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detiko abizena Lopez de Egilaz zen berez, 

baina XIX. mendean geratu zen familian 

bigarren osagairik gabe. Bestalde, Felix 

Lopez Presa bera ere Peli Presa moduan 

ezagunagoa bilakatu zen gerraren ondoren, 

eta guk ere bigarren era honetan izenda-

tuko dugu testuan hemendik aurrera.

Amak bere guraso eta nebarengandik ika-

sia zuen lanbidea Errementeri kaleko 12 

eta 14ko artisau-tailer txoetan: uhalgin tza, 

hau da, idi nahiz zaldien uztarrien tzako 

behar ziren osagarriak horni tzen zituen 

ofizioa. Soterak eta hiru semeek e txean jar-

duten zuten zeregin horietan, arnesen tzat 

1

G
asteizen jaio zen Felix Lopez Presa, 

1916ko azaroaren 20an, hirigune za-

harreko Errementari kale ezagunean. 

Sotera eta Valeriano ziren gurasoak. Aita 

gazterik hil zi tzaion, baita amaren bigarren 

senarra, Felipe Pereira, ere. Soterak, ordea, 

emakume kemen tsua izaki, eragozpen eta 

zailtasunei aurre egiten zekien. Felix eta 

bere bi anaia gazteagoak, Martin eta Aca-

cio, amaren babespean hazi ziren; amaren 

ereduari jarraitu zioten eta haren maita-

suna, xalotasuna eta aholkuak izan zituz-

ten lagungarri. Beti eskertu zioten amari, 

hainbeste arazo eta gabeziaren artean, 

eman zien heziera maitekorra. Aitaren al-
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muturgainekoak nahiz uztar-hede zihatu 

bigungarriak, idien bekoki zabalen ba-

beserako. Sokagin tzan ere ari tzen ziren. 

Neguak Gasteizen, jakina denez, oso ho-

tzak izan ohi dira. Horregatik, egur-ika tz 

apur batekin berotu behar izaten zuten 

e txea; erregaiaren zati bat  tximiniako sua 

manten tzeko erabil tzen zuten, eta bestea 

lanerako zeukaten gela balkoiduna pitin 

bat epel tzeko. 

Ostegunetan eta larunbatetan saltokia jar-

tzen zuten San Fran tzisko aldapan edo 

Andra Mari Zuriaren plazan, euren lanak 

eraku tsi alde. Ez ziren haiek garai lasaiak, 

gatazka zein greba asko egoten ziren eta. 

Hala ere, herrietan era tzen ziren ganadu-

-ferietan sal tzeari ekin zioten. Ez zuten, 

ordea, gastutarako ere egiten eta lehengo 

mar txara bueltatu ziren. Bizimodu apa-

lean, baina aurrera egiten zuten, konformi-

dade onekoak bai tziren. E txeko errenta hi-

lean hamabost pezetakoa zen eta ehunekin 

premiazkoena erosten zuten: esnea, ardoa, 

azukrea, olioa eta horrelakoak. Gabonetan 

Posta kaleko Los Chicos dendakoek jerez-

-botila bat eta turroi-barra bat erregala tzen 

zieten eta biho tzez esker tzen zuten.

edergailuak prestatuz. Inoiz lan oso la tza 

izaten zen: adibidez, eztena eta bi orra tz 

handi erabiliz, lodiera ezberdinetako larru-

tan hiru edo lau hari eskuz jostea. Baina 

beste ba tzuetan ez hainbeste: esaterako, 

kalparrak edota kopetakoak egiten zituz-

ten artilezko borla koloredunekin; baita 

larruzko gandorrak ere, Marokoko ahun tz-

-larru gorriz moldatutako zerrenda mehez 

eta azkonar-ilez apainduta; Parisko urre 

koloreko ta txeta distira tsuak ere eransten 

zi tzaizkien, kalparren edergarri gisa.

Ganaduak maitasun handiz arta tzea gusta-

tzen zi tzaien. Hartarako gauza tzen zituz-

ten, besteak beste, zaldien aho-uhalak eta 

Peliren ama,  
Sotera Presa, gaztetan

Peli Lopez haur tzaroan senitarteko 
batekin
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kultura-ekarpen ikaragarria izan zen or-

dukoa. Aldi hartan gai oso garran tzi tsuak 

kaleratu edo berrargitaratu ziren: gizarte, 

erlijio, politika, ekonomia eta politikari 

buruzko lanak edota munduan ospe tsuak 

ziren idazleen liburuak. Gazte jakinzale 

haiek irrika biziaz irensten zituzten eskura 

etor tzen zi tzaizkien irakurgai guztiak.

Kale, plaza eta zelaietan zehar, talde txotan 

edo bestelako bileratan, zeri buruz ez ziren 

gazte txo haiek min tza tzen eta ardura tzen: 

elikadura begetarianoa, esperantoaren ikas-

keta, erlijio nagusien oinarriak edota beste 

mila kontu zituzten aztergai. Autodidakta 

saiatu haiek etorkizun bikain batekin ames-

ten zuten: gizadi libre eta emankorra, giza es-

plotaziorik gabeko langile-indarra, denon tzat 

aurrerabide azkarra ekarriko zuen etorkizun 

ederra. Ordurako, baina, Apokalipsiko lau 

zaldizko beldurgarriak hurrera tzen ari ziren 

abiada bizian. Eta, tamalez, 1936ko uda do-

eskola, adiskideak eta 
lehen lanak

Herri-eskolara hainbat urtetan joan ondo-

ren, 1928ko irailaren 5ean Arana kaleko 

San Viator kolegioan hasi zen Peli. Han 

hiru ikasturtetan oinarrizkoenak eta be-

harrezkoenak ikasi ahal izan zituen, eta, 

1931ko udako oporrak har tzean, betiko 

u tzi zituen ikasketa arautuak.

