PASAIAKO EUSKAL KRONIKA ZAHARRAK

Nire guraso eta anaiei.
Marijori eta bideari
ekin diozun horri, Mariari.
Itziarri.

2

Pasaiako euskal
kronika zaharrak

Antxon Elortegi Bilbao

3

AURKIBIDEA
Sarrera: Xabier Portugal.......................................................................................................... 5
Hitzaurre gisakoa eta “Nemesio Goia”ri elkarrizketa: Pako Sudupe....................................... 6
Hitzaurrea: Antxon Elortegi ................................................................................................... 10
Testuen trataera ...................................................................................................................... 11
Testuak irakurtzeko hiztegitxoa ............................................................................................. 12
Esker ona................................................................................................................................ 13

HERRI-KAZETARITZA
GARAIA ................................................................................................................................ 14

PASAIAKO HERRI-KAZETARITZAK
Autoreak ....................................................................................................................... 18
Autoreen arteko harremana .......................................................................................... 20
Kanpotik idazten duten autoreak .................................................................................. 30
Emakumea, herri-kazetari............................................................................................. 33
Auzoetako kronikariak ................................................................................................. 40
Pasai San Pedro.................................................................................................. 41
Pasai Donibane................................................................................................... 45
Pasai Antxo ......................................................................................................... 49
Trintxerpe............................................................................................................ 51

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 54

HMEROGRAFIA .................................................................................................................. 55

4

SARRERA

Kasualitatea badirudi ere, liburu honen hitzaurrea egiteko eskatu zidatenean, «Oarsoaldeko
Hitza» egunerokoa jaioberria zen. Euskaraz idatzitako Pasaiako kronika berri hauek, tunel ilun
batetik atera ondoren, esan liteke liburu eta CD honetan irakurleak aurkituko dituen albisteen
jarraipena direla.
Alde horretatik, Antxon Elortegik aurrera eraman duen lana oso hutsune garrantzitsua
betetzera iritsi zaigu, ez soilik ezezaguna zitzaigun material hau gure herriaren historia ezagutzeko
eta ulertzeko funtsezkoa delako, baita gu guztion memoria berreskuratzeko baliagarria suertatzen
delako ere.
Gerra aurreko garaian egunkari eta aldizkarietan argitaraturiko kronika hauek urrun gelditzen
zaigun garai batez mintzo zaizkigun arren, hitza dela medio, euskararekin lotzen gaituzte berriro.
Gure hizkuntza, emeki-emeki bada ere, eguneroko bizitzan dagokion tokia betetzen ari da, nahiz
eta 1937. urtean kazetari haien lanak eten zituztenen nahia eta gure ama hizkuntzaren erabilera
debekatu zutenen oinordekoen ahalegina makala ez izan.
Gurea bezalako herriei lehendabizi boterea kentzen diete, gero hitza eta, azkenik, irudia
lapurtzen diete, herri horren nortasuna, identitatea eta historia betiko desagerrarazteko asmoz,
garaileek idatzitako historia bakarrari tokia utziz. Herriaren erantzunak geureari eustea baino ezin
du izan. Milan Kundera idazle txekiarrak idatzita utzi zuenez, «Gizonak boterearen kontra daraman
borroka oroimenak ahanzturaren kontra daraman bera da».
Egia da gure herria asko aldatu dela artikulu hauek sortu zirenetik. Orduz geroztik handia izan
da gure populazioaren hazkundea (azken urteotan jaitsi bada ere) eta izugarria, bestalde,
gizarteak ezagutu dituen aldakuntzak, hizkuntzaren estandarizazioa barne.
Tolosatik hasi eta Iruneraino hazi den hiriak, Donostia ardatz duenak, erdian harrapatu gaitu.
Gure bizimoduak ez du zerikusi handirik artikulu hauek islatzen duten giroarekin, baina han eta
hemen, orduan eta orain, euskara dugu komunikabiderako tresna. Herri baten berezitasunak
mantentzen ditugulako harro bagaude ere, pasaitarrrok Azkuek zioena gogoan izan behar dugu:
«Dabilela euskara eta dabilela hirietan». Gure hizkuntzak, benetako egokitzapena nahi badu,
hiriarekin lotuta egon behar du. Euskara kalera jaisteko prest bagaude, gure ahotsa entzun eta
irakurri ahal izango dugu. Garai batean herri kazetari hauen artikulu xumeak gure bizimoduaren
lekuko izan baziren , orain «Oarsoaldeko Hitza»-k hartu du haien lekukoa, bietan baititugu euskara
eta herria ardatz nagusi.
XABIER PORTUGAL

5

HITZAURRE GISAKOA ETA
«NEMESIO GOIA»RI ELKARRIZKETA

Kronika hauek hor zeuden urteen joanaren poderioz hori-hori egindako paperetan atxilotuak,
Donostiako El Día edo Argia edo Bilboko Euzkadi bezalako egunkari edo aldizkari zaharretan
pipiak janak, gure oroimen kolektiboa barne erasotzen duen ahazturak irentsiak. Eskerrak
norbaitek pipi maltzurrari, pixka bat bada ere, aurre egin nahi izan dion eta eskura jarri dizkigun.
Aitzakia gutxiago dugu orain kontu hauen zale garenok kronika hauei ezikusi egiteko.
Kronika hauetan nazionalisten mundu-ikuskera dago batez ere presente, karlista eta
abertzale izan gabe euskaltzale soil direnena ere bai, baina batez ere nazionalistena.
Abertzaletasuna nagusiki gizarte mugimendu gisa —EAJren San Pedroko «junta» eta Pasai
Donibanekoa; Emakume Abertzale Batza, Mendigoizale Batza, Eusko Langileen Alkartasuna— eta
bere ideologia ageri zaigu eta gisa denez, ideologia horren ezaugarriak Sabino Aranak eta EAJko
ideologo nagusiek adierazitakoak dira oro har, eta zehazkiago alderdi horrek Gipuzkoan zituen
ezaugarriak eta kutsuak ageri ditu: euskarari eutsi nahia, kalean eta Elizan; erlijiotasunari era
berean, batez ere kanpotik zetozen etorkinengandik bereizteko ezaugarri gisa defenditzen zena,
bertako seme-alaba fedegabetuak edo fede-epelduak arrastora ekarri nahia ahaztu gabe; eta
jakina, auzitan jarri gabe zuten sentipen erlijiosoaren benetakotasuna.
Alderdiak zuen zama erlijiosoaren adierazgarri, egun apaizkeriatzat eta askatasunaren
kontrakotzat hartzen ditugun borroken zantzuak sumatzen dira kronika hauetan: dantza
askatuaren alde eta dantza lotu kanpokoaren aurkako gerra, dantza modernoen kontrako
gurutzada «fox trot», «Ondartxo» hondartzan erropa gutxirekin laztanetan ibiltzen zirenen aurkako
esaldi aski zitalak «haragi ustel usaina Ondartxon».
Agintariek eta eskolako maisuek Pasaiako —Hego Euskal Herri osoan berdintsu— herritarrak
espainiartzat hartzen zituzten, maisuen artean egon zitekeen salbuespenen bat salbu. Denok
dakigu zein izan zen Sabino Aranaren aldarria: euzkotarren aberria Euzkadi da. Eta ideia eta batez
ere sentipen hau hedatzeko prentsa, euskal jaiak, euskal antzerkiak, batzoki inaugurazioetako
jaiak eta hizlari nazionalisten hitzaldiak besteak beste. Pasaian hitz egin zutenetako batzuk:
Lizaso, Monzon, Aitzol, Altzeta. Ernandorena, Garbizu, Ugartetxea, eta Elbira Zipitria.
Errepresioa gurean ez da gaur goizeko kontua. Kronika hauen bidez jabetzen gara
Gobernadoreak trebeak zirela nazionalistei eragozpenak jartzen. Orduko ilusio biziak sumatzen
ditugu; koadro plastikoak bestalde: orduko jai nazionalistak nolakoak izaten ziren. Herriko jaiak
(San Juan, San Inazio, San Pedro, Karmengo Ama). Pertsonaia bitxiak. Herriko ohitura bereziak.
Albisteak.
Isidoro Olaziregi «Ikur»en hiru artikulu El Día egunkarian argitaratuak (1933-12an) oso onak
dira hainbat zerez jabetzeko: Jaizkibel mendiko baserritarrek nola ematen zuten botoa eta
zergatik: hauteskundeetako jauntxokeriak; jendearen politizazioa nola gertatu zen Donibanen; eta
ohartzen gara Donibanen hiru izen aurkeztu zirela hautagai errepublikar alderdiren batetik 193311ko hauteskundeetan.
Badira kronika hauetan tartekaturik zenbait esaldi iker-mina sortzen dutenak: «Eta arrotz
erritarrak al dira gure aurkariak? Gaitz erdi litzake ala balirake baña zoritxarrez Euskadiko seme
asko ere ala dira». UGTn, PSOEn, CNTn barruan zegoen Avance Marino arrantza sektoreko
sindikatuan ote zeuden direlako Euskadiko seme horiek?
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Liburu honekin ere holakoetan gertatu ohi dena gertatzen da, bi erantzun eman orduko lau
galdera harrotzen dira gure baitan. Gorago genioen bezala, kronika hauetan ageri diren ikuspegi
gehientsuenak nazionalistenak dira edo nazionalisten ingurukoenak. Gizartea, aldiz, 1936ko gerra
zibilaren aurreko euskal gizartea, batez ere II. Errepublikako bost urteetan, soziologikoki eta
politikoki hirutan zatitua zegoen edo zatitu zen behinik behin politikaren gorabeherek eraginda:
eskuina (karlista tradizionalistak, monarkikoak, CEDAkoak), nazionalistak (PNV), eta ezkerra
(errepublikarrak, sozialistak, anarkistak eta ANV, Fronte Popularrarekin bat egin zuen ezkerreko
alderdi nazionalista) hiru zatien arteko harreman sare eta elkar-aditze eta elkar-borrokatze
askotarikoekin.
Horrexegatik nahi izan dugu, irakurle, ezker ikuspegiko baten ahotsa bildu atari honetara.
Besterik gabe, beste ahots bat ekartzeko eta bestelako bizipen eta ikuspegien berri emateko, eta
gorago esan bezala, erantzunak baino gehiago galderak jartzeko mahai gainean.
NEMESIO GOIARI ELKARRIZKETA
Nemesio, nazionalistak esan ohi den bezain erlijiozaleak al ziren? Bai, oso «papistak» ziren,
aita santua baino aita santuzaleago. Ez dakizu beren goiburua zein zen: Jaungoikoa eta Lege
Zaharrak. Hemen, Pasaian, indarra bazuten, batez ere Donibanen eta San Pedron, han zituzten
batzokiak. Baina, komunistek eta sozialistek ere indar handia zuten, Irunen bezala; Errenterian
EAJ zen nagusi. Esan liteke oso banatua zegoela alderdi politiko eta sindikatuen indarra.
Trintxerpen egin zuten lehen etxearen ezkaratzean zegoen Errepublikanoen zentroa,
errepublikano hauek Lerroux-en alderdikoak ziren; CNTk harantzago zuen, frantsesaren etxea
esaten zaion eraikinean, eta UGTek Illunberen kalezuloan, oraingo Izkiña jatetxearen ondoan.
Nemesiorekin hizketan, Aitzolek idatzitako artikulu sozialak etorri zaizkit burura. Batez ere,
izenburu bat: «Los obreros nos abandonan». Aitzol tolosarra esan liteke nazionalisten beste
ideologo bat izan zela; beraz, liburu honek biltzen dituen kronika egileentzat erreferentzia bat.
Madrilgo Gorte Konstituziogileetarako bozketen emaitzak iruzkintzen ari zela zioen hauteskunde
horiek bitan bildu zituztela Euskal Herriaren nahi politikoak: eskuina Lizarrako Estatutuaren
inguruan bat egina (nazionalistak, karlistak-eta), eta ezkerra, ideietan bat egin gabe. Ezkerrak
botoak bildu zituen, Aitzolen datuen arabera, langile proletarioen artean. Eta autore berarekin
jarraituz, oso xaloa eta ergela zen pentsatzea sozialista eta UGTkoen artean ez zegoela euskal
langilerik. Bazekien Aitzolek Gipuzkoako hainbat herritan industrian lanean hasitako hainbat
baserritar gazte UGTn afiliatu zirela. Horra Nemesio Goiaren kasua.
Nemesio Goia Errenteriako Zamalburu auzoko baserri apal batean jaio zen 1910eko
abenduan. Gurasoak Goierrikoak zituen: aita Mutiloakoa, eta ama Ataungoa.
Nemesioren aitak bere gurasoak hilak bide zituen, eta senitartekoek jaso zuten eta osaba
batek, bizibidea Aralarren artzain ateratzen zuenak, bere arrastora bideratu zuen, hots,
artzaintzara, baina Nemesioren aita ez zen nonbait artzain izateko jaioa, eta garai hartan
Nemesioren aitarentzat behinik behin batere bukolikoa izan behar ez zuen mendikatetik ihesi oinez
etorri zen Pasaiaraino, larre berde eta ardi zurien laguntasun aspergarritik ihesi 16-17 urte zituela,
portuaren inguruan, orduantxe garapen azkarraren gurpilean sartzekotan zen Pasaiako portu
herrian aterpetzera. 1915ean, bost urte zituela heldu zen Nemesio Goia orduan Altzako auzo zen
Oletara. Lau etxe omen zeuden Oletan, eta Trintxerpeko kalean bakarra edo ia bakarra Luis
Augeren aitonarena, behean Bar La Amistad zuena.
1919an, ordurarte Donostian zen arrasteko flota Pasaiara etorri zen, eta horren ondorioz
Pasaia hazi eta hazi hasi zen. Aldaketa honek sortutako langile beharra asetzeko inguruko
langileak aski ez zirelako-edo, kontua da denok dakigun bezala Andonaegi ontzi-jabeak
Espainiako itsas herrietako langile asko ekarri zuela, batez ere gailegoak; eta etorkinen
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etorrerarekin batera etxeak eta etxeak eraiki zirela, eta honekin batera langile edo proletario
kontzientzia eta gizarte-gatazka. «Gailegoak pobre etorri ziren, asko sufritu zuten eta hemen inork
ez zien ezer oparitu, lortu dutena elastikoa ondo izerdituta lortu dute», oso barrutik atera zaizkio
baieztapen hauek.
Gurasoak oso herri euskaldunetakoak izaki —Mutiloa, Ataun— eta jaio ere noiz eta 1910ean
eta non eta Zamalburuko auzo euskaldunean jaioa izaki, jakin-mina piztu zait, nola bizi izan ote
duen euskara-erdararen kontua. Bere gazte denboran Gipuzkoa guztian euskara asko egiten zela,
baina Irun, Eibar eta Pasaia bezalako industria herrietan erdara nagusitu zela diost. Etxean
gurasoekin euskaraz egiten zuen, baina kalean erdaraz, eta senideen artean ere pixkanaka
erdaraz. Francoren garaian ez zuten uzten, eta horra ondorioa; gaur egun oso atzendua du, erabat
galdu ez badu ere.
Nemesio Goiari barrua mugiarazi, batez ere gizarte desberdintasunek egin diote, hona
etorritako langile behartsuen bizimodu gogorrak, eta haien zorikide sentitzeko aski zuen berak
bizitakoari erreparatzea.
Hamar urte zituela hasi zen lanean, lan gogorrean, galdarak pikatzen. Orduan lurrunezko
ontziak ziren nagusi, eta oro har orduko itsasontziak kaskarrak ziren. Laster utzi behar izan zuen
lan hori, lan zikinegia zelako, batez ere bere adinerako. Gero errekadista hasi zen hamabi urte
zituela, Donostiako botikak eta drogeriak korritzen. Handik laster berriro portuan itsasontzietan
pistolarekin errematxeak egiten. Hau ere oso lan zikina. Orain soldadura erabiltzen da, orduan
koke ikatza. Ikatz honek botatzen zuen gasa ezin zuen jasan, eta utzi beharra izan zuen.
Eskolara joan ote zen? Zamalbideko auzoan lehenengo, gero Altzan. Maisu guztiak
«kastellanoak» izan zituela dio: Antolín Muelas, Don Tirso eta Don Ramiro aipatu dizkit. «Ikasi
aberatsek egiten zuten orduan, gure modukoek ez. Ez zegoen kontrolik, egon zintezkeen
denboraldi luzean joan gabe; ez zizuten deituko». Bestalde, orduan ez zegoen ikastolarik, esanez
bezala, horrelaxe galtzen zen hizkuntza edo galdu genuen landu eskasez, zabartuz-zabartuz...
Zein eskolak, zein proselitismo motak bildu ote zuen Nemesio Goia UGTra? Aitzol
nazionalista intektualak: «Manifestábamos que la primera y más soberana lección de las últimas
elecciones era la innegable preponderancia del izquierdismo en las zonas industriales. En ellas el
sano trabajador vasco sufre, en un tiempo reducido, una transformación hondísima tanto en el
sentimiento y práctica de su fe religiosa, como en la concepción y psicología de su propio
problema racial vasco. El medio ambiente social lo arrastra hacia la indiferencia religiosa y le
anula el sentimiento vasquista. La misión humanitaria del proletariado pretende suplantar la fe; el
internacionalismo fraternal de la clase trabajadora debe aniquilar los prejuicios de raza y
nacionalidad» (El Día 1931-7-19).
Lehenbizi, ELA/STVn egon zen, solidarioetan, —bere nagusia ere hala zegoen. Anaia
zaharrena EAE/ANVkoa zuen—; baina gero UGTra igaro zen; lagun gehienak sozialistak eta
komunistak zituen. Sozialisten artean baziren «gogorrak» Largo Caballeroren sokakoak eta
baziren «bigunak» Indalezio Prietoren ildokoak. Bera ez bateko eta ez besteko, sozialismoaren
espiritu eta eskakizunekin bat zetorren, langile sentitzen zen batez ere, baina bera afiliatu arrunta
izan zen, ez zuzendaritzakoa. Horrek ez zion galarazi mezatara joatea. Gerra arte joaten zen,
beste lagun sozialista batzuk joaten ziren bezala; gehienak beharbada ez, baina asko bai.
Gerra hasi zenean ez zuen zalantza handirik egin: lehenengo unetik boluntario Errepublika
aldezteko. Lehenengo Trintxerpen egon zen, Andonaegi jauregian zegoen «komite»aren mende
eraikin batzuetan guardiak-eta egiten; Donostia defenditzen ez zuen parte hartu; eta, gero jada
antolaturik, Pablo Iglesias Konpainian, Rusia Batailoian ofizialorde izan zen. Lehenik Buruntza
mendian borrokatu ziren erreketeen kontra, gero Behobian eta handik Baionara. Espainiara itzuli,
eta Santandertik Asturiasera, gero Bizkaira, Otxandiora eta azkenean Torrelavega aldean hartu

