an

1970eko abenduan Burgosen 16 militanteren aurkako Gerla Kontseilua egin
zen, euren artean, Mario. Azkena izan
zen deklaratzen eta erantzun oso politikoa egin zuen, debekatuta zegoena, eta
oihuka eta kantari amaitu zuen, besteen
laguntzaz. Militarrek orduan bukatutzat
eman zuten auzia. Heriotza-zigorra eskatu zuten seirentzat, horietako bat Mario zelarik. Zigorra 81 urteko kartzela-kondenaz ordezkatu zioten.

KARTZELA
Lehenengo Cáceresera igorri zituzten Mario eta Teo Uriarte, han Jose Luis Zalbide
zegoelarik. Irakurketa eta ikasketei emanak bizi izan ziren bost urtez. Kartzelako

ITZULERA, ALDERDIA
Karl Marxek idatzitako
Louis L. Bonaparteren
Brumarioaren
hamazortzia, Mario
Onaindiak kartzelan
euskarara itzuli zuena
eta Lur argitaletxeak
karrikaratua

zuzendaria harriturik zegoen, milaka liburu irakurri baitzituzten.
Gero, 1975eko apirilean Córdobara eraman zituzten, han beste kide batzuk kausitu zituztela. Denetara zortzi urte egin
zituen barruan Mariok eta esan daiteke
lan intelektualari atxiki zitzaiola, milaka
liburu irakurri, hamar bat hizkuntza estudiatu, idatzi eta itzuli, eta koadroak
margotu, futbolean eta tenisean egiteaz
gainera.
1977ko maiatzean arrozkuntza izeneko prozeduraren bidez, Belgikara —eta
Danimarka eta Norvegiara— bidali zituzten Mario eta Burgosen heriotza-zigorra izandakoak, gehi beste dozena
erdi bat ETAkide. Kanporatze hau onartu zuten, hauteskundeak izan zitezen eta
hauteskunde ostean itzuli ziren, Askatasun Martxan parte hartzera.

ERAIKI ETA AUTONOMIA
ESTATUTUA LORTU
Marioren obsesioetako bat alderdi politiko bat sortzea zen, ezker abertzale
guzia bilduko zuena. Bruselan zegoela,
eta bertatik Danimarka eta Ipar Euskal
Herrira eginiko bidaietan, ezagutu zituen
pertsona eta alderdietan, EIA izan zen
gehien gustatu zitzaiona, bozketan parte
hartu zuena Euskadiko Ezkerra izeneko
koalizioa bultzatuz.
Kartzela utzita, Lur argitaletxeaz arduratzeko aukera izan bazuen ere, politikari atxikia ikusi zuen bere burua EIA
alderdiaren idazkari nagusia aukeratu

Mario eta Esozi, emaztea
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Mario (EIAko
idazkari nagusia),
Txiki Benegas (PSEko
idazkari nagusia),
Roberto Lertxundi
(PCE-EPKko idazkari
nagusia) eta Juan
Mari Bandres
(EEko diputatua),
Gernikako
Autonomia
Estatutua Madrilen
aurkeztu ostean,
1979.07.17an

Mario Onaindia
Manuel
Irujorekin, Bilbon
1979ko urrrian,
Estatutuaren
aldeko Kasillako
mitina hasi baino
lehen

baitzuten irailean. Ez ei zion ilusio handiegirik egin, ukabila jasota «ordainduko
didazue» erran zielarik. Kultur munduan
murgiltzeko asmoa zuen eta.
Geroago, buruan zebilkion proiektu bi
aitzinera eramateko zoria izan zuen. Bata
Hordago argitaletxea zen, eta bestea Ere
aldizkaria. Bi hauen inguruan gauzatu zen
Oh! Euzkadi aldizkari literiarioa, azkenengo alean lan bat agertu zuelarik.
Politikan bere helburu nagusienetakoa
Autonomia Estatutua lortzea zen. Estatutuaren 22 ponenteetarikoa izan zen.
Euskadiko Ezkerrako bozeramailea izan
zen Gasteizko Legebiltzarrean, 1986ra
arte. Bere jarduera politikoan Estatutuaren aldeko jarrera garbia izan zuen beti,
euskaldunon instituzializazio komun eza
gainditu nahirik.
Bere bizitza politikoan lorpen handi bat
ETApm deuseztatzea izan zen. Mario Gi-
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puzkoako Batzar Nagusietako junteroa
izan zen, demokraziaren hastapenetan.
Europarlamentarigaia ere izan zen, Espainia mailan zazpi mila botogatik aukeratua
izatea lortu ez bazuen ere.