Espainiara Bigarren Errepublika iri tsi berria 

zen. Herri-eskoletako haurrei, Martin eta 

Acaciori esaterako, aldaketa politikoa zer-

tan ze tzan adierazi zieten. Gainera konsti-

tuzio berriaren ale bana jaso zuten opari tzat. 

Pelik gogora tzen zuenez, honela zioen kons-

tituzioaren lehenengo artikuluak: «Espainia 

era guztietako langileen Errepublika da».

Lopez Presak bezala, hamalau urte zeuka-

ten gazte txoen tzat eta beste askoren tzat 

Peli gaztetan

Familiaren dendan 
bere ama eta 
anaiekin,  
1970eko 
hamarkadan



4

tzaileek bidalitako kaxak hustu, hemengo na-

hiz a tzerriko sal tzaileei eskatutako jeneroak 

eta haziak egiaztatu, eta abar. Arra tsaldetan 

De la Hoz dei tzen zen denda famatuko ba-

barrunak garbi tzen zituen; laster garraiolaria 

ager tzen zen zalgurdiarekin merkan tziak era-

matera, tren-geltokian faktura tzeko. Eta egu-

na amai tzean, Peli bera joaten zen Norteko 

estaziora, presa zuten gutunak posta-bagoiko 

buzoian zuzenean bota tzera. 

Gasteizko bezeroei hazi-zakuak e txera 

eramaten zizkien karro txo batean kon-

tuarekin batera. Beti ordain tzen zioten 

eta eskupeko txoren bat ere jaso tzen zuen. 

Fran tzia kaleko Trini Lopez andereak, 

adibidez, zilarrezko pezeta bat ematen 

zion. Bulegariaren aldamenean, berriz, 

merkatari tza-saileko argota ikasten zuen: 

kanbio-letrak, i tzul tzeak, ordaindu gabeak 

hakabe hartan heldu zi tzaizkien Gasteizera 

ere. Egun ba tzuk igaro ondoren, Pelik betiko 

galdu zituen garai hartako adiskideak.

Dena den, Errepublika denborako urte 

haietan e txetik kanpoko lehen lan-esperien-

tziek ere markatu zuten. Hamalau urterekin, 

1931ko urrian, mutiko-lagun tzaile moduan 

hasi zen lanean haziak, sokak eta enparauak 

sal tzen zituen Dato kaleko denda-biltegi 

handi batean. Ikastea nahi zuen mutiko 

gazteak. Sei hilabetean jardun zuen hainbat 

zereginetan: bulego nagusiko listuon tzia 

garbitu, beste bulegoa  txukundu eta lokala 

nahiz kanpoko espaloia eskobatu.

Gero oso hurbil zegoen poste txera joaten zen 

gutunak jaso tzera; eta ondoren beste hainbat 

lan desberdinetan ari tzen zen: paketeak egin, 

bezeroen tzako zurezko kaxak bete, horni-

Fran tzia kaleko denda aurrean

Emaztearekin Marokon, 1978 Marokon, 1976
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dinengatik per tsonaren giza handitasuna 

galdua zutenengandik urrun tzen hasi zen. 

Bere iri tziz, denok dugun espiritu zehaztu 

ezinak eskuratu zion izugarrizko kemena, 

borondate apurkai tza. Ibiltari pen tsakor 

eta bakarti bihurtu zen, udako ilunabar 

luzeetan, Gasteiz inguruetako mendi eta 

bidexketan zehar. 

I tzuleran hirira iristean, arrastiriari begira 

gera tzen zi tzaion, haran tzago zegoen se-

kretu preziaturen baten zain. Ibilera luze 

haiek, merienda eta edaririk gabekoek, 

bakarrik egoteko ohitura sendotu zioten, 

isiltasunean eta abstinen tzian gogoeta egi-

nez. Familia pobre batean jaioa izateak, 

amarengandik ikasi zuen zin tzotasunak 

eta hainbatengandik jasotako tratu  txar 

psikikoek bazuten zerikusirik jarrera ho-

rretan. Laster ikusi zuen  txirotasuna eta 

eta abar; kontura tzeke, goragoko maila ba-

ten jarduteko presta tzen ari zen.

Eta horrenbestez, 1932ko apirilean denda-

-biltegiari agur esan eta e txera i tzuli zen, 

amaren ondoan bere buruaren jabe izateko 

asmotan, familiari lagunduz.