8

zituzten preso. Langile batailoian eman zuen gerra bukatu arteko aldia. Besteak beste, Teruelen
egon zen langile-batailoian, inguru haietan izandako borroka gogorrengatik ugari zeuden gorpu
ustelduentzat kaxak egin eta bertan lurperatzen. Teruelen bizitakoak oso gogoan ditu, gisa denez.
Beste gorabehera bat ere gogoan iltzatua du, Franco Errepublikaren kontra altxatu eta laster
gertatu zena. Lehengo Trintxerpeko kaperan —oraingo Eliza baino lehen kapera bat omen zen—
eta gero San Pedron zegoen apaiz bat tiroak botatzen ikusi omen zuten Maria Cristina hotelean,
kaleko jantzita —Loiolako kuarteleko tropak zalantza batzuk izan eta gero uztailaren 21ean abiatu
ziren Donostiara, eta besteak beste Maria Cristina hotela hartu zuten. Errepublikaren aldeko
miliziek errendiarazi eta atxilotu egin zituzten—. Bada, delako apaiz hori, Maria Cristina
defenditzen aritu zena, Trintxerpen orduan omen zegoen «Biyak bat» taberna aurrean —
Andonaegiren saltzailea izan behar zuen— harrapatu, eta liskarrean aritu ondoren bi tiro emanda
hil omen zuten.
Beste bat 1931ko lanuztea eta manifestazioa. Enpresaburuek soldata igoerarik eman nahi ez,
eta sindikatu guztiek deitu omen zuten lanuztera eta manifestaziora. Bidebietan lehenengo taldea
bidea eragotzi nahian; hala ere, jendea adoretsu, aurrera; hurrengo Mirakruzeko gainean, jendea
suhar eta aurrera; Ategorrietan guardia zibilak zaldi gainean; hauek tiroka ekin zieten: jendea
heriosuhar ihesi. Asko ez baina hildako batzuk bai zerraldo errepide gainean. Errepublikak agintea
bereganatu eta berehala, maiatzean. Prestigio galera Errepublika aldarrikatu berriarentzat. Iraultza
sozialaren ametsa tinko halere.
1933an UGTk 58.000 afiliatu bide zituen Hego Euskal Herrian, eta ELA/STVk 37.000. Egungo
irakurleoi kosta egiten zaigu gerra aurrean ezkerreko alderdi eta sindikatuek zuten erakarmen eta
afiliatu andanaz ongi jabetzea. Errusiako iraultza arrakastatsua artean heze. Lehenbiziko aldiz
historian langile masa protagonista sentitzen zen —seguru Ortega y Gasset-en La Rebelión de las
masas datorkizuela burura— eta bazuen eredu arrakastatsurik: Errusia; iraultza soziala egingarri
sentitzen zen. Errepublika nagusitu eta Alcalá Zamora katolikoaren atzetik Azaña presidentea
etorri zen, Elizaren eta eskuin kontserbadorearen kontrako neurriekin —eskuinaren erreakzio gisa:
Sanjurjoren altxamendu huts egina 1932an—; 1933 bukaerako hauteskundeetan eskuina nagusitu
eta errepublikano erradikalen eta CEDAko eskuindarren arteko gobernuak eratu ziren; 1934an,
ezkertiarrek iraultza ahalegina, huts egin zuena, baina Asturias hamabost egunetan 40.000
meatzari ingururen esku egon ondoren. Pasaian, Nemesio Goiaren arabera, 1934ko iraultzak ez
omen zuen istilu larririk eragin. Fronte Popularrak irabaztearekin 1936an, Nemesiok dioen bezala
anaia arteko gerra, hutsik egin ez eta milioi bat hildako eragin zituena asko eta asko lubakietatik
kanpo, eta asko gerra bukatu ondoko urteetan. Hala ere, Pasaian, beste leku batzuetan baino
mendeku gutxiago gertatu omen zen, beharbada, beste inon baino gutxiago.
Gaur egun nazkatua dago politikakeriaz, politika-istilu gutxiago eta lan gehiago egin behar da
herria altxatzeko. Bere zaletasun politikoek ildo beretik jarraitzen dute, baina ez dio kasurik egiten
politikari, gaur nahiago du kirola. Club Deportivo Trintxerperen fundatzaileetako bat izan da.
Lehenbizi, Cosmopolita izena jarri zioten futbol taldeari; izan ere, portuan zeuden atzerritarrak
futbolean jokatzen ikusten zituzten eta berak ere jokatzen hasten ziren. Gero Pasaitarra izena, eta
azkenik, gaur egun duena.
Pasaiako historia bizia den Nemesio Goiarekin hortxe egingo duzue topo edozein kale izkina
edo edozein tabernatan baxo erdiak hartzen ari, hala ibiltzen baita gaur ere, kronika hauetan tokirik
ez duen Pasaiaren historia bere larruan bizi izan duen protagonistetarik bat, Nemesio bezalakoek
ez baitute kronikarik idatzi, ez euskaraz eta ez erdaraz, baina bai kontatu ahoz aho eta horren
bidez aberastu gu guztion herri-oroimena.
Euskara Zerbitzuko
PAKO SUDUPE
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HITZAURREA

Pasaiako kultur ondarearen zati bat kroniketan dago. Euskaraz idatzitako kronika horietan
jasoa dago, neurri batean bederen, gure herriaren tradizio kulturala: ohiturak, zaletasunak,
arrantzaren inguruko gorabeherak, gizarte harremanak, euskarekiko jokabideak eta abar. Gure
aurrekoengandik, euskara mintzabide dutela, jasotako kultur ondasuna, alegia. Gure lanaren
helburua, beraz, Pasaiako euskal kronikak biltzea eta herriko kronikarien lana ezagutaraztea izan
da. Bildutako dokumentazioari esker, eta Pasaiako herri-kazetarien bitartez, joan berri den gizaldi
baten euskarazko kronikagintza ezagutzeko parada izan dugu.
Barreiaturik zeuden testu horiek ahalik eta modurik egoki eta atseginenean ematen saiatu gara,
euskal kronika zahar hauek izan ditzaketen irakurketa ezberdinak erraztearren. Horretarako,
testuak gaien arabera ordenatu ditugu eta kronologikoki aurkeztu.