EZKERRA BILTZEA
Autonomia Estatutuaren aldeko ezkerreko alderdiak bildu zituen Mariok garai desberdinetan, gidari nagusi bezala,
abertzaleak eta autonomistak, sozialistak
eta komunistak bateratuz.
Hiru konbergentzia atondu, eragin eta
burutu zituen: EIA eta EKIAren artekoa;
EIA, PCE-EPK eta ESEIren artekoa,
zenbait independenterekin batera, ordura arte koalizioa zen Euskadiko Ezkerra
(EE) alderdia bihurtuz, eta azkenik EE
eta PSE-PSOEren artekoa, PSE-EE alderdia sortuz. EEko denek ez zioten segitu Marioren bideari. Nafarroan ez zen

o

El aventurero cuerdo,
Mario Onaindiaren
oroimenen bigarren zatia

bilketarik egon PSNrekin, nahiz eta EEko
batzuk hara sartu.

IDAZLAN POLITIKOAK
Literatura eta itzulpen lanetarako hizkuntza euskara baliatu zuen Mariok kartzelan eta irteterakoan. Gaztelania politikaz
eta zinemaz idazterakoan erabili zuen liburuetan, nahiz eta prentsan biak baliatu.
Alderdi politikoa antolatzerakoan zenbait
lan teoriko idatzi zituen Arnasa izeneko
kaieretan. Trantsizio urteetan, liburu gisa
hauek sinatu zituen: Luchas y las defensas
de los renteros y los medievos (1978), Autonomia y socialismo (1979), La lucha de
clases en Euskadi, 1939-1980 (1979).
Hurrengo aro batean, zenbait lan izkiriatu zuen: Carta abierta sobre los perjui-

cios que causan los prejuicios nacionalistas
(1995), Guía para orientarse en el laberinto vasco (2000 eta 2003), El precio de la
libertad. Memorias (1948-1977) (2001),
La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración (2002). Zendu eta gero agertuak: Visión oteiziana de Euskal Herria (2003), El
aventurero cuerdo. Memorias (1977-1981)
(2004), Testigo Privilegiado. Artículos periodísticos (1979-2003) (2004).
Eguneroko prentsan anitz idatzi zuen,
gaztelaniaz zein euskaraz. Bizi guzian 250
artikulu inguru izkiriatu zituen, hauetatik %15 euskaraz izan zelarik. Batez ere
politikaz jardun zuen. Medio batzuk aipatzeko, Egin, Zeruko Argia, Cambio 16,
Ere, El País, El Diario Vasco, Egunkaria,
El Periódico de Catalunya.

Ama eta hiru
neba-arrebak:
Esther, Anjeles
ama, Mario eta
Marian
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Mario telebistan

ZINEMA, ANTZERKIA ETA
UNIBERTSITATEA
EEko idazkaritza utzi ondoren 1985ean,
lau karrera egiten hasi zen. Filologia Ingelesa egin zuen, gero honen doktoretza-tesia —El guión clásico de Hollywood
(1996)— zinema munduari hurreratuz.
Europan zehar ibili zen Frank Daniel
zuzendari txekiarraren zine-gidoi ikastaroetan parte hartuz, Ostende, Brusela,
Bartzelona, Dreikirchen eta Berlinen. Lubitsch edo Wilderren ﬁlmak nola aztertzen zituen ikusteak liluraturik zeukan.
Mariok gehien estudiatu zituen ﬁlmak
Hitchcock, Hawks, Ford, Wilder eta
Lubitschenak izan ziren. Hainbat dokumentalen gidoiak egin zituen. Unibertsitatean, gidoigintzako klaseak eta literatura eskolak eman zituen, batez ere Ziklo
Arturikoari eskainiak. Euskal Filologia
ere ikasi zuen, sei gai geratzen zitzaizkiola
amaitzeko. Filosoﬁa Hutseko lehen zikloa
egina zuen.
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Galizian fraide-gai zegoela, teatroarekin
izan zuen harremana eta obra asko taularatu. Eta Mario bera ere asko zaletu
zen. Grand Placen aurkituko gara izeneko Marioren nobela Durangoko Geroa
taldeak antzeztu zuen 1986 eta 1987an.
Mario joaten zen entseguetara eta aportazio batzuk egin zizkien. Kartzelan Bertolt Brecht-en hiru lan itzuli zituen. Eta
bere Filologia Erromanikako doktoretza-tesia Ilustrazioaz eginikoa —La tragedia de la Ilustración española—, orduko
garaian egiten zen teatroan oinarritzen
zen, orduko ilustratuek antzerkia baitzerabilten ideiak zabaltzeko. Hil baino urte
bete lehenago fartsa laburra idatzi zuen:
Gora Kaperu!