Gaztaroko kezkak  
eta hausnarketak 

Pelik geroago ida tzita aitortu zuenez, ez 

zion gaztetandik zen tzurik ikusten bere 

bizimodua erostera, sal tzera eta irabaziak 

lor tzera soilik muga tzeari. Borroka anker 

eta basati horrek ez digula behar beza-

la bizi tzen uzten uste zuen. Artisau eran 

egindako nekazari tza-tresnak molda tzen 

zituenean, ordura arte ez zen zerbait gauza-

tzen ziharduela pen tsa tzen zuen, gizarteari 

ondo zetorkion ekoizpena eskainiz. Horre-

gatik, baserri-lanetarako sorkun tza apal 

haiek seme kutun tzat har tzen zituen.

Hamazazpi urterekin, baita beranduago 

ere, erabat konformagai tza zen; haus-

nartu, pen tsatu egiten zuen, bere burua 

mendera tzen saia tzen zen; arrazoi desber-

Emaztearekin 
Asturiasko 
hondar tza batean, 
1974
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Udako arra tsetan ez ezik, udazken eta ne-

gukoetan ere egiten zituen oinez paseo 

luzeak. Ilbeteko gau bake tsuetan, artisau-

-lantegi txoa i txi ondoren, Zadorra ibaian 

apur txo batean igeri egitera joaten zen 

urriko ilargiaren lehen prin tzekin. Agirre-

landako zelaiaren ondoan bere besakadek 

nola distira tzen zuten ikustea gusta tzen zi-

tzaion, ur astinduetatik kanpora tzen ziren 

bi txi estimatuak balira bezala. Agirrelan-

miopia sakona oztopo larriak bilakatuko zi-

tzaizkiola gizarte hartan eroso kokatu ahal 

izateko. Horregatik,  txikitatik ezagu tzen 

zuen bizimodu estuarekin jarrai tzea era-

baki zuen, alferrikako gasturik sortu gabe: 

batetik edari alkoholdunak eta tabakoa 

baztertu, eta bestetik ogi, esne, arrau tza, 

patata, arroz eta potajeaz osatutako oina-

rrizko dietari a txiki; eta horrenbestez, po-

zik bizi ziren bera eta e txekoak.

Olarizuko zelai 
ondoan, 1959

Estibalizko monasterio aurrean 1962an
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zen leku hura, ur minerala isur tzen zuen 

iturria bai tzegoen han. E txe txo bat zeukan 

aldamenean porlanezko aulki batekin, hor-

mari eran tsitako aterpe moduko bat gauza-

tuz. Eguzkiaren gozamena erago tzi gabe, 

arbola adiskide ba tzuek arnasbide biziga-

rria eskain tzen zioten, zuhai tz horietan bizi 

ziren  txori txoen  txorro txioekin batera.

Aterpe xamur horretan babesturik, goize-

ro irakur tzen eta hausnar tzen zituen bere 

autore begikoenen idazlanak: adibidez, 

Jean Jacques Rousseau-renak, haren esaldi 

famatuaz: «Jainko sor tzailearen eskuetatik 

da lorategi dirdai tsua zen, belar ugariz eta 

zuhai tzez inguratua; Zadorra ibaia lasaia eta 

garbia, zerua zohardi eta erabateko gau-isil-

tasuna: paraje horretan aurki tzen zuen Fe-

lixek hi tzik gabe bere barrena husteko giro 

egokia, ezpata-dan tzari baten gisa iretargi 

amandrearen argipean belarretan saltoka.

Neguko gauetan, berriz, Eharirako errepi-

dean aurrera jo tzen zuen pauso motelean, 

azukre-fabrikara heldu arte, ilargia bidaide 

zuela beti. Buruz ikasitako poemak gogora-

tzen zituen: maitasun-, -isiltasun- edota 

herio tza-poemak. Gero hirira i tzul tzen 

zen, kale ilun eta ho tzetara, pen tsamendu 

goibeletan murgildurik. Eta betiko i tsa tsita 

geratu zi tzaizkion i tzalak, maitasuna, ilargi-

-prin tzak, isiltasuna eta herio tza.

irakurketak

Irakurzale amorratua izan zen Peli 

 txiki- txikitandik. Zer esanik ez gaztaroan. 

Bere hi tzei jarraituz, egun argiz egindako 

ibileretan beti eramaten zuen libururen 

bat sakelan. Goizetan eta eguraldi onez, 

egunsentia sumatu orduko, arin-arin El 

Mineral-eraino joaten zen. Izenaren jabe 

Senar-emazteak Oñatiko adiskide ba tzuen ezkon tzan,  
1960ko hamarkadan
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azal tzera eta sala tzera. Baina, era berean, 

beti nabarmendu zituen garai haietako 

jende apalaren bertuteak. Aurrekoekin 

batera, Alfred de Vigny idazle fran tsesa 

ere estimu handitan zeukan Felixek, ha-

ren «La mort du loup» poemak argitasun 

handia ekarri bai tzion bere jakingura-

-prozesuan.

Familia apaleko mutiko eta gazte hark, 

amaren lagun tza besterik ez zuenak, ika-

ragarrizko garran tzia eman zion irakur-

tzeari, batetik eta bestetik lortutako liburu 

eta izkribuez bere burua janzteari, ingu-

ruan maiz nabari tzen zuen giro ho tz eta 

gaiztoari jaramon gehiegi egiteke.

irtetean, dena ona izan arren, guztia alferrik 

gal tzen da Gizakiaren eskuetan»; Friedrich 

Nie tzsche-ren teoriak, supergizonaren eto-

rreraren iragarpenarekin, eta gizarteak bere 

helburua garaiz ezagu tzen ez badu, desager-

tzeko duen arriskuarekin; Leo Tolstoi idaz-

le eta pen tsalari espiritualaren mezuak, giza 

sorrera den lurra landuz, bakearen eta umil-

tasunaren bila ari zirenak.