Euskaraz idatzitako kazetaritza-lanak
Aldi honen luze-zabalak eta ikertu eta arakatu beharreko
materialen (egunkari, astekari, hilabetekari...) narotasunak
ikergaia denboran ondo mugatzea eskatu digu. Hau dela eta, bi
garaitara bildu ditugu gure ahaleginak: Gerra Zibilaren aurreko
garaira, hots, euskal kazetaritzaren sorrera eta garapenaren
lehen urratsak eman ziren urteetara, eta, bestetik, aspaldiko
ametsa, euskara hutsezko egunkariarena alegia, gauzatu zeneko
gerra garaira.
Abiapuntu honetatik, Euskal Herriko hainbat hemerotekatan
arakatze lanari ekin genion. Arakatze lan horri ekin genionean ez
genuen inolaz ere espero, egia esan, jaso ahal izan dugun
dokumentazio ugaria eta zabala aurkitzerik. Hau kontuan harturik,
interesgarria iruditu zitzaigun egindako lanaren laburpena liburuxka batean argitaratzea, irakurleria zabal bati zuzendua, eta
artikulu guztiak, berriz, CD-ROM batean, gaiaren gainean interes
berezirik lukeenarentzat.
Beraz, arestian aipatutako garai horietan idatziriko testuak,
denak ez, noski, lan honetan bildurik aurkituko dituzu, XIX. mendeko testuren bat edo beste ere
badagoelarik tartean.
Lan honen ekarririk garrantzitsuena, gure uste apalean, zera izan da: egunkari, astekari,
hilabetekari eta abarretan lozorro zeuden testuak ernatu eta plazara dotore azalaraztea, ez
besterik.
Lagungarri gertatuko ahal zaio itsasertzeko gure herri euskaldun honen hizkera eta usadioak
ezagutu nahiko lituzkeen edonori! Hala balitz, gure asmoa betetzat joko genuke.
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TESTUEN TRATAERA

Kazetaritza-testuak jasotzerakoan gorabehera bat baino gehiago izan dugu. Ortografia
batasunik ez zegoen garai horietan kazetariek euren senez idazten zuten. Nabaria da idazteko
unean haien arteko aldea, baina ez da gutxiagokoa kazetari bakoitzak testu batetik bestera
erakusten duena.
Jasotako testuetan egin ditugun aldaketak egiterakoan, testu hauen irakurketa erraztea
genuen gogoan nagusiki. Halaber, garai hartako ezaugarri ezberdinak ere zaindu nahi izan ditugu.
Hona hemen egokitze honetarako erabili ditugun irizpideak:
1. "r" eta "l" gangordunak rr eta ll idatzi ditugu.
2. [in] soinua idazten zuten moduan laga dugu, hau da: ñ.
3. Kakotx bakana (') erabiltzea garai hartako ohitura zen: Donosti'ko eta Peru'ren bezalako
formak guk kakotx bakanik gabe idatzi ditugu: Donostiko eta Peruren. Izen-abizenak emateko
erabiltzen zuten formula, ordea, bere horretan utzi dugu.
4. Txistukari frikari eta afrikatuen arteko nahasketa nabaria zen. Hauek, zeuden moduan laga
ditugu.
5. Beste honenbeste egin dugu h-aren erabilerarekin; hau da, ez da h-rik erabili.
6. Puntuazio-zeinuak ere, ahal izan den neurrian, bere horretan utzi ditugu, testua
errespetatuz.
7. Galdera eta harridura markak, berriz, gaurko erara jarri ditugu.
Azkenik esan, mikrofilmen eta egunkari edota astekarien egoera txarra zela eta, zailtasunak
izan ditugula hainbat kazetaritza-testutan agertzen zena interpretatzeko eta, ahalegin guztiak egin
arren, akaso ez dugula guztietan asmatu.
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TESTUAK IRAKURTZEKO HIZTEGITXOA
Neologismoen eta gaur egun erabiltzen ez diren hitzen erabilera zabala dela eta, lan honetan
hiztegi moduko bat eskaintzea interesgarri iruditu zaigu, honek kazetaritza-testuen irakurketa
erraztuko duelakoan.
Hiztegitxoa

abegi: harrera.
abenda: arraza.
aberkide: aberri kide.
aberkoi: aberria goratzen duena.
adur: zorte, patu.
agi denez: antza, dirudienez.
aizatu: aireratu.
aizun: faltsu.
aldeztu: zaindu, defendatu.
aldra: talde.
aldun: diputatu.
antzirika: aieneka.
aratz: bare, paketsu, garbi.
arerio: etsai.
arnari: fruitu.
arrenga: erregutuz.
arrentza: errogatiba.
atzitu, atxitu: harrapatu, heldu.
asketsi, azketsi: barkatu.
askunde: inaugurazio.
azil: azaro.
bagil: ekain.
bandera onetsi: bandera bedeinkatu.
bazkun: elkarte.
begirakun: errespetu.
belguntza: misio, katekesi.
ben(a): serio(a).
beñola: halako batean.
bidazti: bidaiari.
biozkabetu: desanimatu.
dagonil: abuztu.
deunge: fedegabe.
doipuru: Aita santu.
donoki: zeru.
donokiratu: zeruratu.
ederretsi: edertzat jo.
edesti: historia.
edoski: titi edo errapetik esnea edan.
ekandu: ohitura.
endore: alkate, auzapez.
endoretza: alkatetza.
epail: martxo.
eralgi: inbertitu.

eralguntza: inbersio.
eratxi: jaitsarazi, goitik behera bota.
eresbatza: musika banda.
ereskin: instrumentu.
erestaldi: kontzertu.
erpin: kaxko, gailur.
ertilari: artista.
eskier: ziur.
ezetsia: gaitzetsia, baztertua, txartzat joa.
gaizkakunde: salbamendu.
gaizkatu: salbatu, askatu.
gaizkatzalle (ontzi): salbamendu-txalupa.
garagarril: ekain.
garil: uztail.
gaztigatu: ohartarazi.
geriza: babes.
gizoste: jendetza, jende-pilo.
goaingarri: gogoangarri.
gogai: pentsamendu.
goiz-eresialdi: diana.
gudarozte: batailoi, armada.
gurenda: garaitza, garaipen.
gurtu: adoratu.
ibildeun: prozesio.
idazkortz: idaz luma.
igali: fruitu.
ikurton: sakramentu.
ilbeltz: urtarril.
ingi, inki: paper.
ingiol: paper-fabrika.
irail: irail.
irasi: fundatu.
iruren: trinitate, irutasun.
itun: triste.
itzartu: esnatu.
izneurtu: bertso, neurtuz.
izparringi: egunkari, eguneroko.
izperkari: korrespontsal/berriemaile.
izkirimiri: solas alfer, berriketa.
jaurlari: gobernadore, agintari.
jaupa: meza.
jaupari: apaiz.
jori: aberats, ugari.
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jorrail: apiril.
kistar: kristau.
lako: bezalako.
laterri: estatu.
likurt: usain.
lorail: maiatz.
lotazil: abendu.
ludi: mundu.
lurrin ontzi: itsasontzi mota, bapore.
malkar: aldapatsu.
malkor: amildegi.
mendarte: mendi arte.
minsor: min ttiki.
mordoilo: (euskara kontuan) garbizale ez
dena.
morkots: kirikiño.
muskil: kimu.
naro: ugari, emankor.
neskutz: birjina.
notiñ: pertsona.
obari: probetxu, abantaila, irabazi.
oben: bekatu.
ogen: erru.
okitu: nazkatu, ase-ase egin.
oldozkor: pentsakor.
oldozpen, oldozkun: pentsamendu.
oldoztu: pentsatu.
onerezkune: bedeinkazio.
onetsi: bedeinkatu.

onura: abantaila.
oraildu: horitu.
orril: maiatz.
osalari: mediku.
oste, ozte: jende.
otsall(a): otsail.
oturuntz: janaldi.
otxan, otzan: umil, mantso.
otzeñ: morroi, mirabe.
poto: ontzi.
soroski: sorospen, laguntza.
tatar: eskas.
txadon: eliza.
txadonburu: elizaren buru.
txaide, txaidi: kale.
txauneskindari: organojole.
txindi: diru.
txonitz: prediku, sermoi.
umotu: zoritu (fruituak), heldu.
ugatzatu: bataiatu.
urril: urri.
uzkurtu: kikildu, kuzkurtu.
uzkurtza: atzera egite, koldarkeria.
uztail: uztail.
zarronzale: tradizionalista.
zio: arrazoi.
zorun: zorion.
zukutu: (etsaia) erabat menderatu, birrindu.