AZKEN URTEAK
Esozi Leturiondorekin ezkondu zen
1978an. Gasteizen bizi izan ziren. Seme-alaba bi eduki dituzte: Nora eta Jon. Senatorea izan zen legealdi bitan, 1993 eta
1996an. Europako Kontseiluko kidea ere
izan zen. 1998an bihotzekoa izan zuen.
Ordura arte PSE-EEko lehendakariordea
izan zen eta ostean, Arabako PSE-EEko
presidentea. Gero, 2000an mehatxatua

izan zen eta bizkartzainekin lagunduta bizi
behar izan zuen. Minbizia aurkitu zioten
2001ean. Terapia hartzera ere bizkartzainek laguntzen zioten, eta Txagorritxuko
Ospitalean, gelako atean bizkartzainak
zituen zendu zenean, 2003ko abuztuaren 31n. Azken urte haietan askatasunaz
eta hiritartasunaz idazten eta berbaldiak
ematen ibili zen.
Librea izan zen beti Mario, agortu ezinezko irudipena eta amaibako baikortasuna zituen. Lotsatia zen eta biziki inteligentea, biek ironia berezia sortzen
ziotelarik. Ausardia handikoa eta langile
porrokatua. Bere umoreaz giroak blaitzen
zituen. Dibertigarria zen, istorioak, pasadizoak, txisteak kontatzen. Adarjotzailea
ere bazen.

Loredanok Mariori eginiko irrimarra

Mario eta Esozi, azken urteetan

Mario koherentea izan zen bere bizian.
Adoretsua izan zen, bere indar guziak
askatasuna, autogobernua, kultura, euskara eta elkartasunaren alde ipini zituela,
ezer trukean bilatu ez zuela, ondasunak
eta dirua ez baitzitzaizkion ardura izan...
bazkari-afariak izan ezik. Hiritarren alde
izan zen beti, ezkerreko ikuspegi batetik.
Bere izaera ona eta zintzoa horretan erabili zuen, umoreaz, buruargitasunaz eta jakintzaz zipriztindurik. Politika, literatura,
zinema, historia, antzerkia, hizkuntzak,
komikia… dena zen bat beretzat, ondo
pasatzeko modua eta gizartea aldatzeko
bidea. Gutxi izan dira hogeigarren mendean euskal politikan eta kulturan Mariok
izan zuen eragina izan duten pertsonak.
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Hizkuntza, gizartea eta
hizkuntza-politika
Fernando Buesa eta Mario Onaindia

ariorentzat, Autonomia Estatu
tuaren ostean, lege nagusienak
eta garrantzitsuenak Euskararen
Normalkuntzarako Legea eta Eskola
Publikoaren Legea izan ziren.

M

Euskaltzaletasunaren sentimenduak jarrera naturala izan behar zuela uste zuen,
eguneroko euskaldunen gauza, pisu metaﬁsikorik bakoa. Euskararen egoera asko
hobetu zela esaten zuen. Baina arazoak
ere ekarri zizkigula: batasunarena. Batasuna, zioen Mariok, Arestik eta bere ingurukoek egin zuten. Baina, hauek egin
beharrean, apaiz kontserbadoreek egin
behar izango zuketen, eta herri hizkera,
gazteek bultzatu. Hala ere, alderantziz
izan zen. Marioren iritziz legitimazio so-
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ziala izan du, eta hori euskararen kapital
handiena da.
Aukerakoena, denek euskara ikastea litzateke, baina hori bakarkako lana da eta
gauza sinbolikoek —Ibilaldia, Kilometroak...— eragin laburra dute. Eta euskaldunen eskuetan dago gakoa. Intzentiboak
eman behar zaizkio euskarari, baina ez da
politizatu behar. HABE eta AEK bultzatu
beharrean, subentzioekin batzokietan euskaltegiak zabaltzen ari zirela eta garai
batean kexu zen Mario. Halaber esaten
zuen HABEri dirua eman behar bazitzaion, ez zedila izan AEKri kenduta, Guggenheim museoari baino.
Partidu batzuei lotzea, euskarari gerta dakiokeen gauza arriskutsuena zen Mario-

Onaindia Arruabarrena familiako 86 lagun, Iurretan 1915eko San Migel egunez. Erdian behean, jezarrita,
Mario Onaindiaren birraitita-amumak (Juan Jose eta Tiburtzia) eta goiko lerroan ezkerretara, Marioren aitaren
aldeko aitita-amumak (Jazinto eta Maria), besoetan ume nagusi biak dituztela, Jose Mari eta Miren. Azken hau
da 86etatik bizirik dagoen bakarra

rentzat. Laburbilduz, kultura munduko
agenteenganako hurbilketa egitea, urrats
garrantzitsua izango litzateke. Lehenengoa, Unibertsitatearen eta idazleen mundura hurreratu. Gero, herri ekimenetan
elkarrekin egitasmoak gauzatu eta aurrera
atera. Geroxeago, administrazioa euskaldundu.
Onaindiaren ustez, euskara borroka politikotik atera behar da eta arlo zientiﬁkora
eraman. Horregatik prestatu zuen 1994an
plan bat, gobernura helduz gero, aitzinerat eramateko. Hezkuntza eta Kultura
Eibarko kuadrilarekin, kartzelatik irten eta
urte batzuetara
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tu. Eusko Ikaskuntza, eztabaida kultural
eta ideologikorako toki aproposa litzateke, eta batetik Lapurdi, Nafarroa Beherea
eta Zuberoa, bestetik Nafarroa, eta gero
EAEko unibertsitateen koordinazio eta
topaleku baliagarria bilakatu.