Victor Hugo zen bere tzat idazlerik uniber-

tsalena, jaun txoek zapalduei eragindako 

sufrimendu, irain eta laido guztiak ondo 

ezagu tzen zituena. Bere humanismo sako-

nak bul tzatu zuen botere tsuen gehiegike-

riak eta hainbat barrabasen mal tzurkeriak 

Azken urteetan 
bilobarekin, 1989

Peli  
zahar tzaroan
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Gerra bukatu baino lehen txeago, 1938an 

Fran tzia kaleko 3. zenbakian lokal bat 

erosteko aukera izan zuen familiak, 8.800 

pezeta ordainduz. Egia da ordurako ma-

txinatuek izen berria ezarri ziotela kalea-

ri: Calvo Sotelo zeri tzan garai hartan eta 

horrela jarraitu zuen 1979ra arte. Feria-

-lekutik oso hurbil zegoen uhalgin tza- 

-denda horrek 2003 urtera arte iraun zuen. 

Hamarkada askotan lanbide horren ikurre-

tako bat bilakatu zen Gasteizko azoka in-

guruan, kanpoan zin tzilik eskegita zeuden 

baserri-tresnek garbi asko adierazten zu-

tenez. Nekazaritzaren gainbeherak ekarri 

zuen horrelako denden itxiera.

Z
eukan izaera kontuan izanda, 1936- 

-1939ko anaiarteko gerrak iraun zuen 

bitartean, Pelik asko sufritu zuela 

pen tsa dezakegu: urte negargarri haietan 

lagun asko galdu zituen; Gasteiz lehen 

guda-lerroan egon ez arren, a txiloketa eta 

fusilamendu ugari izan ziren Arabako hiri-

buruan, Estepan Urkiaga Lauaxeta olerkari 

bizkaitarrarena, beste askoren artean. Ho-

rretaz gain, II. Errepublikak ekarritako 

arna sa berriak bat-batean ito zituzten mili-

tar ma txinatuek. Zorionez, ez zuen frentera 

joan beharrik izan, ikusmen aldetik zituen 

arazoak zirela bide, libratu egin bai tzen be-

tebehar larri eta arrisku tsu hartatik. 

Gerraoste latza, baina aldi 
berean gozoa eta emankorra

Gasteizko plaza nagusian lagun batekin eta lanerako 
jan tziaz, 1950eko hamarkadan
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gertatuko zi tzaion Peliri, Gasteizen ara-

zoak izandako hainbat kanpotarri lagun tza 

eman ahal izateko. 

Alabaina, gerraosteko sasoi ilun hartan, go-

se-urterik gogorrenetan, Felixek bere bizi-

tza zeharo aldatuko zuen per tsona aurki-

tzeko zoria izan zuen. Presentación Adán 

1940ko apirilean ezagutu ondoren, urte 

askoan bere andrea izango zenarekin el-

Dena den, Felixen jakingura asegai tza ez 

zen gu txitu. Gerrate ondorengo aldi zail 

haietan ere, lan-orduetatik at, ez zion bere 

burua janzteari uko egin. Beste hizkun tza 

ba tzuk ikasten hasi zen: ingelesa eta fran-

tsesa, adibidez; Arte eta Lanbide Eskolan, 

hain zuzen ere, gerora berarekin lotura oso 

estua izango zuen ikaste txean. A tzerriko 

hizkun tzak jakitea, gainera, baliagarria 

Sotera Presa dendaren 
aurrealdea 1970eko 
hamarkadan

Pelik hainbat a tzerritarri 
emandako lagun tza aipa tzen 

da El Pensamiento Alavés 
egunkarian 1957an agertutako 

lan honetan

«Los buenos samaritanos», Peliren lagun-
tza-ekin tzei buruz Santiago Arinak 1960ko 

hamarkadan argitaratutako artikulua
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tzen zuenez, Juana erabat gortuta geratu 

zen eta Soterak amarengandik ez zuen hi tz 

ba tzuk baino ikasterik izan euskaraz.

Dena den, P. Lopez Presari ez zi tzaion 

gure hizkun tza zeharo arro tza suerta tzen. 

E txeko negozioa, dakigunez, uhalgin tza 

eta sokagin tza izanik, bezerorik gehienak 

nekazariak zituzten. Arabarrak ez ezik, gi-

puzkoarrak, bizkaitarrak eta nafarrak ere 

bai. Eskualde mugakide haietatik jende 

asko ingura tzen zen Gasteizko feria ospe-

tsura. Horietako gehienak ia euskaldun hu-

tsak. Fran tzia kale inguruan eta Santiago 

ospitale ondoan egiten zen ganadu-azoka 

garran tzi tsu hartan hamaika salerosketa eta 

kartu zen. Ezkon tza hartatik lau seme-ala-

ba jaio ziren: Felix, Emilio, Mari Karmen 

eta Ana Rosa. Senar-emazteek elkarrekin 

jarraitu zuten maitasun eta leialtasun osoz, 

1981eko maia tzean Presen hil zen arte.