ESKER ONA

Eskerrak eman beharrean nago lan hau burutzen lagundu didaten guztiei. Eskerrak, lan hau
egitera animatu ninduen anaiari, Angel Elortegiri, egin dizkidan oharrengatik nola eskaini didan
laguntza handiagatik. Eskerrak, halaber, lagun ditudan Xabier Gabilondo eta Imanol Alberdiri
lanaren akatsak zuzentzerakoan azaldu duten jarrera xaloagatik. Ordenadoreak sortu dizkidan
buruko minak arintzen lagundu didaten lagunei. Institutuko irakaskide eta adiskideei eskaini
didaten laguntzagatik eta eman dizkidaten animoengatik. Eskerrak, bukatzeko, gogoan ditudan
eta, lan hau egiten ari nintzen bitartean, gogoan izan nauten lagun minei.
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GARAIA
Egunkariek zein astekari, irrati eta abarrek lotura estua (lehen gaur baino estuagoa,
beharbada) izan ohi dute herriarekin. Herritarrek horien bidez jakin izan dute elkarren berri, herriko
gertakarien berri. Haiek eguneroko bizitzak dakartzan hainbat sentimendu, amets, bizimodu,
gizarte-harreman eta abarren adierazpide dira, herri baten eguneroko mezulari eta kontalari.
Haietan lan egiten zutenek, herriko mezulari eta kontalari gisa, bertakoei zuzentzen zizkieten
beren lanak eta bertakoentzat ere idazten. Lan hau egitean guri ia etxeko egin zaizkigun Iturrixar,
Ondartza, Zubigar, Zulo, Diñe, Arantzazu, Txirla, Ikur eta beste asko ziren idazle haiek.
Baina zein egoeratan ekin zioten gure herriko kazetariek, edo izparkariek, haiek deitzea nahi
zuten bezala, beren lanari? Galdera honi erantzuteko garrantzizkoa iruditzen zaigu garaiaren
bizpahiru xehetasun azaltzea:
1. Iparraldean, Antoine Abbadia jakintsuaren babesean, hasitako Lore-Jokoen (1853-1897)
mugimenduak, XIX. mendearen bukaera aldean, jarraipena aurkituko du Hegoaldean.
2. XX. mendearen hasieran, Hegoaldeko lau hiriburuetako hainbat erakunde euskaltzaleren
aurrerapausoak sendotu egingo dira.
3. XX. mende hasierako Pizkunde garaiko mugimenduaren aitzindari izan zen Sabino
Aranaren herri proiektua sendotzen hasiko da.
Euskaltzaletasuna ereiten ari zen garai honetan, Aranaren herri proiektu horrek bere eragina
izan zuen. Izan ere, kontzeptu politikoak eta kulturalak bat egin baitzuten: harrezkero, erabat
uztartu ziren abertzaletasuna eta euskal kulturaren aldeko erronka oro. XX. mendearen hasierako
hamarkadetan euskararen defendatzaile eta bultzatzaile nagusiak abertzaleak, eta neurri handi
batean JELtzaleak, izan ziren.
Euskal prentsak zeregin eta zerikusi handia izan zuen herri proiektuan. Irakurleengan ahalik
eta eraginik handiena izatea zen, kasu gehienetan, haien helburua: euskararen alde, aberriaren
alde eta eliza katolikoaren alde.
Argia astekariak (1921-1936) bere lehen zenbakian argitaratutakoa honen adierazgarri egokia
izan daiteke:
Apezpiku jaunaren bedeinkapenak ornituta gatoz. Beroren baimena belaunikaturik, artu degu (...). Apezpiku jaunari
agur mamitsua.
Euskerarik irakurtzen ez dutenen aoetatik makinabat aitzaki entzun ditugu. Au dala ta ura dala... Batez ere, euskera
zalla darabilgula alde guzietan... Bai e? Errexa ere jarriko diagu ba, ori besterik ez badek (esan degu) ta emen gatoz
errex ori gurekin degula.
Euskalerriak ez al du papertxo bat meresi? Euskaldun geyenak ziaroko gurtzetan gaude gai ontaz: Utsune ori
betetzera, dator gure lana.
Esan oi da, euskerazko gogo-lanak alperrikakoak dirala, euskera ortarako gai ta zoar ez dalako. Orixe desakenari,
oraintxe alderdi egokiya datorkiyote, gure lantxoak ikusi-ta, bere iritxi makurra ayenatzeko.
Gure lana beragokoa; lurraren axalean ibilli nai giñake, oraindik ortxen daude ta euskaldunen abarka eta
mantarrak; bañan astero-astero irakurri ezkero gure papertxo au, gure irakurle maiteak asko ikasi dezakete, ustekabea
ta pittin-pittinka eragin oi diralako, nagusi izena daramate gizarteko jakinbide guzik
(Argia, 1921/IV/24, 1go zenbakia, lehen orrialdea)
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Plangintza baten beharra zegoen, ordea, herri
proiektu hori aurrera eramango bazen. Plangintza
horretan garrantzitsuenak eskola eta administrazioa
ziren, baina literatur produkzioa eta euskarazko prentsa
idatzia bultzatzeko premia ere ikusten zen, hizkuntzaren
beraren malgutasuna eta aberastasuna lantzeko. Era
berean, gure hizkuntza zaharra eguneroko prentsan
sartzeko ahaleginak hainbat betebehar zekarkien garai
hartako kronikariei: hizkuntzaren arauak errespetatzea,
joskera on eta zuzena erabiltzea, estilo ulergarri eta
argia izatea eta abar. Baina gure inguruko hizkuntzak ez
bezala, euskara idatzia kodifikatu eta batu gabe zegoen.
Egoera honi aurre egiteko hainbat irtenbide
proposatu zen Hego Euskal Herrian. Guk bi aipatuko ditugu, gure lanarekin zerikusi handiagoa
baitute: nolabaiteko batasuna proposatzen zutenen bidea, hots, hizkuntza barietate estandar bat,
gipuzkera alegia, oinarritzat hartzearen aldekoena (besteak beste, Azkue, Federiko
Belaustegigoitia, Sebero Altube, Bitor Garitaonaindia); eta, bestetik, sabindarrena, eskualdean
eskualdeko euskalki bateratua erabiltzea proposatzen zutenena (Ebaristo Bustintza Kirikiño buru
zela).
Irtenbideak irtenbide, bi erabilera hauek aurrera egin zuten:
a) Gipuzkeraren erabilera.
Argia sortu zutenean, aldizkariaren bizitzan eraginik handiena izan zuena Bitor Garitaonaindia
apaiza izan zen. Berak uste zuen idazteko euskalki guztien artean bakarra hautatu behar zela, eta
euskalki horrek gipuzkera izan behar zuela. Herriarengandik hurbil zegoen hizkuntza, baina ez
araurik gabekoa. Honen ondorioz, herriaren ahozko hizkuntzatik abiatzen den idatzizko euskara
eredu bat ikus zitekeen astekari honetan.
b) Bizkaieraren erabilera.
Azkue eta Sabino Arana izan ziren bizkaierazko idazleentzako ereduak. R. M. Azkue,
Euskaltzaindiaren sortzaile eta presidente bihurtu zen, eta Aranaren jarraitzaileak, aldiz,
Akademiatik at geratu ziren, eskola sabindarraren buru Kirikiño bihurtu zelarik. Biak garbizale ziren
arren, hau da, erdaratik jasotako hitzik gabeko euskara proposatu arren, Azkuek euskalkietako hitz
zahar eta ezkutatuak berreskuratzea proposatu zuen; Aranak, ordea, hitzak asmatzea edota
sortzea. Azkuek, nolabait esateko, behetik gorako eredua aldarrikatu zuen; Aranak, berriz, goitik
beherakoa.
Gauzak horrela, bi eredu hauek prentsa idatzian islatu ziren: Argia astekarian neologismoak
oso bakan agertzen ziren; Euzkadin eta El Dían, haatik, purismoaren presentzia, baita herriko
kronikarik xumeenetan ere, nabariagoa izan zen —azken honetan idazle aranistek egin ohi
zituzten gehiegikerietan erori ez baziren ere—. Bi eredu oso ezberdin dira, beraz: Ebaristo
Bustintza eta aranistena, euskara garbiaren aldekoa, Euzkadikoa; eta euskara errazaren alde,
Mujika, Garitaonaindia eta abarrena, Argiakoa.
Euskal prentsaren bilakaeraren berri laburra izateak ere lagunduko digu, testuak zein
testuingurutan sortzen eta argitaratzen ziren argitzeko asmoz.
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Hiru garai nagusi bereiziko ditugu:
1) Euskarazko prentsaren hastapenak (1834-1919).
Euskarazko lehen kazetaritza-testuak 1834.ean agertu ziren, Donostiako El Correo del
Norten. Mendearen bukaeran hasi ziren agertzen iraupen nahikoa izan zuten argitalpenak, ordura
artekoek oso bizitza laburra izan baitzuten: Diario de San Sebastian (1878-1887), El Eco de San
Sebastian (1883-1889), Bizkaitarra (1893-1895)...
Garai honetan, Euskaltzaindiko lehen presidenteak, Azkuek, euskara hutsezko bi aldizkariren
sorreran parte hartu zuen: Euskaltzale (1897-1899) eta Ibaizabal (1902-1903).
2) Prentsa informatiboaren gailurra (1919-1936).
Aldi oso emankorra bera, oparoa, hala kalitatearen aldetik nola kantitatearen aldetik euskal
prentsarako. Abertzaletasunaren indarrak lagundu zuen euskaraz sortutako lanak (artikuluak,
idatziak...) ugal zitezen. Asko dira garai honetan Pasaiako herrietatik idazten zuten izparkariak eta
ugari ere haien kazetaritza testuak: Euzkadi, Argia, El Día, El Pueblo Vasco...
3) Gerra garaiko euskarazko prentsa (1936-1939).
Gerrarekin zapuztu egin zen aurreko urteetan mamitzen
hasia zen euskal egunkariaren egitasmoa, Eguna egunkariarena,
alegia. 1937. urtean plazaratu zen euskara hutsez idatzitako
lehen egunkariak sei hilabeteko iraupena izan zuen, Francoren
armadak Bilbo hartu zuen arte, hain zuzen ere.
Hego Euskal Herrian Espainiako Gerra Zibilak eten zuen
aurreko garai emankorra. Francoren Estatu berriak debekatu
zuen euskarazko prentsa. Pasaiako gure kronikarien ahotsa
isilarazia gertatzen da kolpetik, zenbaitek erbesterako bidea
hartu zuela.
Gerrako lehen uneetako aldizkaririk garrantzitsuena EuzkoDeya izan zen, Eusko Jaurlaritzak Parisen sortua; bere helburua
atzerrian propaganda eta informazioa zabaltzea zen.
Hurrengo atalari hasiera eman aurretik, azkenik, ohar moduko xehetasun bi azaldu nahi
genituzke:
1) Oro har, esan liteke prentsa-testuetan erabiltzen zuten euskara ez zela erabat hizkuntza
herritarra, ahalik eta irakurle gehienek uler zezaten idatzitakoa baino; gainera, egunkari eta
aldizkari gehientsuenetan erredakzio-taldeak zuzendu egiten zituen, idazkera batzeko asmoz,
herrietatik bidalitako kronikak. Hau horrela izanik ere, irakurri ahal izango dituzuen testuetan gure
herriko euskararen ezaugarri anitz dagoelako uste sendoa badugu. Izan ere, egunkarierredakzioaren asmoa idazkera zuzentzea eta batzea bazen ere, herrietatik igorritako kronika
horiek ezin ziren osotasunean aldatu edota moldatu eta, bestetik, herrietako urgazle edo
kronikariek euren herrietako jendearentzat idazten zutenez, neurri handi batean, herriko hizkeraz
baliatu ziren.

2) Lanok idazten zituzten herriko urgazleei buruz hitz egiterakoan kontuan izan behar dugu,
XX. mendearen hasierako garai haietan, Euskal Herrian apenas zela euskaraz idatzitako
aldizkaririk, eta, gainera, euskaraz idazteko zein irakurtzeko gaitasuna zutenak oso gutxi zirela.
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Kontuan hartzekoa ere bada, artean gaur egun dagoen aurrerapen informatikorik eta
teknologikorik ez zela. Gauzak horrela, ez zen erraza izango beren etxeko txokotik kronikak idatzi
zituzten euskaltzale haien eginkizuna.
Aurrera baino lehen, gera bedi hemen aitortua herrietako kronikari saiatu haien merituaren
handia.
Emen gabiltza gu, izerdi patsetan, astero-asteroko lanez. Euskera eder ta zakona ez darabilkigu agiyan; bañan
euskeraz azaltzen ditugu, beso, arpegi eta barrenak, euskaldunak zerbait bederik irakurri dezaten, ta irakurrita bide
mintzakera geyotu dedin.
Irakurtzen eta idazten ikasteko alegin guziak egin bear dira. Ta ez ikasi bakarrik: ikasi eta gero, asko irakurri ta
asko idatzi.
Batez ere... irakurri... irakurri... euskeraz gero ta gauza politagoak idazten dira-ta.
(Argia, 1921/VIII/24)

Gure herriak, Pasaiako herriak, euskara eta euskaltzaletasunarenganako izan duen
maitasuna eta ardura jasorik daude, nolabait ere, lantxo honetan. Izan ere, Pasaiako herriak
euskaldun izaten jarrai zezan borrokatu eta ahalegindu ziren herriko emakume eta gizon urgazleei,
eta, nola ez, haiek idazten zutena irakurtzen eta, batez ere, euskaraz mintzatzen ziren Pasaiako
herritar guztiei eskerrak baikara herri euskaldun.
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AUTOREAK
Lana taxutzen joan garen ahala, kronikariaren egitekoa betetzen zuten gizon-emakumeekin
zorretan oso geundelako usteaz jabetu gara. Pasaian bertan jaiotako gizon-emakumeak ziren, edo
Pasaiara gaztetxo etorriak.
Baina nortzuk ziren gure herriaren memoria historikoa euskaraz jasotzeko eta gordetzeko
aukera eman ziguten horiek?
Kronikari hauek ez ziren profesionalak, noski, gehientsuenek beste ogibide bat bazuten.
Euskaltzale porrokatuak ziren, idazten zekitenak eta euskararen alde lan egiteko, kasurik
gehienetan euren lantokitik atera ondoren, konpromiso sendoa zutenak.
Erri au geieneko mallan jarri zuten euskel-antzerki jai eder aiek non, non galdu dira? Geren biotz epel edo otzen
barruan! Euskerak ain udaberri ederra asita, laister uste bikaña jasotzen asi bazan ere erri onetan, uste baño len negu
zitala sartu zaio bere bizigabekeriz guzia urratu ta itzalia utziaz. Erdipuerdiko euskaltzaleak ajolkabe ta euskaltzale onak
negarrez gauden bitartean, zer poz-algarak dauzkaten orduko ta betiko gure etsai aiek. Ez eman poz ori mutillak; esnatu
ta jaiki, aspaldian naiko loa egin dezuten ezkero. Besterik ezin badegu, erri onetako berriak ARGIAra biali, erria euskelirakurle egin dezagun. Egin euskera errian, euskera gabeko eusko arrantzale erria gaztain gabeko morkots zorrotza
bezin gaitzesgarria da ta. Geren kaltezko bide zidorretik goazela oartu lenbailen bestela, gaur ez iruditu arren,
ondamendiko sakonean laister gera galduak, eta orduan garrazkeriak gozatzeko laguntzik eztegu iñon arkituko.
Alabortza (Argia, 1928-11-14)

Beraz, haietako gehientsuenak, ia denak, euskararen eta aberriarenganako maitasunak
eraginda hasi ziren euskaraz idazten, ezagutu eta menderatzen ez zuten abentura batean
murgildurik.
Agur Luzear.— Batetik eta bestetik agurka ta euskal-lantxoak eskeintzen dijoazkitzun gogo-oneko idazleai abegi
ona egin diezula ikusteak alakoxe bultzada bat bezela egin dit neri ere. Noizian-beinka zer-edo-zer bialiko nitzuke, nere
gexakerientzat Euskal Orrian tokirik izango balitz beintzat.
Ondar garbiz egindako pillatxoak azaldu dira oraindano orri apain ortan.
Pasain ondar garbirik ez ordia; ez arritu beraz emendik dijoazkitzun lantxoetan loi-xaplaxtak ikusteaz.
Lanperna (El Día, 1930-06-12)
Normalean, euskarazko aldizkariek bazuten herrietan urgazle edo berriemaile bat. Hark bere
herriaren eta, askotan, inguruko herrien berri ematen zuen. Baina ez zen horretara bakarrik
mugatzen, maiz urgazle hori bera aldizkariak banatzeaz ere arduratzen baitzen. 20 eta 30eko
hamarkadetan, Pasai San Pedron Txirlak bete zuen egiteko hori; Pasai Donibanen, berriz, Ikurrek.
Ikurri
Ik bai —aurrenekotik idazle trebe eta langille bizi agertu aizen orrek—, ik bai merezi dekala kutsu gabeko euskalsoro eder batean bildutako lore-xorta lurrintsuenetako bat eta egizko lorez egiña ezpada ere, asmozoko xorotarik
samurren auxe ementxetik eskeintzen diat, biotzez, gogo onez jasoko dekan uste osoz. ARGIArako zazpi arpidedun
egin eta, diokenez, beste ainbeste egingo ditukan ezkero, lan txalogarri orren ordañez nere lore-xorta baño obeagoa
izango dek ARGIAk emango dikana.
Alabortza (Argia, 1928-11-14)
Kronikari hauek, lehen esan dugun moduan, euskararen alde ari ziren eta ez zen, seguruenik,
makala izango haiek egin beharreko lana: beren lantokitik irten ondoren, herriko politika eta kultur
egitasmoak bultzatzeaz gain (izan ere, konpromiso aktiboa zuten gehientsuenek), etxeko txokoan,
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idazkortzari eraginda, orri txurian idazten hasiko ziren, idatzitakoa Donostiara edota Bilbora bidali
ahal izateko. Hau guztia, neurri handi batean, arrantzatik bizi izan den gurea bezalako herri txiki
batean.
Oporketa.— Aspaldi ontan Pasaiko Kepa Doneatik berri gutxi jakin dira, badirudi tinta-ontziyak txukatu egin dirala ta
lurrindurik gelditu dirala; ta non, ez buztiyan, idazkortzak ere ordoituta gelditu dira, ezin idatzirik izki bat ere.
Egia esateko nere opor-aldia luze-samarra izan da, baña nik bezela, aritzen naizen lan olatik irten ta etxeko
eginkizunak egin ondoren, gelditzean denbora laburrian, jun Euzko-Gaztedira ta bi edo iru «enchufe» bete biar ditunak,
gero idazteko oso exkax gelditzen da.
Baña ostera asi banaiz idazten, bakar-bakarrik gure Aberri-izkuntza altxatxiarren da.
Ta lanak alkarren gañian badituteta, ezin nezake baztertu asteroko garrantzi aundiko arazo au, baldin Lauaxetak
Euzkal-Atalan Pasaiko Kepa Doneari tartetxo bat aukeratzen badio.
Txirla (Euzkadi, 1933-08-17)