Mario eta Esozi, umeekin, hondartzan

Sailak batzea nahi zuen, eta baita Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusia.
Unibertsitatean soziolinguistika sail zientiﬁkoa osatu behar litzateke erabakiak hartzeko. Alderdi guzietatik at legokeena eta
administrazioak haren erabakiak onartu
behar lituzke, hezkuntza ereduez, administrazioaren euskalduntzeaz, helduen
alfabetatze eta euskalduntzeaz edota udal
elebakarren dinamika aztertzeko. HABE
Kulturatik atera eta Hezkuntzara eraman
beharko litzateke.
Hainbat erakunderekin harremanak argitu behar ziren. Bereziki, Euskaltzaindia
eta Eusko Ikaskuntzarekin. Unibertsitate
mailako egitura berrian lan alorrak zehaz-

12

Mariok zioen jendea euskaldundu egin
dela euskara oﬁziala delako, ez gizarte
mugimenduengatik. Duela 40 urte, ez
zegoen dirurik euskararen alde egiteko,
baina geroago, 50.000 milioi pezeta. Eta
horrek ematen dio euskarari historiako
bultzadarik inportanteena, Nafarroako
Joana Albret erreginaren garaiaz geroztik.
Jende askok eta askok ez daki euskararik, baina bere zergekin ETB ordaintzeko prest dago. Edo egunkaria. Euskara
inoizkorik egoera mesedegarrienean eta
onenean dago. Berrogei urtetan hilzoritik
aurrerapauso nabarmenak ematera pasatu da.
Gauzak borondatez egin behar dira. Baldin norbait balego euskaraz egin nahi
duena, bada, munduko laguntza guztia
eman, baina ez da apurtu behar oreka, ez
bortxatu. Uste zuen kaltegarria zela horrelako polemika kaskarrak sortzea, auzi
honi buruz denok dugulako praktika integratzaile eta tolerantea. Beraz, ez dugu

tradizio hori eten behar, eta politika zientiﬁkoagoa egin beharko genuke, haren
iritziz.
Ikusi egin behar da zer dagoen egiteko
gizartean bertan, instituzio publikoetatik
at, euskara gehiago garatzeko. Baina, politikaren ikuspegitik ikusita: onartu behar,
horrez gain badaudela beste sentsibilitate
batzuk, eta horiek kontuan izan behar direla, jende guztia ados jartzeko. Eta hori
ez da inolako nobedadea. Uste zuen hori
zela Euskal Herrian egin den politika, nahiz eta jendeak baloratu ez, jendeak nahiago duela iskanbilak eta diferentziak
nabarmendu. Euskara arma politiko bezala erabili da eta maiz banakuntza sortzeko. Alderantziz egin beharko genuke,
demokrazia zaintzeko erabili.
Abertzaletasunak euskara berpiztea ekarri zuen —batzuen erradikaltasunak—
eta demokraziak beste bultzada bat eman
dio, formazio politikoen adostasunean
oinarrituta. Baina beste alde bat ere kontuan hartzekoa zela zioen, erdaldunen
erosotasuna funtsezkoa izan dela. Irakaskuntzan ia protestarik ez da egon irakasleen euskalduntzea ahalbidetzeko saioan,

Mario Onaindia berbaldi bat hasi aurretik

eta horrek euskara irakaskuntzan arrakastaz sartzea ekarri du.
Euskara normalizatzeko, telebista bezain
inportantea egunkaria dela zioen. Literaturarekin mundua sortu egiten dela askatasun handiarekin, baina egunkari batek
hizkuntza bortxatu egiten du eta alor guztietara hedatu beharra dago. Instituzioetan, euskararen aldeko jarrerak hartu behar ziren. Bera izan zen Legebiltzarrean
euskal idazleei laguntza ematea proposatu zuena laurogeigarren hamarkadan. Eta
baita AEK eta Egunkariaren alde ere, laurogeita hamarrekoan.
Hezkuntza-sistemak demokraziaren baloreak garatzeko balio behar du, eta euskararen eta gaztelaniaren kulturetatik, bietatik, parte har dezaten hiritarrek euren
prestakuntzarako.
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Euskal idazle eta itzultzaile
Mario ordenagailuan izkiriatzen