euskaraz ere 
maitemintzen hasi

Peliren haur tzaro eta gaztaroko Vitoria 

hura ia zeharo erdalduna zen. Egia da ama-

ren aldetiko amona, Juana Cahúe, Legu-

tiokoa eta euskalduna zela. Legution eus-

karaz egiten zen sasoi hartan, baserrietan 

nahiz kalean. Baina, haren alabak konta-

Presen emaztearekin 
 eta lehen semearekin,  

1943an

Familiako argazkia 1950eko 
hamarkadan

Aran tzazun eraiki tzen ari ziren eliza berrira egindako  txangoa  
(1956-1957 inguruan)
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goialdean zeuden bi ikaste txetan lehenik; 

eta, 1930etik aurrera hiritik kanpora jaso 

zuten eraikin bikainean. Euskal kulturaren 

historian inportan tzia oso handia izandako 

Jose Migel Barandiaran eta Manuel Le-

kuonak, besteren artean, han jardun zuten 

irakasle- eta kargu-lanetan. Ahalegin haien 

emai tza izan zen, adibidez, Kardaberaz 

Bazkuna, euskara ikasteko eta hobe tzeko 

ikasleek seminarioan eratutako elkartea.

Tamalez, kostata eta nekez ematen ari ziren 

euskararen aldeko urra ts  txiki haiek guztiz 

negozio ixten zituzten batetik eta beste-

tik ailegatutako baserritar eta tratanteek. 

Pelik, beraz, Andra Mari Zuri plazako sal-

tokian lehenik eta Fran tzia kaleko dendan 

geroago, sarritan en tzungo zuen euskaraz 

hi tz egiten.

Bestalde, aipatu beharra dago Gasteizko 

seminario nagusian gerra aurreko ha-

markadetan euskara lan tzeko kezka gehi-

tuz joan zela zenbait ikasle eta irakasleren 

artean. Kontuan izan behar da garai haie-

tan hiru probin tzietako abadegaiak –ara-

barrak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak– 

elkar tzen zirela elizbarrutiko hiriburuan 

apaiz-ikasketak buru tzeko: alde zaharreko 

Orreaga aldera egindako  txango batean, 1972

Biloba eta emaztearekin Baionan 1960ko 
hamarkadan
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euskaraz irakasteko 
Gerra ondorenGo  
lehen ahaleGinak

Ez dakigu zenbaterainoko eragina izan 

zuen Gasteizeko hirian eta Araban gerra 

aurrean seminarioan aritu zen talde txo 

euskal tzaleak. Apaizgaitegitik kanpora 

igarri ote zen, alegia. Edonola ere, arestian 

esan bezala, gerra ondoren agintari berriek 

euskararen aurka azaldu zuten jarrera zi-

talak errotik moztu zituen ordura arte alor 

horretan erdie tsitako emai tza apurrak. 

Esan nahi duguna zera da: 1940ko eta 

1950eko hamarkada gogorretan euskara-

ren alde zerbait egitea ezinezkoa edo oso 

zaila zela Hego Euskal Herri osoan; Ara-

ban ere bai, noski. Horrexegatik, hain zu-

zen ere, ez dute meritu makala urte ilun 

zapuztu eta eten zi tzaizkien apaizgaitegiko 

irakasle-ikasleei, agintari militar berriek 

1936ko udan boterea bereganatu zutenean. 

Esaterako, J. M. Barandiaranek Ipar Eus-

kal Herrira alde egin behar izan zuen ihesi, 

eta M. Lekuona, gerra-denboran Lasarteko 

komentu batean ezkutatuta egon ondoren, 

Kalahorrara ego tzia izan zen luzaroan ino-

lako lan-kargurik gabe. Gainera, frankis-

tek ez zuten gerraostean ere e tsi Gasteizko 

elizbarruti bakar eta «arrisku tsu» hura za-

titu eta hiru elizbarruti berri eta ahulagotan 

sakabanatu arte. Hori 1950eko hamarka-

daren hasieran lortu zuten.

Talde batekin Iruñean, 1960

Andoni Urrestarazu 
Umandi maisuarekin, 
1980
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nak nabaritu behar izan zituzten euren 

ahaleginetan. 

Baina geroxeago, Joaquín Ruiz-Giménez 

Hezkun tza ministro izan zen garaian 

(1951-1956), zirrikitu  txiki ba tzuk zabal-

du zirela aprobe txatuz, euskarazko eskola 

ba tzuk jar tzea pen tsatu zuten agintariek, 

baita Gasteizen bertan ere. Hartarako 

irakasleak frankista eta erreketeen artean 

bilatu zituzten lehenbizi, ho ts, errejimena-

rekin ados zegoen jendea nahi zuten. Bai-

na hauek, nahiz eta euskaraz hi tz egin, ez 

omen zeukaten gramatika-oinarririk. 

haietan, inoren laguntasunik gabe eta 

baldin tza arrisku tsuetan, gure hizkun-

tzaren lekukoari eu tsi ziotenek.