Gehienetan ez zuten, ez, izen-abizenik erabiltzen: izenordea baliatzen zuten. Garai hartan
ohikoa zena, bestalde. Ohitura horrek ez digu guri batere erraztu ikerketa-lana, baina horren
ordainean izenorde-sorta polita eta bitxia eskaini digu.
Honatx lan honen protagonistak, gure herriko kaleetan zehar, XX. mendearen lehen bospasei
hamarkadetan barrena egindako ibilbide honetan, bide-lagun izango ditugunak:
PASAIAN:
Amaya
Txantxangorriya
Pasaitar...

P. SAN PEDRON:
Ondartza
Diñe
Argi
Mutilla
Txorikume Sagardo-gradutzallea
Torre-atze
Ixidor
Paxai
Ondartxo
Txirla
Lanperna
Ni
Nor-nai
Zugaitz
Señek
Beinbakarrik Irrintzi
Aberri-etxe
Itxas-ertz
Etxejo
Ondartxo Arriaga...

P. DONIBANEN:
Iturrixar
Zulo
Arantzazu
Begoña
Etxegoiko
Aldion
50 erreka
Ikur
Etxezale
Donibaneko
xangurrua
Luistar
Nekazari
Antzeslari
K.O.
Tazei
Gai
Iñalurreta
Goizizar...

P. ANTXON:
Zubigar
Zubieta
Artezkaria

TRINTXERPEN:
Ikur
Ixi
A.M.
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AUTOREEN ARTEKO HARREMANAK

Esana dugun bezala, kronikari hauek herriarentzat idazten zituzten beren kronikak,
kontakizunak eta iritziak. Batzuetan, ordea, kronikari lagunentzat beraientzat ziren idatziak.
Honelakoetan, egunkariak eta astekariak kronikariek elkarren berri izateko bide bat ere baziren,
alegia, elkarren arteko haserreak adierazteko, elkarri penak eta pozak kontatzeko, elkarri animoak
emateko eta abar, eta abar, nahiz eta behin edo beste arrakastarik ez lortu.
Nabaituta nago Euskal Orri onetako idazleak —danak ez det nai esan, baña batzuek— ez dutela jaramonik egiten
uri askotatik dijuazen izparreri. Nai det esan, iñoiz gertatzen dala idazle batek besteentzat zerbait esan naia edo milla
gauza, ta, jakiña, ezpaldin bazaigu bururatzen zenbait uriko izparrik irakurtzea, ezdaki beretzako zerbait badijuakio ere,
ta geratzen da guztiz itzalian. Ala ez alda?
Txorikume (El Día, 1931-11-04)
Izenordeak erabiltzen zituzten arren, elkar ezagutzen zuten antza, kasurik gehienetan.
Edonola ere, inoiz ez ziren zurikeriatan ibiltzen, haien arteko gorabehera guztiak, onerako zein
txarrerako, barrenak aginduta plazaratzen baitzituzten:
Kalapiten berri izango dugu, bertsoz...
Zubigarrek:
Kinkik aspaldi ez didazula
Zuk aditu, Iturrixar,
Oraintxe beintzat erne zaude ta
Adituko dezu azkar.
Apainduriyak bereiz utzita
Idazten det beti zakar,
Au esatera egi-egiyaz
Idazkortzak berak nakar,
Itzez esango dizkitzut geyo
Ondo ezagutzean alkar.
Iturrixarrek:
Orrengatikan izango da au
Nere azkenengo idazkiya,
Orra zer zan nere biotza
Zulatutzen zuan gaya.
Agur Zubigar, Agur Kirikiño,
Agur Euzkadi gustiya,
Erakutsi ta ikasiko det
Egi garbi-garbiya,
Ez det nai geyago idatzi
Izan dadin gaizki egiña.
nahiz prosaz:
Zulori.— Jakin nuban Jel-batzokiaren askunde egunean zein zeran, ez zuri eskerrak. Lengoak gomuta? Kirikiñok
eta Axek burrukaldi ederrak jo dute baña beti abertzaletasunaren barrenen adizkide. Berdin zait ezbadezu nerekin ezer
nai. Agur.
Zubigar (Euzkadi, 1921-06-19)
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Kontu zaharrek, noski, tokirik bazuten herriko kronika haietan.
Abertzaleak (?)— Deun Kepako abertzale aldra batekin nengoala, bati entzun nion Jel-Batzokitik bota dituztelako:
Aupa! Ahora sí que podemos bailar el fox trot». Zer derizkiozu Kirikiño?
Zubigar (Euzkadi, 1921-09-06)
Zubigarreri.— Atzoko Euzkadin irakurri det nola esaten dezun, juan diran estropadak izan ziran egunian, emengo
abertzale aldra batekin zaudela, batek esan zubela; «Aupa! Ahora sí que podemos bailar el fox trot».
Zuk bakizu nola esan zuben ori eta gañera nolakuak diran Deun Kepako abertzaliak gauza ortan.
Ura zubena, oraindik beñere egin bakua da, eta eztet uste emendik aurrera egingo dutenik.
Orrekaitik esan biar dizut, gauza oyek izparringietan jartzeko, lendabizi da zeñek eta nola esaten duben.
Azketsi, zerbait gaizki esan badet, ori ezdalako nere asmua, baizik gauzak bere tokiyan jartzia.
Argi (Euzkadi, 1921-09-11)

Umorez heltzen zitzaion idazteari.
—Gure auzotar Lanperna azkeneko idatzi zuanean naiko aserre arkitu genduan; aspaldian ixillaldi du, itxas
legunen batean norbaitek arrapatu ote du?
Ikur (El Día, 1930-08-19)
—Ai, Ikur, Ikur! Lanperna norbaitek arrapatua izango ote dan, a...?
Orain berriro izan ditugun itxas-bera aundi oyetan gorriyak ikusiya da bai Lanperna gizarajoa.
Lanperna (El Día, 1930-09-11)
—Arretaz irakurri nuan zure idazkia eta estu ta larri ibilli ondoren ikusi det bizi zarela, poz eta samiñ artean noski;
geronek ere samiña geiago degu poza baño.
Ikur (El Día, 1930-09-17)

Jakin-nahiak bazuen bere tartetxoa:
Ni nor naizen jakin nairik dabiltza batzuek. Zertarako? Nik esango diet naizela emakume txiro bat jango badet lan
egin bearra detana, uraxe naiz.
Begoña (Euzkadi, 1921-10-27)

Eta, nola ez!, euskaraz idazten hasten zirenentzat, animoak:
Diñeri.— Lenago, ez da aldi asko, oso pozik eta atsegiñez beterik irakurtzen nituben zure idatziak, eta bada
denbora piska bat zure idatzirik ez detala irakurri. (...) Bada biotzetik eskatzen dizut jarraitzeko inguruan aziya zabaltzen
jun dedin.
Arantzazu (Euzkadi, 1921-04-14)
Aberri-etxeri.
Poz andia eman nak ARGIAko orrietan azaldu aizelako. Nere zorion agurra ematen beragatik, orrela emendik
aurrera ez nak bakarrik izango. Ta, zer gai erabilliko dekan diok? Eragozpenik arkitu gabe, ta errex erabilli ezakek:
gizartea, euzko bidea utzi ta zoriona arkitu nayean galbidera nola dijoan. Eldu ta ekin.
Txirla (Argia, 1935-03-03)
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***
Bai eta, tamalez, azken agurra eman beharra ere:
Agur Antton (Iturrixar), maitea, agur sekulako! Il zera zu betiko ludi ontarako. Bañan egun batean, alkar ikusteko,
Jaunari eskatzen diot Zeruan artzeko.
Etxegoiko (Argia, 1924-05-11)

Kontu alaiak, kontu tristeak, bizitzaren gozo-mikatzak... Herri baten bizitza osatu dute
idazleok beren kroniketan, eta bizitzak berak dakartzan elementu guztiek hartu dute tokia. Ikus
ditzagun, bada, kronikari hauek herriaren aurrean kontu kontari.

ITURRIXAR ETA ZUBIGARREN ARTEKO HASERREA
Pasai Deun Jon
ZUBIGARRI:
Kinkik ere ez dizut
Aspaldi aditu
Oldoztu det ote zeran
Betiko mututu
Edo gañerakuan
Ziaro alpertu,
Aspaldi ez dezu beintzat
Idazkortzik artu
Ta gure izparringira
Berririk bidaldu,
Lotan ba-zaude, lagun,
Laistertxo esnatu,
Alpertasuna berriz
Zu gandik amildu
Eta inguruko autzak
Gogotik aztindu.
Iturrixar

22

Pasai-Zabal
ITURRIXARRI:
Zure olerki egoki ura
Bada nuan irakurri,
Nik ere zuri erantzuteko
Nai nuke ba zerbait jarri,
Nere idazkia irakurtzeko
Baldin bazaude ain larri,
Iritxiko da zure eskueta
Ez dakit noiz bañan sarri,
Gure EUZKADI izparringiyak
Nai baldin badu ekarri.
***
Kinkik aspaldi ez didazula
Zuk aditu, Iturrixar,
Oraintxe beintzat erne zaude ta
Adituko dezu azkar,
Apainduriyak bereiz utzita
Idazten det beti zakar,
Au esatera egi-egiyaz
Idazkortzak berak nakar,
Itzez esango dizkitzut geyo
Ondo ezagutzean alkar.
***
Alpertu naizen galdetzen zendun
Beintzat zendubela oldostu,
Au irakurri nuenean ni
Egiyaz nintzan tamaldu,
Oraindik iñork esanda beintzat
Ez det nik iñoiz aditu,
Egiya dala bazaizu zuri
Esana ez ba damutu,
Baña oraindik Zubi-Gar nor dan
Ez dezu ondo ezautu.
Baita diozu lotan banago
Asteko laister esnatzen;
Ni, Iturrixar, gauza auetako
Ez naiz iñoiz loaletzen;
Izparringira ez det aspaldin
Nik berririk bialdutzen,
Ta idazkortza nai-ta-ezkoa
Ez dala zait iruditzen;
Orregatikan ondo badakit
Inguruko autsak astintzen.
***
Jaunari eskerrak ez naiz oraindik
Iturrixar, ni mututu,
Eta gañera mututugatik
Idazten leike jarraitu;
Zu ere mututu ez bazera
Itz egin eta saiatu,
Deun Jongo gaste oztutakoak
Ia dituzun berotu,
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Bestelan abertzaletasuna
Egingo dute ondatu.
***
Izparringira idatzi gabe
Egin leike ondo lana;
Ni beintzat beti saiatu naiz da
Egin ere bai al dana,
Aurrera ere ematen badit
Jaungoikoak osasuna,
Ez naiz geldituko ni atzera
Aldezten azkatasuna,
Eta gasteai adierazten
Ama Euzkadiren izena.
Zubigar (Euzkadi, 1920ko urrilaren 29a)
ZUBIGARRI:
I
Zeure olerki ura irakurtzen
Nintzanian jarri,
Bene-benetan esan niyon
Nere buruari:
Zer egin dek? Ez dek gauzonik
Izparringira biali,
Begira bestela erantzueran
Esaten dikanari,
Non eta nola auen jartzen
Ain lotsagarri.
II
— Apainduriyak bereiz utzirik
Idazten det beti zakar
— Emen lenengoz esan nuan
Itz abekin zer dakar?
— Itzez esango dikitzut geyo
Ondo ezagutzean alkar
— Emen bai egin zirala
Barruak gogotik dardar!
Uste nuan nik ezagutzen
Nintzala errax xamar.
III
Benetan etzintudala
Nik ondo ezagutu,
Artara bai ez nuela iñoiz
Ortarako gauzik oldoztu,
Barru-barrutik esaten dizut
Egiyaz naizela damutu,
Ta Jaunagatik oraingo okerra
Albada beintzat barkatu,
Bada ez nintzan idazki arrekin
Aserrerik jartzen sayatu.
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IV
Inguruko autsak aztinduteko
Gañerakuakin txantxan nizun esan,
Baña ez ordia etziñala
Iñolaz sayatzen artan,
Tamaltzen bazera ain errex
Ezingo dizut asko esan
Edo txantxak gaste izan arren
Utzirik biarko det izan,
Urrena ere orlako zerbait
Gertatu ez dezaidan.
V
Egiyaz badaukat naiko lan
Erriko gastiak berotzen,
Sartu gabe erbestekoak
Ainbesteraño zulatzen,
Badakizu lenago nola
Nintzan orretan sayatzen,
Bañan astakeriya besterik
Ez baldin badet asmatzen,
Onena izango dana
Da sayatzia ikasten.
VI
Orrengatikan izango da au
Nere azkenengo idazkiya,
Orra zer zan nere biotza
Zulatutzen zuan gaya.
Agur Zubigar, Agur Kirikiño,
Agur Euzkadi gustiya,
Erakutsi ta ikasiko det
Egi garbi-garbiya,
Ez det nai geyago idatzi
Izan dadin gaizki egiña.
Iturrixar (Euzkadi, 1920ko azilaren 1)