EUSKARA BATERATUA ETA

erabakita. Kartzelako zortzi urteetan, as-

HIZKUNTZA LITERARIOA

tia sobera izanik, ahal izan zuen guztia

Lekeition hazitako euskaldun peto-petoa
zen. Bere lehen hizkuntza euskara zen, eta
bere lehen gomutak, euskaraz izan zituen
bere barruan. Aita hizlari aparta zuen,
Gizaburuagako euskara dotorea berezko
modu ederrean zerabilena, haren arreba
Anjelitak bezala. Amak Lekeitioko lehorrekoen —txaputxeruen— hizkuntza bizia zuen. Mariok erraiten zuen Eibarren
etxean lekeitiarrez mintzo zela eta Gasteizen, eibartarrez, Esozi emaztea eta haren familia Soraluzekoak baitira.
Hogei urte inguru zituenetik, literatura
euskaraz idatziko zuela bazekien, hala
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irakurtzeari ekin zion. Jasotzen zuen guztia, gero euskaraz kontatzeko erabiliko
zuela pentsaturik.
Urte horietan, euskal ﬁlologia eta literaturari buruzko lan guztiak sistematikoki
irakurtzen jardun zuen. Klasikoekin hasi
zen, autorez autore, irakurri eta bakoitzaren gramatika aztertu. Eta modu berezian, sei hauek: Etxepare, Leizarraga,
Axular, Tartas, Etxeberri Sarakoa eta Mogel. Bakoitzaren apunte bikainak eta ikusgarriak egin zituen. Eskuz, argi eta garbi
jarrita, hiru koloretan, bere hizki txiki eta
politaz.

egoki bilakatu nahi badugu literaturarako
eta zientziarako lanabes. Tankera hauk
ez direla erderatik hartuak, baina euskal
orazio singlearen sintaxisaren desarroilo
normala direla. Garbikeria euskaraz jabetu zen dagino eskritore guztiek edo inportantenek erabili zituztela».

Marioren eskuizkribua

Mariok kartzelan Klasikoen Hizkuntzaz,
Euskara bateratuaz, Sintaxiaz eta Batasunaren bideaz idatzi zuen, 25 urte inguru
zituela eta euskara batua sortu berria zela,
klasikoek euskal joskera berri bat sortu
zutela defendatuz, euskara egokituz zernahi eskribatzeko gure hizkuntzan, euskara kulturaren, literaturaren eta zientziaren lanabes bilatu zutelarik. Honela idatzi
zuen: «Gainditze bat egiten dute, ezagutzatik, baina bere barnean asimilatua iraun
erazten duen gainditze bat. Orazio mota
hauek beharrezkoak dira, baldin euskara

Autoreak dira inportanteak, ez dute euskalki jakin batean idazten, nahastu egiten
dute. Eskritore zaharrek, klasikoek, hurbildu egiten gaituzte eta bateratu. Euskalkiak, elkarrengandik bereizi eta separatu
egiten gaituzte, hesiak dira. Euskalkietatik aztertzen hasi, eta ez dago soluziorik. Autoreak aztertuz, erraza eta aise da
konponbidea. Mogel eta Leizarraga hurbilago dira beren euskalkiak baino, izkiriatu zuen Mariok.
Euskara bateratzeko, klasikoen bidea
urratu behar da. Kontua da euskara literario sortzea, ez dialektoak hurbiltzea.
Euskara bateratu eta gainera, euskara
hizkuntza literario bihurtu. Hegoaldean,
1890 inguruan klasikoekiko etena ematen
da. Iparraldean, zorionez, gertatu ez zena.
Historian barrena, hizkuntzen bateratzea
eta literatura berriaren sortzea elkarturik
joan omen dira.
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Mario gurasoekin, Eibarko etxean

Euskal Herrian, euskal literaturak izan
dituen gorabehera guztietan, mugimendu politiko eta sozial bati elkarturik egon
da. Leizarragak euskara erabili zuen, euskaldunak kalbinista bihurtzeko. Axular
eta Tartasek, Trentoko Kontzilioaren ondoko literatura egin zuten, katoliko gisa.
Lehen aldiz, euskarazko hitz eta orazio-mota guztiez baliatzen dira, batez ere,
Leizarraga. Eta besteek, ondorengoek, ez
dute baztertzen aurrekoek idatzitakoa.
Garbizaleez iritzi hau zeukan Mariok:
«Iraultza horreetaz uko egin dezagun eta
lotu beti eskribatu den euskarari, Etxeparek, Leizarragak, Axularrek, Etxeberri
biek erabili zuten euskara har dezagun eta
ez beste berri bat asmatu; eta hark gainera
beldur gabe ez soilik hitzak banan banan,
baina bai ere sintaxisa, asko egokiagoa da
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egun hamaikak darabiltena baino». Euskarari kalte gehien egin ziona, debekuak
eta jazarpen oﬁzialen ondoren garbizaleak dira Marioren ustez. Ez dute euskara
baliatzen ideologia eta kultura bat sortzeko, euskara bera bihurtzen dutelako
ideologia. Hegoaldean, balio politikoak
hizkuntza-balioa bentzutu zuen.
Kaltegarritzat jotzen zuen Mariok bigarren korrontea, hau da, Larramendi, Astarloa, Novia Salcedo, Arana Goiri, Lizardi eta abarren joera linguistikoa. Idatzi
zuenez, «bere txadon, ludi, urrutizkin
etabarrek euskara itotzen zuen, eta literario ez ezik, ia mintzatzeko gauza ez zen

Mario, Nora alabari
biberoia ematen

nean, gure joerak ez du zerikusirik Aranarekin».