Gerra ostean horretan saiatu zen lehenen-

goetako bat Andoni Urrestarazu Umandi 

(1902-1993) araiarra izan genuen. Lan-

-kontuak zirela bide, luzaroan Arabatik 

kanpora ibili ondoren, eta gerrako nahiz 

espe txeko pena-nekeak jasan eta gero, 

Gasteizera bueltatu zen 1942an. Kontrako 

giroa aurkitu arren, A. Urrestarazu euskal-

dun berriak berehala ekin zion euskarazko 

eskolak emateari era erdi klandestinoan. 

San Antonio kaleko bere pisuan irakasten 

zien bertara hurrera tzen zirenei. Makinaz 

ida tzitako orri ba tzuk testuliburu tzat era-

biliz, Peli Presak ere Umandi izan zuen 

euskara-maisu e txebizi tza hartan, per-

tsianak jai tsita badaezpada ere.

Urrestarazuk, ordea, frankismo garaiko 

errepresioaren berri izan zuen 1950eko ha-

marraldiaren hastapenean ere: a txiloketa, 

kar tzela, deserrira tzea eta erbestera tzea. 

Beraz, Peli eta beste adiskide ba tzuk 

irakaslerik gabe geratu zirenean, urte ba-

tzuetan hu tsune eta eragozpen nabarme-

Andoni Urrestarazurekin Baionan, 1960ko 
hamarkadan
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Gu txien uste denean, baina, sor tzen dira 

eragozpenak eta trabak. Institututik Jesús 

Obrero ikaste txera aldatu zuten euskaraz-

ko eskolok emateko lekua. Eta orduan 

ikasleen izenak poliziaren eskuetan jar-

tzeko agindua jaso zuten. Hori zela eta, kla-

seak bertan behera gelditu ziren. Ez zen, 

dirudienez, kasu bakarra izan. Urte ber-

tsuetan Bilboko Erribera kaleko Euskal-

tzaindiaren egoi tza zaharreko geletan Xa-

bier Peñarekin euskara ikasten ziharduten 

ikasleei an tzeko zerbait gertatu omen zi-

tzaien: behin eta berriz poliziaren bisita 

izan zutela, alegia.

Peli euskarazko irakasle

Orduan Peli Presa euskaldun berriari iri-

tsi zi tzaion eskola hauetaz ardura tzeko 

aukera: 1956an ekin zion eginkizun horri 

Gasteizko Florida parkearen er tzean ze-

goen Bigarren Hezkun tzako Institutuan; 

sasoi hartan Ramiro de Maeztu zeri tzan 

eta 1980az gero Eusko Legebil tzarraren 

egoi tza da; interes handia sortu zuten klase 

haiek –250 ikaslek eman zuten izena– eta 

arra tsaldeko 7,30etatik 9,30etara ari tzen 

ziren. Hiru ikasturte iraun zuten horrela 

institutuan.

Gasteizko Institutuan, gaur egungo Legebil tzarrean, 
hasi zen Peli euskarazko eskolak ematen 1956an 

(Argazkia: Gasteizko Udal Ar txiboa)

Euskara irakasteko Pelik erabilitako ariketa bat
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Horrenbestez, beste hu tsarte bat pairatu 

behar izan zuen euskararen irakaskun tzak 

Arabako hiriburuan. Baina laster arazoak 

konpon tzen eta euskal tzaleen asmoak bi-

deratzen hasi ziren poliki-poliki. Hainbat 

per tsonaren bitartekari tzari esker, Koldo 

Mi txelenarena besteren artean, 1965ean 

lortu zen Arte eta Lanbide Eskolan eus-

karazko eskolen tzako toki iraunkor bat. 

Aspaldi txotik ezagu tzen zuen ikaste txe ho-

rretan ariko da Peli Presa hogei urtez gure 

hizkun tza gasteiztarrei irakasten. Horre-

Arte eta Lanbide Eskolan mila bat ikasleri iraka tsi zien euskara 
Pelik hogei urtetan zehar (1965-1985) (Argazkia: Garikoi tz Estornés 

Zubizarreta, 1999)

Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolako 
memoria, Peli ikaste txe horretan 

euskarazko irakasle zenean

Garai hartako Arte eta Lanbide 
Eskolako irakasleak

Peliren omenez 1973an ikasle batek  
moldatutako ber tsoa
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leen artean, hainbatek aitortu digutenez, 

benetan maitagarria bai tzen maisu nahiz 

per tsona bezala. Urte gai tzetan euskara-

ren alde egin zituen etengabeko lanengatik, 

Arabako Ikastolen Federazioak bere esker 

ona adierazi nahi izan zion omenaldi baten 

bitartez 1992ko ekainean, Armentian os-

patu zen Araba Euskaraz jaiaren barruan. 

tarako, I. Lopez Mendizabalen Xabier txo 

eskola-liburuaz edota Umandi maisuaren 

materialaz baliatuko da hasieran, baina 

gerora beste ikasbide ba tzuk ere erabiliko 

ditu: Pa txi Altunaren Euskera, hire laguna 

metodoa, adibidez. 

Pelik 1985ean hartu zuen erretiroa. Azke-

nera orduko nahikoa zailtasun zuen kla-

seak emateko, betidanik zeuzkan ikusmen-

-urritasunak areagotu egin zi tzaizkiolako. 