LANPERNA, NORBAITEK ARRAPATU OTE?

Pasai Donibane
Gure auzotar Lanperna azkeneko idatzi zuanean naiko aserre arkitu genduan; aspaldian ixillaldi du, itxas legunen
batean norbaitek arrapatu ote du?
Ikur (El Día, 1930eko abuztuaren 19a)
Pasai San Pedro
GURE AUZOKO IKURRERI:
Ai, Ikur, Ikur! Lanperna norbaitek arrapatua izango ote dan a...?
Orain berriro izan ditugun itxas-bera aundi oyetan gorriyak ikusiya da bai Lanperna gizarajoa.
Oraingo oporraldi txoro obetan ori zoramena ibilli dute batzun-batzuek lanperna billa.
Gosiak langille egiten baitdu alpertxo izan da ere!
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Ondo goguan det. Igande-goiza zan. Banengoan ba, atxaparra xabal-xabal egin da, nere txulo ezkutuan. Burnisoñua bertan. Bertan nituen etsayak; antxen ziran lanperna-zaliak. Ura larriya neria! Bil-bil egin; txoko-txokuan gorde;
asnas artzeko ere bildurrez antxe gelditu nintzan.
Ura triskantza nere inguruan gizon ayek egin zutena. Eta ni...? Ni, Jaunari eskerrak bizitarako naiz oraingoz
beintzat, Ikur maite.
«Sustua» joan zait, eta berriz ere emen naiz. Emendik aurrera ez al det baldimetan (sic) orlako estu-aldirik izango...
Larriyaren-larriz idazkortza ere galdu zitzaidan eta ez det gaur arte billatu.
Ordoituxea dago baño zerbait egingo al degu...!
Pasai! Txoko polita Pasai! Igande ta jai-egunetan atsegiña benetan emengo ibilli-bearrari begira egotia! Txalupa ta
botiak ugari! Odei-artetik jetxi ta ur-axalian arin dijoazen kayuak dirala esan diteke batzuek. Ain dira txuriyak! Beste
batzuek berriz beltxaren-beltxez ur-petik atera ta igeri biziyan dijoazen potorro illunak. Kai-barrendik itxaso-aldera,
eskubitik Kalabortza ta ezkerretik Ondartxo, atsegin-toki ederra, apaña ta txukuna...
Txukuna...? Ez.
Lizuna! Bai.
Ondartxo...Ondartxo...! Ain polita dan Ondartxo lizundu egin digute.
Garbi gorde diteken txoko polita, batzuen erruz zikiña dago; garbi gordetzera beartua dagonak nai ez dualako, ezer
egiten ez dualako, Ondartxo polita lizundu egin digute.
Gaurko Ondartxo ez da lengo Ondartxo. Lengo Ondartxok gesal-usaia zuan, itxas-usaya. Gaurkoak... aragi ustelusai zikiña.
Ori guztiya, bear litzakenik egiten ez dalako.
Orretxegatik bakar-bakarrik.
Lanperna (El Día, 1930eko irailaren 11a)
Pasai San Juan
AUZOKO LANPERNARI:
Arretaz irakurri nuan zure idazkia eta estu ta larri ibilli ondoren ikusi det bizi zarela, poz eta samiñ artean noski;
geronek ere samiña geiago degu poza baño.
Ondartxo itxas bazterrak itxasur eta belar usai ordez aragi ustel usaia artu duala diozu. Ez da arritzekoa.
Uda alderako jeladun gorde-toki edo armario frigorifikoak izaten dira erabateko aragiak gordetzeko usaitu ez
ditezen, eta bein uda igaro eta negua ezkero ez da jelarik eta gordetokirik bear, eguraldi otza naikoa izaten da aragia
usai gabe edukitzeko.
Zuk diozun aragi mota ori berriz zenbat eta eguzki beroagoa orduan eta agertu naiago, eta gañera bere beroaldiak
artzen ditu, sagar ustel batek milla on artean egiten duan lana egiñaz, eta arritzekoa alda usaia botatzea?
Lanperna nik ez dakit udan otzak egoten diralako ote dan orrenbeste eguzki artzea, neguan beintzat erdi agerian
ibiltzen dira danik eta otzik gogorrenean eta ez dirudi otzik nabaitzen dutenik. Abek paperak.
Estropadak edo beste orrelako zerbait danean danok eguzki igesi ikusten ditugu, xexenak diranean itzaleko
sarrerak eguzkitakoak alako bi ordaintzen dituzte, eta ur-ertz eta ondartzetan daudenean erdi larru gorrian esan leike,
eguzkiaren bero gogorra artzeko prest, bururik artzeko bildur gabe.
Gero zerbait esandakoan ala erantzuten dute: «Medikoak rekomendatzen dute baño de sol artzeko».
Osagilleak agintzen ote dute jende guzien aurrean larru gorrian ibiltzeko.
Gañera emen gutxien badira (urrutira joan gabe) oraiñ denbora gutxi gabeko zortzietan eguzki artzera joaten
ziranak. Ja, ja, ja... Zeñeri sartu nai ote diote ziri ori? Guri? Bai zera!
Lanperna gai onetaz makiña bat idatzi leike, baña bukatu egin bearko. Emen ez dago, ill artean bizi, naiz ta gero ta
okegarro. Eta gero? Ez dala? Ba dala? Amoa españean eduki eta erne ibilli.
Ikur (El Día, 1930eko irailaren 17a)
PASAYA'ko partian, zakarra (ganaduen azpirako) partida aundi xamarra salgai dago.
ARGIA'n emango degu onen berri.
(Argia, 1928-04-04)
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TXORIKUMIEN KABI BILLA