Mariori egin nahi izan zioten bigarren Gerla
Kontseiluaren kontrako paskina, kartzelatik irten eta
urte gutxira

bezala utzi zuten. Ez zitzaien axola handirik, gehienei bederen, zeren euskara euskaldunen nortasunaren gakoa bait zen,
baina ez euskara erreala, jendea mintzatzen zena, baina edozein. Ejiptikoak bere
piramideak bezala edukitzeko baitzen,
arrotzei erakusteko».
Baina era berean, hau dio: «Aranistak
gara egun euskaraz eskribatzen dugun
guztiok, hau da, euskara eskribatzea erabakitzen baldin badugu, Unamuno, Julio
Urkixo, Pio Barojaren joerak arbuiatzen
ditugu eta Aranari jarraitzen. Baina, gure
aranismoa ez da hemendik pasatzen, zeren erabaki hori politikoa da, ez du zerikusirik linguistikarekin. Baina, erabakia
hartu ondoan, eskribatzen hasten gare-

Azkueri buruz hau izkiriatu zuen: «moderatuena zen. Beti bezala erdian. Eskritore zaharrak kontutan ukan, baina bere
obra dialektoen termino multzoetan galtzen delarik; erdaratik datozen hitzak jarri
hiztegian, baina galdera-ikurrez beterik.
Zer eskribatu zuen Azkuek euskaraz, zer
euskarari buruz? Euskaraz deus guti eta
gehiena herriaren ahotik hartu eta berak
apainduta. Euskarari buruz? Gehiegi,
larregi».
Beste gidariaz, Aranaz, hau zioen:
«S. Aranak bestalde, bere garaiko —eta
Euskal Herriaren aurreko garaietako—
seme zela, huts berberak eta handiagoak
egin zituen; hain garbitu eta xahutu zuen
euskera, non ezin baitzen balia beretaz
euskaldunei zein zen bere aberria erakusteko, tituluak eta erakundeen slogan eta
izenak jartzeko baizen ez zuen balio haren eskutan. Eta hori ezin bestez zen,
itzurpiderik gabeko karrikan sartu zuelako bere burua, eta ez garai hartan euskara karrikan jendartean kausitzen zen
egoera eta mailaren kariaz. Orduan egun
baino euskaldun gehiago baitzegoen».
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Marioren omenez eginiko eskultura inauguratu
zenean, Zarauzko Ezker Tokian, ezkerretik hasita,
Marian eta Esther Onaindia, Esozi Leturiondo,
Legorburu eskultorea eta egilea; makurturik:
Nora Onaindia —Marioren alaba—, Ane Elordui
Onaindia eta Manu Gojenola Onaindia

Axular eta Leizarragaren korronteaz ari
dela, hau diosku: «berez, bakarrik ez da
gai euskara nazio-hizkuntza bihurtzeko.
Froga, gure gurasoek egin zieten kasuan
dugu. Abertzale ez zirenak baizik ez zituzten irakurri liburu horiek, zenbait salbuespenez landa, noski».
Eta honako ondorio honetara iristen da:
«egungo euskaldunok, nahi edo ez, bi
korronte hauen semealabak gara. Iraultza bat bien kontra, azken hogei urteetan Aranaren purismoaren kontra egin
den bezala. Euskaltzaindia orain 20 urte
[kartzelan, 1971-1974 inguruan] ez baitzen sentitu erantzule Aranak hitzekin
egin zuen etendurarekin. Euskal Herrian
ez dago egun bat ere Aranaren hiztegi eta
gramatika erabiltzen duenik. Eta egungoei esker, euskara, Axularren garaian ez
zena, euskaldun guztien nazio-hizkuntza
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bihurtu da. 1968a da gaurdagino prozesu
bi hauen tontorra. Batasunaren Kutxa eta
orok buruan dugun gertakariak hilabete
beretan jazotzen dira».
Beretzat naturalena euskaraz idaztea zela
esaten zuen. Baina, oinarria kartzelan hartu zuen. Hemen, aipatu behar da Koldo
Mitxelena eta Juan San Martinen laguntza. Familiarentzat euskarazko hainbat
liburu lortzen zuten. Hala irakurri zituen,
aipatutakoez gain, Añibarro, Oihenart,
Lapeyre, Joannateguy, Manezaundi, Ubillos, Juan Bautista Agirre, J.P. Arbelbide,
Campión, Azkue, Sebero Altube, Larzabal, Laﬁtte, Mitxelena… Biblia euskaraz
hiru egunetan irentsi zuen —gutun batean adierazten duenez—.
Berak zioenez, XIX. mendera arte hartu-eman handiak izan ziren euskarazko eta
gaztelaniazko autoreen artean. Norma-