Hori dela-eta, lagun tzaile bat jarri zioten 

ikasgelan. Hala ere, oso estimatua zen ikas-

Ikastolen 
elkarteak Peliri 
egindako 
omenaldikoak, 
1992
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izan arren, ohitura horri ia bizi tza osoan 

eu tsi zion. Eta hizkun tza berriak mende-

ratu ahala, horietan moldatutako liburuak 

eta lanak irakur tzen zituen; euskarazkoak 

ere bai, noski. 

Irakurketa eta hausnarketa horiek tantaka 

eta astiro papereratu zituen urte askotan 

zehar. Ahalegin horien emai tza 1983an 

kaleratu zen: Helburua. Bizizaletasunaren 

alde izeneko liburua. Ohiko apaltasunez, 

Pelik ez zuen lana bere izenean argitara-

tu, goitizen baten bidez baizik: «Gogoa» 

ezizenaz, alegia. Gasteizko Eset argitale-

txeak inprimatu zuen seminarioko moldiz-

«helburua» izeneko 
liburua

Alabaina, Peliren ekarpena ez zen euska-

raren irakaskun tzara soilik mugatu. Ida tzi 

ere egin zuen, bere barne-mundu abera ts 

eta interesgarria besteei ere azaldu guran. 

Gorago aipatu dugu gaztetatik eduki zue-

la irakur tzeko zaletasun handia eta era as-

kotako testuak eskura tzen zituela: poesia, 

an tzerkia, eleberriak, saiakerak, eta abar. 

Irakur tzea ez ezik, irakurgaiei buruz pen-

tsa tzea eta hausnar tzea ere gogoko zuen. 

Bista aldetiko eragozpen larri samarrak 

Peliren beste alderdi batzuk
Helburua deituriko liburua 

argitaratu zuen Pelik 1983an, 
Gogoa izengoitia erabiliz
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ez duela titulurik, eta ez datorrela literatu-

ra egitera; gizon sentibera besterik ez dela, 

eta hori sarritan errepika tzen du hurrengo 

orrialdeetan ere.

Pelik garbi bereizten ditu gizakiok dugun 

gorpu tza eta gogoa. Gogorik gabe ezin 

gara bizi; gogoa da gure ekin tza guztien 

oinarria. Izan ere, gogoak ez baitu bere-

tzat gaur egun ohikoa duen adiera baka-

rrik, zerbait egiteko nahia; baizik eta, garai 

bateko hainbat euskal idazleren artean (N. 

Ormae txea Orixe, J. Zaitegi eta beste asko) 

zeukan esanahia ere bai: izpiritua, anima, 

alegia. Lopez Presa sinestuna da, berezi 

tegian. Autoedizioa izan zela esan behar 

da. Euskarazko edizioaren ondoren, gaz-

telaniazko bat ere argitaratu zen El destino 

izenburuaz.

Hasieratik suma daiteke lanaren tanke-

ra: gizakideen alde lan egin dutenei, per-

tsona gogo tsu eta fededunei, tolesik gabe-

ko biho tzei, gaixo eta behar tsuei, oinazez 

eta zapalduta bizi direnei, onerako joera 

daukatenei eskain tzen die liburua egileak. 

Garbi aitor tzen du ez dela ezer asma tzen 

ari; ez dela letragizona autodidakta baino, 

Pelik moldatutako Helburua idazlanaren 
eskuizkribua.

El destino, 
euskaraz ida-
tzitako Helburua 
liburuaren 
erdal i tzulpena. 
Egilearen 
argitalpena
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Hortaz:

gizakiok etorkizun-egileak

izan behar dugu.

Beraz, gizaki bakoi tzak badu, Peliren iri-

tziz, ezarritako helburu bat. Hori erdiesten 

saiatu behar du, nahiz eta maiz zeregin lor-

tezina dela iruditu. Bakardadea, nagikeria 

eta norberekeria baztertuz, elkarlanean jar-

dun beharra dago, gizateriaren mesedetan. 

Dena den, Peliren fedea ez da pi tzadura eta 

zalan tzarik gabekoa. Liburuaren idazketa 

amai tzen ari dela, emazte Presen eta ama 

Sotera hil tzen zaizkio hurrenez hurren. 

Bata minbizi zital batek eraman zuen, adi-

samarra, hori bai. Liburuan ez duzue kris-

tautasunaren aipamen zuzenik aurkituko. 

Jainkoa bera zeharka izenda tzen da: Ereile 

Ahal tsua, Gogo Sor tzailea, Orosor tzailea.

Hara liburuaren «Helbururan tz» deituriko 

atalaren hasieran datorren sarrera moduko 

argigarri hau:

Behin batez, Ereile Ahal tsuak

gizakiok uniber tso zabalera

jaurtiki gintuen:

etorkizun berriaren haziak

izan gaitezen.

Norberagan, helburu bateraino

iristeko beharrezkoa jarri zuen.

Peli Lopez Presari 1983an Egin egunkarian egindako 
elkarrizketa

Lopez Presari El Correo egunkarian egindako 
elkarrizketa, 1984-08-23

Peliri buruzko beste artikulu bat El Correon, 
1985-05-31
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rria? Honelako hondamendia, ene ustez, 

ez da bidezkoa, ezinezkoa baizik! Ez dut 

ezer uler tzen! Horrengatik, nere larrialdia 

ixilik har tzen dut! Ezezagunaren aurrean 

zer egin dezaket?»