Pasajes San Pedro
TXIRLARI:
Zure zai egondu naiz aspaldiko egunetan agertuko ote ziñan Euskal Orri onetan, ta nola etzeran azaltzen, berriro
batzuekiñ (sic).
Asko poztuko nitzake, Txirla zuri ezaupera ematiarekiñ, ta ez det uste iñola ere oso gaiztoa izango litzatekenik.
Agindu, Txirla.
Txorikume (El Día, 1931ko abuztuaren 9a)
Pasajes San Pedro
IDAZLEERI DEI BAT:
Nabaituta nago Euskal Orri onetako idazleak —danak ez det nai esan, baña batzuek— ez dutela jaramonik egiten
uri askotatik dijuazen izparreri. Nai det esan, iñoiz gertatzen dala idazle batek besteentzat zerbait esan naia edo milla
gauza, ta, jakiña, ezpaldin bazaigu bururatzen zenbait uriko izparrik irakurtzea, ezdaki beretzako zerbait badijuakio ere,
ta geratzen da guztiz itzalian. Ala ez alda?
Ez daukat goguan zenbat denbora bezela izango dan, baño iruenbat illabete gutxi gora bera, nere onen aurreko
idazkian esaten nion gure lagun ta abertzale jatorra dan «Aberri»ri —jakin banuen ba nola nunbaiten erori ta anka
purrakatu zuen!— tamal aundia artzen nuela ta galdetzen nion nun ibilli ote zan «zezenketari eman ote zion» edo
«footbalian berriro ere asi ote zan» ta abar... ta batere etziran erantzun. Oldoztu nuen, baita ere, asarre ote zeguan,
baña, nola? azkenengo alkar ikusi giñanian bostekua estututa alde genduen ta...!
Txirlari berriz esaten nion bostekua estutzeko gogo aundia neukala, ta nola giñan uri batekuak, etzala izango arren
gaiztoa... Onekin geiago arritzen naiz, zergatik biok uri baten bizi geranak izan ta nola nai ere egunero EL DIA irakurtzen
duela, jakiñan gañian biar luke izan. Ez det ba uste iñori kalterik egin dioanik.
Onela ba, idazle jaunak, da nere uste motzian errexena edo egokiena bat besteen berriak zuzentzeko; irakurri edo
begiratu piska bat besterik ezpada ere uri guzietako izparrak. Agindu denok!
Txorikume (El Día, 1931ko azaroaren 4a)
Pasai San Pedro
TXORIKUMERI:
Zenbat alegiña egiten deten zure billa, etzaitut iñon arkitzen. Ez altzera egongo «Ondartxo»ko arkaiz zulo batian
betiko antxen kabiyan sartuta? Bada nik nola etzaitudan ezautzen, ondo egingo zenuke neregana azaltzia orrelako
gogua badaukazu neri bostekua emateko, neretzako oso atsegiña izango litzake ta.
Txirla (El Día, 1931ko azaroaren 13a)
Pasajes San Pedro
TXIRLARI:
Poz-andi batekin irakurri nuan zure erantzuna. Nik ere, nere aldiz, zertxobait erantzun nai nitzuke. Esaten dirazu,
alegiña egiñagatik, nere aztarrenik ezin dezula atera. Nunbaiten jakin dezu ba «Ondartxu»ko arkatxetan izaten naizela.
Ez ote dakizu neronek baño obeki, nor naizen?
«Ondartxu»ko arkatxetan, sulo ederrak dituk, eta lengo egunetako giroan ederki nengoan bertan. Batzoki berria
egitean, alkarrekin izango gaituk.
Txorikume (Euzkadi, 1931ko azaroaren 20a)
Pasai San Pedro
Ona emen ni ere irakurle maiteak. Nerez naiz ni berritsu xamarra, eta ezin etsi izan det, Euskal Orri eder onetara
nere berriketa batzuk bidali gabe. Esan biar batzuk ba dauzkat eta nolax nik ixilik eduki?
Baña, idazle berrien lenengo egin bearra izaten da zuzendari, idazle eta irakurleak agurtzia. Ia bada, zuzendari,
idazle eta irakurle maiteak, agur.
Nekez baño Txirlaren txuloa arkitu det: nun bizi dan badakit; gizon jator, euskaldun zintzo eta abertzale sutsua dala
ere bai. «Txorikumien» kabi billa nabil aspaldiyetan eta eize zakurraren usma nik izan da ere, ezin jakin nun jarriya
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daukan. Alaz guztiaz ere «txorikume-ori» beltz xamarra ote dan nago. Lagun batek esan ditenez, etzayo lumarik ikusten,
baño mokoa agertzen dunian ezagutzen zayo.
A! ta gure Lanpernak zer egiten du? ixilik aspaldi ontan. Bizi dan edo ez dan ez dakigu; ez baita azaltzen: bururik
etzayo ageri. Orrelako lanperna motak ez dira izaten lepo mee, luzekoak, lepo zabal, lodi ta sendo-sendokoak baizik.
Alakoren bat ote da gure Lanperna ere?
Luze xamar nua eta bukatu egin bear det, nere olerki zatar onekin.
Aberri-Etxe (El Día, 1931ko abenduaren 23a)
Pasai San Pedro
ABERRI-ETXERI:
Irakurri nuan zure idazki polita, ta poz-pozik geratu nitzan ala ere idazlari bat geiago bagenuelako.
Jarraitu gogor Aberri Etxe, ba, ni aurrenengo naizela, alper xamarrak gaude gaur idazle geienak.
Baita ere ikusten det nere kabia laister dala zure eskuetan, ba beltza naizena baldin badakizu, zeiñ kabitan sartzen
naizen ere ortxe-ortxe...
Atoz-ba bildur gabe, ez dizut mokokadarik emango ta. Aurten sagardo goxo ta ugariak daude Mirasolko basetxean
ta nai dezunean etorri «kaxuelka» eder bat gertatuko degu-ta; etorri Txirla ta biok.
Luzear, zuri ere urruti etzaizu egiten ta noizbaiten azaldu alde ontara, legatz koskor bati kontu emango diogu ta.
Txorikume (El Día, 1932ko urtarrilaren 8a)
Pasai San Pedro
TXORIKUMERI:
Baneon ba zu ere Lanperna, Noizbait ta Ondartxo, ta abar bezela jun ote ziñan. Nunbait bildurra izan, kabitik
ateratzeko egin ditun otz gogorra abekin. Ala ere lenguan azaldu ziñan ta ez ekutitz txarrakin ere. Orrelako albistiak
gogokuak ditut: jateko eta edateko gauzetan bapuak gera, gu edozein egunetako gertu gaude ta pozik aundina guretzat
zu ezautzia izango degu, denen biarrean gera ta. Motela etzera beñepin ta gizon azkarren biarrian gaudez, gure uri au
Euzkadin aldez jartzeko.
Txirla (El Día, 1932ko urtarrilaren 20a)
ALDION IL DA
Pasai Donibane
Aldion il da! Orixe da erri guzien abotik ateratzen dan itza. Manzisidor 'tar Albontza Aldion gizarajua egun bat
aurretik gure artean zebillelarik, urrengo egunean bertan Goiko Jaunak bereganatu zuan 30 urtetan.
Aldion abertzale sutsua zan, eusko idazle azkarra ARGIA kutun ontan makiña bat aldiz irakurri ditugu bere idazki
aberkoiak.
Makildantzarien irakasle trebea zan, lan ontan etzan beñere aspertzen beti sall bat edo bi prest zeukan, orrengatik
orañ bere eriotzak erri guzi guzia samintzen gaitu.
Ban banan beti dijoaz erri batetik edo bestetik beren oso biarrian arkitzen geran euskotar zintzuak.
Berak antolatzen zituan dantzari taldeak, naiz makildantzariak eta naiz aurreskulariak, eta Prantziko urietara
askotan diar egiten zioten bere taldearen dantza bikañak ikustearren eta makiñabat txalo irabazi ere bai.
Orañ dala urte batzuek aurretik Euzkadiko dantza bikañak azaltzera, Orueta eta beste jaun batzuen artean,
Inglaterran izan zan. Orain bi edo iru urte aurretik aurreskulari sariak ziran erri geienetan, an ikusten zan Aldion yayo
asko dantzan eta bai saria errex irabazi ere.
Orra ba betiko bukatu egun batetik bestera. Naiz ta zer edo zer nabaitzen zualarik aurreko egunetan, etzuan
beñere utzi lagun arterik eta azkenik bere lan tokian bere eginbearrak betetzen, bat bateko gaitz txar batek jo eta naiz
azkar osategi ospetsu batera eraman eta sendagille azkarrak esku bota, etzuten ezertxo ere atera, illostu zan une
batetik bestera ezaguera oso-osoakin bere gogoa Jaungoiko eta Ama Mariaren eskuetan jarririk.
Agur bada Aldion maitea artuzak ludi ontako azken agurra, negar diaguk igatik, ez gaizki agolako zeru goian baizik
arkitzen geran garaian euskotar langille zintzuan bearrean arkitzen geralako, baña agon tokitik ez aztu gutzaz, ez aztu
Euzkaditzaz, zeru goian batu euskotar zintzo izan zeraten guziok eta emen gauden anaiari lagundu.
Nere atzekabe samiña bere aita eta sendi guzienakin batutzen da eta euskotar guziak Aita gure bana bere gogo
aldez.
Ikur (Argia, 1932ko dagonilaren 7a)
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LAUAXETA, ZUK ERE ATIAK ZABAL-ZABALIK DITUZU GERO
Pasajes San Pedro
Agur beroa zuri Lauaxeta jauna EUZKADI izparringi orretan toki pixka bat ez al zait uts-egingo. Bildurrik egon naiz
orain arte zeuri eskabide au egiteko, baña gizon jatorra zerana, ikusi det, eta emen nator poz-pozik. Eskerrikasko.
SAGARDUA.
Sagarduak aitatu gabe eznuke nai amaitu idazki au. Sagardotegietako kupelak bete beteak daude. Amaika sakeleder beteko dira aurten Mirasol-ko basetxean. Orretarako arrain puxka bat nai litzake, noski...
Lauaxeta, zuk ere atiak zabal-zabalik dituzu gero. Etorri nai dezunean eta alkarrekin «kaxuela» bat garbituko degu.
Txorikume
Uarra.— Ederki zegok, laister ixango nuk uri ortan, sagardua eta arraña jaten. Sabel-andija dut eta gertau biarko
dok askotan ere asko. Txirla kaxuelan... jan al dezute? Ixil-xamar dago. Agur adizkide ona, jatorra nazen ezdakit, baña
abertzaliai arrera ona egiten ikasija naiz. Anayai besarkada bana ematen diet. Agur.
Lauaxeta (Euzkadi, 1931ko azaroaren 20a)
LAUAXETARI:
Lenago ere, orain urte bete inguru, eskeñi nizun emen Pasai Deun Kepan antolatuko genduela alako kaxuelka bat,
legatza edo abar, ta baita zuk bayetza eman ere. Emengo Batzokiko zabalgundea, ikurrin-onezpentze ta abar zala ta
antolatu ziran jayetan berriz, jakiña, bazenduen aurreroko eginkizunik, ezgenuen aldirik izan. Ia ba aldezun baten alde
ontara ere inguratzen zeran, besterik ezpada-ere beste oyek esaten duten bezela «en plan turismo» edo. Agur
Txorikume
Uarra.— Juango naz sagardua edan eta Pasai Deun Jonan makallo andi bat artzera.
Lauaxeta (Euzkadi, 1932ko azaroaren 3a)