Elurtzan datzaten
zuhaitz enborrak
nobela, Mario
Onaindia Biblioteka
delakoaren lehen
alea, lau hitzaurre
dituena, Hiria
argitaletxeak
kaleratutakoa

la omen zen elkar itzultzea. Euskararen
arazoak beretzat hauek ziren, egun: batetik, hizkuntza aurreindoeuroparra da,
testuinguru kultural indoeuroparrean.
Eta bestetik, hizkuntzaren barne arazoa,
bospasei euskalkitan zatikatua dagoelako.
Dialektoen batasuna 1968an hasi zen,
arau komunekin. Mariok zioenez, horren
emaitza da euskara estandarra —literarioa
gaizki deitzen dioguna, alderantzizkoa
baita— eta horren ondorioz, idazle izan
nahi duen belaunaldi oso batek lana egin
duela arauok bete nahirik eta, gainera,
modu sortzaile batean. Berbaldi batean,
batuak bakoitzak beste euskalkiak ezagutzeko balio izan zuela erran zuen.

Grand Placen aurkituko gara nobela

Onaindiak Saizarbitoria aipatzen zuen.
Honen arabera, Kafkaren antzeko bat
jaiotzeko ehunka lagun behar da formularioak euskaraz betetzen gogaituta,
aseguru etxe edo udaletxeetan. Nobela
intimista subjektibotik objektiborako
bilakaera egon behar da, Faulknerren
bidetik. Proust, Kafka eta Joycek objektiboa eta subjektiboa batu egin zituzten,
narrazio berean, eta horrela kontzientzia
indibiduala eta errealitatea, gauza bera
dira. Ez dago istorio neutrorik, denek
nahi dute politika edo ideologia bat legitimatu. Euskal literaturak, hirurogeiko
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hamarkadatik, berrikuntza guztiak bereganatu nahi izan ditu eta hizkuntzagatik,
intimismora jo du, barne monologora.
Euskarazko sorkuntzak duen garrantzia
ez zela ikusten esaten zuen. Hizkuntzak
aurrera egin dezan, ehunka lan eta zinema gidoi idatzi behar dira. Ez da nahikoa
nobelak eta gidoiak itzultzea. Euskal literaturarik ez badago, ez dago euskal zinerik, eta zinemaren arazo nagusia ez da
bere egiturarena, aurretikako oinarri literario ezarena baino. Gaelikoak Irlandan
oﬁzialtasuna lortu zuen, baina ez zegoen
sorkuntzarik. Latina eta greziera bezala,
funtzionarioek ikasi behar zuten zerbait
zen. Euskara gaztelaniaren mailan jarri
behar zen, alor guztietan. Literatura, hizkuntza politikatik desberdindu egin behar zen eta premia politikotik bereizi.

LITERATURA, ITZULPENA
ETA KOMIKIA
Itzulpenaren garrantzia. Kartzelan egin
zituen zortzi urteetatik, lehenengo hirutan euskaraz huts-hutsik irakurri eta idatzi zuen, batez ere itzuli. Gerra aurrean
argitaratutako guztia irakurri omen zuen.
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Mario, Nora eta Jon seme-alabekin, hondartzan

Mariok bazekien katalanek hamar urtetan
literatura unibertsaleko liburu nagusiak
euren hizkuntzara itzuli zituztela, eta bera
ere itzultzen hasi zen. Lur argitaletxearekin hartu-emanetan zegoen Mario.
Garrantzitsuena ez zen euskaldunek euren
hizkuntzaren balio politikoa hartu izana,
ideologia desberdinetakoek euskara erabili izana euren ideiak elkarri adierazteko
baino. Horregatik, Marxen testuak euskarara itzuli behar ziren, Marioren ustez.
Pentsalari alemanaren ideia politikoak
ulertzeko. Ez ekonomiara zuzenduak,
gizarte zehatzei buruz idatzitakoak baino. Eta Marxekin abiatu zen. Eta Hegel

Marioren euskarazko lanak biltzen dituen Mario Onaindia Biblioteka delakoa aurkezten Zarautzko Ezker
Tokian. Ezkerretik hasirik, Luis Haranburu Altuna, Manu Gojenola Onaindia, Esozi Leturiondo, Jose Luis
Lizundia eta Iván Igartua, 2006ko irailean

ere kontuan du Mariok. Ondorengoetan,
autore marxista eta ingurukoak aukeratu
bazituen ere, ikuspegi heterodoxoaz egin
zuen, berritzaileak zirenak.
Sintaxi eta estilo arazoak konponduta zituen Mariok. Baina lexikoarena, ez. Hiztegiak taxutu zituen, Axular eta Leizarraga idazle klasikoez, Autore Hiztegiak. Ia
bukatuta zituenean, jakin zuen Villasantek Axularrena, eta Arestik Leizarragarena eginda zituztela.