Aita Orosor tzaileak ama bat ere eman 

digu: Natura. Harrigarria da ekologiak 

Lopez Presaren tzat duen garran tzia. Ba-

dakigu Peli Presa ez genuela azken or-

duko naturazalea; gazte-gaztetatik maite 

eta miresten zituela izadia eta paisaia; 

ibiltari eta mendizale porrokatua izan 

zela, adinak eta osasunak u tzi zioten arte. 

Hala ere, azpimarra tzekoa da liburuaren 

zenbat zatitan nabarmen tzen den natura-

rekiko errespetua eta ingurumena zaindu 

beharra. Peliren ustez, natura honda tzen 

ari den heinean, geure fun tsezko izaera ere 

kamusten ari baita.

Gizartea bera krisian zegoela irudi tzen zi-

tzaion Peliri. Hortik atera tzea ez da zaila, 

bere ustez, teorian behin tzat. «Erlea» ezi-

zenez sinatuta, Xabier E txaniz Erlek Egin 

egunkarirako Helburua liburuaren ingu-

ruan 1983an Presari egin zion elkarrizketa 

batean honela zioen egileak: «Teoriaz, 

pen tsaeraz, oso erraza da. Gizonak bere 

nak bestea. Baina biak, Pelik gehien maite 

izan zituen per tsonak, ia batera joan zi-

tzaizkion. Hau gertatu zenean, noraezean 

sentitu zuen bere burua: «Nolako biho tza 

du gure egile horrek? Nork sun tsituko 

luke berberak egindako bizidun miresga-

Zestoako adiskide batek, Helburua liburuarengatik eskerrak 
emanez, Peliri igorritako eskuti tza, 1987
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milia eta beste hainbat gai jorra tzen dira 

Presaren lan horretan. Utopia-ku tsua 

dutela ego tzi zion norbaitek. Izan liteke. 

Baina ez al da miresgarria artisau auto-

didakta batek teorian eta praktikan u tzi 

zigun irakaspena?

teoria eta Praktika 
uztartuz

Peli Presa gizon sentibera eta bihozbera 

izan zela diote harekin harremanen bat 

eduki edo bere ondoan bizi tzeko aukera 

izan zuten guztiek. Aipatu berri dugun 

liburuan agertu zituen lagun hurkoaren-

ganako maitasuna, premia duenari lagun-

tzeko kezka edota krisian dagoen gizarte 

hau alda tzeko irrika ez ziren teoria mailako 

desio onak bakarrik izan. Teoria eta prak-

tika ondo uztar tzen jakin zuen gasteiztar 

honek.

Mesedeak egiteko beti prest genuen Peli: 

senide, adiskide eta ingurukoei ez ezik, 

ezezagun eta kanpotarrei ere bai. Horren 

adibide ugari u tzi zigun bizi tzan zehar. 

Lagin moduan hor dugu Bilboko kon tsul 

britainiarrak eskerrak emanez 1964an igo-

pen tsaera aldatu behar du, gizonak bere bi-

ziari, pen tsaera berri baten bidez, helburu 

berri bat eman behar dio […] Eta krisi ho-

netatik atera tzeko, gure bizia maite badu-

gu, nahikoa da. Orduan esango dugu: zer-

tarako armak? armak elkar hil tzeko dira; 

zertarako nahi dugu hori?»

Ez dira hemen ahi tzen Pelik bere liburuan 

egiten dizkigun galderak eta proposame-

nak: askatasuna, herrien eskubideak, fa-

Aita Santi Onaindiak, Helburua liburuarengatik eskerrak emanez, Peliri 
bidalitako gutuna, 1983
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rri zion gutun adierazgarria. Izan ere, ikasi 

zituen hizkun tzak ez bai tzituen bere onu-

rarako soilik erabili Pelik. Esate baterako, 

garai batean, ingelesa edo fran tsesa gaur 

egunean baino gu txiago mendera tzen ze-

nean, Gasteiztik igaro tzean ezbehar, istri-

Bilboko kon tsul britainiarraren gutuna, Peliri 
eskerrak adieraziz, 1964

Peli seme-alabekin eta Erresuma Batuko Juanita 
lagunarekin 1950eko hamarkadan Gasteizen

 Ikasle ohiek Peliri, hil ondoren,  
eskaini zioten poema
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pu edo beste ezustekoren bat izanez gero, 

arazo la tzak eduki tzen zituzten turista 

edo bestelako bidaiari a tzerritarrek. Or-

duan bazekiten udal tzainek norengana jo 

interprete-lanetarako. Pelik urte askoan eta 

musu-truk bete zuen zeregin hori. Lopez 

Presaren herio tzaren ondoren ere, batek 

baino gehiagok gogoratu zuen ida tziz per-

tsona berezi haren neurrigabeko boronda-

te ona.

Bere maisu Andoni Urrestarazu baino ur-

tebete lehenago hil zen Gasteizen 1992ko 

abuztuan, 75 urte zituela. E txekoek ho-

nako hau jarri zioten eskelan: Peli Lopez 

Presa «Gogoa», benetan gizon ona.

Felix Presa hil 
zenean, Deia 

egunkarian 
azaldutako oroi tza

Peliren herio tza jakinarazteko eskelak, 1992ko 
abuztuaren 8an
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