Eta honek Mariori 12 orrialdeko gutuna
igorri zion. Han esaten zion, hizkuntzaren
batasuna, italiar adibidea erabilita, ezker-ertainekoen eta faxisten arteko gatazka
zela. Lehenak, argitaletxekoak ziren, Lurrekoak, alegia, eta besteak, «H»-aren
arerioak zein Txillardegi. Hala ere, Mariorentzat Txillardegiren garrantzia bere
ideologia nazionalistaren alde berriztatzaile eta modernizatzaile izatean datza,
alde ortodoxoekin eten barik. Arestiren
kasuan, bere kontradikzio eta guzti, zu-

Bere hiztegi mailako lanak gidatzeko, Lur

bia da euskal kulturaren eta, beraz, giro

argitaldarira bidali zituen bere iritziak.

nazionalista batetik, eta ezker kulturaren

Editorialekoek Arestiri pasatu zizkioten.

artean, azken hau, sarritan aurrez aurre
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Onaindia Ulazia sendia. Ezkerretik lau nagusiak: Miren, Jakinda, Elbira —moja— eta Anjelita Onaindia Ulazia
neba-arrebak. Euren atzean dauden lehen emakume biak Marian eta Esther Onaindia, Marioren arrebak, Mario
erretratoaren erdian delarik, Manu lehengusuaren ezkontza egunean, Bilbon, 1989an

dagoena kultura, ideologia eta, inoiz, politika nazionalistarekin, zioenez.
Literatura borborka buruan zebilkion
irudimena menperatzeko eta erakusteko
modua zuen, eta baita hizkuntza berri bat
sortzeko manera ere, kartzelan sakonki
irakurritako klasikoen sintaxian eta hiztegian oinarritutako nobelak eraikitzeko.
Euskara batu berria, bereziki, lapurteran
oinarritu zuen. Bere nobeletan antzeko
gaiak zerabiltzan beti, askatasuna, hau
da, instituzio edo indarraren aurkako
borroka, askatasuna lortzeko. Presoaren
borrokaz dihardu Elurtzan datzaten zuhaitz enborrak eta Olagarroa eleberrietan.
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Emakumeen askatasunaz Grand Placen
eta Gela debekatua nobeletan. Gilen Garateako batxilera delakoan, gizon baten
izaera nola garatzen den, maitasunari esker, eta «Delrincon»en motorra nobelan
etorkin bat marjinaziotik irten nahirik
erakusten du.
Zertarako errepikatzen zituen gaiak galdetuta, hobeto egiteko, erantzuten zuen.
Esperimentalismotik urrun, osoki literarioa. Jakinik euskaraz ez dagoela literatur hizkuntza bakarra, material
linguistiko guztiaren egokitze partikularra —klasikoak, euskalkiak— egiten
ahalegintzen zen. Gero eta hobeto eginez,

Mariori Gasteizen egin zitzaion omenaldiko argazkia, 2003ko irailean, Ramon Jauregi
gidari eta hizlari izan zelarik

hasieran nahi zuen nobelatik urruntzen
zen. Bide luzeagoa beharko zuen. Euskal literaturak galdutako garai kultural
bat berreskuratu nahi zuen. Literatura
unibertsalak eman zituen pausoak eman
behar direla, zioen.
Laurogeiko hamarkadan hitzaldi ugari
eman zituen euskal literaturaz, bakarka
edo beste batzuekin, baita mahai inguruetan parte hartu ere.
Komikiarekiko zaletasuna umetatik zuen.
Eta gero, Sugea Kantari izeneko komikirako, Jose Ibarrolak marraztua, gidoia
idatzi zuen Mariok. Baita komiki biren

gidoia itzuli ere. Eta Marioren semeak,
Jonek, mutikotatik, marrazteko trebezia
aparta du. Esan behar da Mariok kartzelan margolan asko pintatu zituela, baina
bat baino ezin izan zuela kalera atera.
Marioren euskarazko lan guziekin, Mario
Onaindia Biblioteka sortu da. Bere zazpi
nobela, ipuin liburua eta komiki gidoia,
hau da, bederatzi sorkuntza lan; hamalau
itzulpen, inoren lanak euskarara ekarririk;
saioak eta hizkuntzari buruzko lanak biltzen dira Hiria argitaletxeak karrikaratzen duen bilduma honetan. Lehen aldiz
argitaratzen dira batzuk eta berrargitaratzen dira beste batzuk.
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5. Gilen Garateako batxilera
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18. Karl Marx: Frantziako gerra zibila
19. Karl Marx: Frantziako klase gatazkak
eta 1848ko ekaineko egunak
20. Judith Kerr: Hitlerek untxe arrosa
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21. Saki (Hector Hugh Munro): Bakerako jostailuak eta beste istorioak
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