29

KANPOTIK IDAZTEN DUTEN AUTOREAK

Euskal Herrian, munduko beste hainbat herritan bezalaxe, jende askok, tamalez, erbesterako
bidea hartu behar izan du. Garai haietan ere luze joko zuen erbestealdiak, luze herriaren
atsekabeak. Alabaina, herriminak eta euskaltzaletasunak negu gorriaren beldurrik ez, orainak ere
geroan irauten duena bazekitelako edo.
Bai Begoña: Orretan arrasoi aundiya daukazu baña aspaldi onetan idatzi gabe egon banaiz ere, ez da aberriatzaz
astuta egon naizelako baizik geruaz ta geyago oroitzen naiz ta Jaungoikuak ezdezala nai aberriagaz astutzerik.
Neure aspaldiko ixiltasunagatik arrituta bazaude, ez daukazu arritu bearrik; badakizu beste edozeñek bezin ondo
zer gertatzen zaiten, gudaketa zoritxarreko au dala meriyo.
Lenengo ikusi genituben iru ontzi aundi ayek ikusi nola gudariz beteta ziyuazela eta euren artean abertzale asko,
orduan geure biotza zamindu zan benetan eta andik egun gitxi barru eramaten digute gurietakuak.
Nola nai dezu Begoña ezertarako gogorik ere irukitzerik? Ikusten degu geure anayak badaramazkitela (...).
Arantzazu (Euzkadi, 1921-09-29)
1920ko abuztuaren 20an, erbesterako bidea iragartzen zuen lehenengo deia azaldu zen
Euzkadi egunkarian:
Pasai Zabal
Melillara.— Atzo arratzaldian urten zan Melillaruntz itxasontzi bat guda-mutillez zamatuta. Gutxi gora-bera izango
ziran anei bat. Gaur elduko dira Iruñatik eta beste tokietatik; ayek ere beste ontzi baten zamatuko dituzte eta biar edo
etzi irtengo dira emendik.
Zubigar (Euzkadi, 1920-08-20)
Eta gureek ere, gure herriko kazetariek, ezin izan
BETI LO EGONGO AL GARA?
Pasai Deun Kepa
Illa onen amabostian alde egin zuen emendik Argentinara joateko, gure lagun
aberkide Astigarraga'tar Josebak erri onetatik Ondartza izen ordiagaz idazten zuenak.
Atsekabe aundiya degu abertzale tartian olako mutil azkarrak alde egin bearraz,
batzubek Melillara eta bestiak, onek lez, Argentinara, ainbeste denporan ez ikusteko.
Noiz eznatuko gera Euzkadiko gazte guztiyok danok batian esateko aberri-orde
orreri ez degula nai geyo bere agindurik?
Beti lo egongo al gera?
Gauza onek ikusita ere izango dira oraindik asko aita-ama orain beren begiyak
malkoz betiak ditubenak, urrengo auteskundiak diranian eta «moro-leal»-ak autarkiren
billa datortenian, ayeri emango dituztenak beren etxietara nolako kaltia ekartzen
duten ikusi gabe?
Ez astu orain negarrez zaudenak gaurko samintasunaren erruba zeñek daukan,
ordua eltzen danian!
Argi (Euzkadi, 1921-09-25)
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ATZERRITIK EUSKALZALETASUNEZ ETA MAITASUNEZ
Havre (France)
Agur aberria eta euzkel-idazle maitiak!— Tamalez betetako gau illun batean, Jaizkibel mendiak emoten zuan
itzalaren azpian, nere uri maite Pasai Deun Kepa agurtuaz, aldendu naiz Euzkadi doaitsu ortatik, Argentinara joateko
itxas-ontzia artzera.
Guda beltz «hispano-marroqui» deritzayonak orrelako lanak ekarri ditu gure aberriaren gain; berak gure lurrean
utzitzen dituen zauriak eta negarrak, zeñek sendatuko ote-ditu? Zeñek artuko ditu gure sendietan jausiko diran
malkoak? Amak jasoko ditu tamal gustiak ekaitz gogorraren ondoren! Bañan guk semeok gogoan eduki bear degu beti:
bear baño karga aundiagoak emoten zaizkan etxea jausi egiten dala, ezpadu laguntasunik.
Orregaitik biotzez eskatzen dizuet euzkel-idazleoi, agur sutsu bategaz, len baño guda gogorragoa egiteko arerio
txar guzieri, zuek aberritik eta guk urrutiko ludiki-onetatik, aberriaren zoriona gerturatzeko alkarri lagunduaz.
Egi eta Argiri! — Poz aundi batekin irakurri nuen Argi idazle berriaren idazkia. Beaz, illunpean arkitzen diran zoko
gustiak ikusiko dituzue «Egi»-«Argi» ortatik? Biarra izango da, aurrerapen gogor bat emoteko gure Euzko-Gastedi
maiteari. Jarraitu gogor idazten, nik ere lagunduko dizutet egi ontatik argi.
Artu nere agurrik zoriontsuena. Pasai Deun Kepako abertzale gustiok.
Ondartza 21-9-29 (Euzkadi, 1921-10-06)
POSTALES QUE CIRCULAN POR MELILLA
«Penetración pacífica»
Zori onak jayo berriyari!
Aprikako lur narras abetan, nere aberritik urruti...! Inguruan ezer alaigarririk ikusten ez dedan aldiyan, pozgarririk
entzuten ez dedanian... dator neregana KAIKUren ager berriya.
JEL.— aldez burrukara (ba dauka zeñekin gudatu!) Euzko Gaztediyak dagerrela jakitian, bete zait barrena, bere
illuntasun ikaragarriya argiturik, eguzki baten edertasun eta epeltasunez, alaitzen duala. Bejon daizutela!
Indar-berriz jeiki, ta nere barruari diyot: «Aupa mutil, berriro Euzko Gaztedikin al dekan añian gudatu bearrian aiz,
ta gudara» Ea, emen nauka KAIKUk, argal baña gogotsu bere onduan, beti bezela gure aberri maitiaren aldez, nai duan
eta bear duan bidietan laguntzera. Ez da aundiya dakardan ondarra, baña bakoitzak ondar batekin badator... ondartza
egingo da.
Jaungoikuak eman dezayola, adoretsu, urte ugarietako biziya, gero ta geyago indarrez ta txinpartaz geituaz areriyo
gaiztuari aurre emanaz, garaitzeko! Zori-onak jayo berriyari!
Iturrixar (Kaiku, 1921eko azaroaren 26an)
Melilla, 1921eko Azillan.
PARISETIK
Gabon Eguna
Egun alaigarria benetan
Josuren jayotz eguna,
Eusko sendiak maitatzen duna
antziñako urtietan.
Elurtxoak txuriz estali du
aize otz-miñak benetan,
arpegia ebakitzen du
nago ni oldozmenetan...
Sendi maitea, urrun daukat nik,
zeñek urrunazi nau ni?
Ez baitet beñere egin gaitzik
au izan da nere sari.
Nun zaude andre biotzekoa
agiyan beti negarrez?
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Nork autzi du gure kabitxoa?
Zitalak sartuta gaubez!!
Amabost illabete badira
ikusten ez dituala,
bitan gabonak iritxi dira
sendiratzen ez naizela.
Naigabez beterik, ai! gaxoa
amatxo, antxen dago zai,
jungo ote zayon semetxoa
biotza jartzeko alai.
Gabon egunez ama semeak
alkar ezin gara bildu,
elkartzen digun atzekabeak
digu, biotza illundu.
Negua dan lez gerade itun
eskerrak aurtxo Josuri
bera delakoz maitasun
ta itun dauden pozgarri.
Nortzun nezake itxaropena
zearo beragaz baizik,
gizonentzako bera onena
jetxiko da gaur zerutik.
Biotzez, agur! sendi maitea
itxaropena ez galdu
aurki da or nere azaltzea,
pasaitar batek au naidu.
Pasaitar bat
Parisen (Euzko-Deya, 1937ko abenduaren 26a)
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EMAKUMEA, HERRI-KAZETARI
Gure herriko emakume idazleei atal berezia eskaini nahi izan diegu, goraipatzekoa baita, gure
ustetan, haiek ibilitako bide malkartsua. Gizonezkoen aldean ez dira, ez, asko izan; baina
kronikagintzan aritu direnen lanak, kopurua gora-behera, badu merezimendurik.
XX. mendearen hasieran egituratzen hasia zen herri-proiektuan, pixkanaka-pixkanaka,
emakumea ere txertatuz joan zen: herrigintzan, antzerkigintzan... Honek berez duen garrantzia
areagotu egiten da garai hartako giza antolamendua kontuan hartzen badugu: gizonezkoek
apaiztegi eta fraidetegietan egiten zituzten ikasketetan emakumezkoek ez zuten lekurik; ez zegoen
ondo ikusia emakumeen eskolaratzea eta, gainera, kaltegarritzat jotzen zen idazten ikas zezaten,
erabat debekaturik ez bazuten ere. Azken batean, haien eginkizuna etxeko lanetan jardutea zen,
gizarteak hala ezarririk.
Horrexegatik poztu gintuen gure herrian idazten zekitenak bazirela ikusteak. 1920. urtean
aurkitzen dugu Pasai San Pedroko Diñeren aurreneko idazkia.
Pasai Deun Kepa
Aberriaren aldez.— Deun Kepako bastar alai onetan orrenbeste neska euzkotar daude baña ez dakit zer duten,
lotsatu egingo dira nere ustez.
Gure izparringi onetan agertu diran aña emakume idazle ederrak orrenbeste uritatik, eta emendik iñor ere ez! Au
tamalgarria da benetan! Neskatx aberrizaliak ez bildurraz ta lotsaz gorde, ez, baizik aberriari lagundu egin biar diogu
euzkotar benetakuak bagera. (...)
Diñe (Euzkadi, 1920-12-18)
Eta Diñerekin batera, Arantzazu, Begoña, Etxezale eta Amaya izan ziren emakume haiek
erabili zituzten goitizenak.
Pasai San Pedroko Diñek eta Pasai Donibaneko Arantzazu eta Begoñak Emakume Abertzale
Batza (EAB) sortu aurretik jardun zuten idazgintzan, 1920 eta 1921. urteetan, hain zuzen ere.
1922ko apirilean sorturiko EAB erakundearen inguruan, Euzko Alderdi Jeltzalearen barruan
erneriko elkartean, bildu ziren emakume abertzaleak. Elkarte honek bi aldi izan zituen:
lehenengoa, 1922tik 1923ko apirilera artekoa, Primo de Riveraren diktadura etorri zen arte; eta
bigarrena, 1931tik 1936ko gerratera arte.
Hona hemen, 1931. urtean Pasai San Pedroko EAB erakundearen sorreran emakumeek
eginiko aldarrikapena:
Gu, emakume euskaldunak, ez gera egin sukaldeko tresnak eukitzeko bakarrik, eta jostorratza artu eta geren isiri
alkiai josita egoteko; gure etxeko biarrak utzi gabe badaukagu beste garrantzi aundigoko lan bat: Euskadi abertzaletzia.
Biar au ez degu gizonen eskuetan bakarrik utzi biar, guk asko egin genezake sendian, asi aitonatik eta billobetaraño.
Denak abertzaletu biar ditugu. Etxetik aterata zer esanik ez, geren esagun guztiai. Guk daukagun mingañakin ta biotz
onakin, denbora gutxi barru uri guzia aberkoi egingo degu, ta orduan ez degu ibilli biarko batzoki billa: Pasai Deun Kepa
guzia batzoki bat izango da ta.
(El Pueblo Vasco, 1931-09-01)
Eta aldarrikapen hark izan zuen erantzunik. Urte bereko Pasai San Pedroko Emakume
Abertzale Batzaren bazkideen kopurua —segidan datorren kronikan zehaztua— ikusi besterik ez
dago.
E.A.B.
Emakumeak ekin-aldi gogorra dute. «Marcha» ontan edozein jartzen da euren aurrean, 116 bazkide dira guztitan
gizakumeak baño indar geyago dute. Bejon daizuela, emakumeok, eta jator jarrai.
Txorikume (Euzkadi, 1932-11-01)
Aberriaren, euskararen eta abertzaletasunaren ideien aldeko ekimenetan eratu beharreko
lan-ekintzen antolaketa izan zen erakundearen helburu nagusia, hots, abertzaleen ospakizun eta
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agerraldietan parte hartzea, gizarte-arazoetan laguntza ematea, hitzaldiak antolatzea, makinaz
idazten ikasteko eskolak antolatzea, ume eta emakumeen heziketaz arduratzea...
Zoritxarrez, gerrak eta ondoko larderiak zapuztu zuten, neurri handi batean, orduan ereindako
hazia. Hala ere, emakumeen artean ere izan zen euskaraz idazten jarraitu zuenik, besteak beste
Pasai Donibanetik idazten zuen Etxezale goitizenaz ezagututakoa:
Oraintxen nabaitzen diet nere biotzian, orduko nere senar-gaiari ikustera etorri oi zan bezelako poza. Zer dala ta?
Emakumeari etorri zaigulako itz egiteko txanda. (...)
Ondo egia San Pedroko Txirlak diona: emakumiak sua piztu ezkero aieri jarraitu biar zaiela. Zer ba? Gu
euskeragatik bizia emateko prest eta zuek sagardotegian lasai «bete Mirentxu zortzigarrena» esanaz? Ez, ez.
Ekin dezaiogun gizon ta emakume Jainkoarentzat ta ama Euzkadirentzat, izan dedin gure lantegia. Agur Txirla ta
urte askoan saiatu.
Etxezale (El Día, 1931-11-17)
Baita ekin ere, gogotik heldu baitzioten euskararen eta abertzaletasunaren defentsari. Hona
hemen, 1921eko urtarrilaren 22an, Euzkadi egunkarian, Pasai San Pedroko Diñe euskal emakume
abertzaleak zabaldu zuen elkartasunerako dei sutsua.
Pasai Deun Kepa
ABERRIAREN ALDEZ
Emakumiak, agurtza bat esan dayogun Ama Mireni eta berak emango digu urte oni ondo jarraitzeko indarra.
Ikusirik alkartasuna geroz indartsuagua datorrela gure ludi onetan, oldostu zagun batez-ere neskatxak. Ez dirade
zuen biyotzak poztuten zabaltazunezko bide eder ori ikusita? Orain urtebete baño obeto gaude lanari ondo jarraitzeko,
esnatu gaitezen eta begira zayogun, or daukagun biltoki eder orretan ezarririk dagon makillaren «zuri-gorri-orlegi»
ederrak ikusirik, zuen biyotzetan ez ote-dan agertuko aberriarentzat maitasunik.
Lagun daiogun atsekabez ta samiñez dagon gure ama aberriari, jarrai dezaiogun gure ama orren oitura garbiyeri.
Aldegin zagun atzerritarren loikerizko bidetatik, bildu gaitezen euzkotar onak bezela, oinperatzeko Euzkadi ondatu nai
dutenak, azkatasun-bidiak euzkotar onarentzat ez du nekerik; lau gauza abek egin ditzagun, euzkeraz mintzatu, idatzi,
abestu eta belarrimotzen itz bigun oyek ez entzun; ulertzen ez badute dijuaztela beren errira; au da bide garbiya, oni
jarraitzen ba diogu iritxiko degu zoriona.
Orain esango dizutet kondaira txiki bat. Aita batek iru seme zituan, alkartasun gutxikoak; il-zoriyan gertaturik aita
ori, oldostu omen zuan bere semeak nola alkartu, deitu omen zituen bere gelara, esanik: «Zuazte mendira eta ekarri
bakoitzak bina urritz makilla biur banakin». Makillak ekarririk galdetu omen ziyen bakoitzak bana austeko, egin zuten
errez, gero beste irurak lotzeko beren biurrakin agindu zuen aitak, eta esan zion zarrenari austeko, erantzun zuan ezin
zituala, emanik bigarrenari onek ere ezin autsi, eman irugarrenari ere eta ezin, iru makillak bat eginda zeudelako. Aitak
orduan esan zien: «Zuek ere bat egiten badezute iñork ez dizute burlarik egingo, baña alkartasunik gabe, edonork».
Euzkotar onak ondo alkartzen geran egunian ez digute Madriko jauntxo oyek gaur egiten diguten bezelakorik
egingo.
Diñe (Euzkadi, 1921-01-22)
Hauxe da Diñek idatzitako bigarren idazkia; lehenengoa, idazleen aurkezpenei eskainitako
atalean sartu dugun hori, 1920ko abenduaren 18an argitaratu zuen. Horixe da, hain zuzen,
Pasaiako euskal emakume batek idatzita aurkitu dugun lehen idazkia. Baina, dirudienez, denbora
pixka batean idatzi gabe pasa zuen Diñek, eta hara, 1921eko apirilaren 30ean, Pasai Donibaneko
Arantzazuk zer idazten dion:
Pasai Donibane
Diñeri.— Aspaldi onetan neukan gogua izparringian azaltzeko, eta lotsakizunak edo zer esango zutenagatik beti
atzera egiten nuban, baña gaur jartzen naiz lenengo aldiz idazten.
Diñe, neskatilla zintzo ta jatorra zeran aldetik esan nai dizut ia aztu zeran Euzkadigaz edo zer egiten dezun.
Lenago, ez da aldi asko, oso pozik eta atsegiñez beterik irakurtzen nituben zure idatziak, eta bada denbora piska
bat zure idatzirik ez detala irakurri.
Deun Kepako ainbeste neskaren artetik zu bakarrik ziñan, Diñe, idazten zendubena, eta ... zu gelditu! Danak ori
egiten badute, zertan geldituko da laister gure Euzkadi?
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Bada biotzetik eskatzen dizut jarraitzeko inguruan aziya zabaltzen jun dedin.
Zure lagun, batez-ere Jel-aldez.
Arantzazu (Euzkadi, 1921-04-14)
Ez dugu, zoritxarrez, Diñeren erantzunik aurkitu, bai, ordea, baratza guztiak lorez apaindurik
arkitzen diren sasoian Arantzazuk idatzirikoa:
Orrila 14na — Larunbatea. (1921)
Pasai Donibane
Ezagun da mayatzian gaudela, baratza gustiak larrosa ederrez apaindurik arkitzen dira, baita gure txadonak ere
lora berri ederrez apaindurik daude.
Emengo txadona apain dutenai nere zorion-agurra egiten diet.
Egunero arratzaldeko saspiretan izaten dira Mirenen aintzazko Lorak; euzkeraz egiten dira, baña... abestu, geyena
erderaz. Notiñ asko biltzen da, batez-ere emakumiak. Erri onetako ereslari-bazkuna gogoz ari da asikunde-jairako.
Arantzazu (Euzkadi, 1921-05-14)
Arestian esana da zein sutsuki jokatzen zuten aberriaren eta euskararen defentsan. Ez da
makalagoa izango Euskal Herriko ohitura garbien alde erakutsiko duten jarrera:
Orrila 20na. (1921)
Pasai Donibane
Miren Begoñari.— Agur adizkide, artu det zure idazkiya eta ikusten det tamalez arkitzen zerala dantza eldu ta
loikerizko orregatik. Esaten didazu zeure uri orretan neskatilla gustiyak ikusten dituzula zeure jauregitik nola
belarrimotzen besoetan etzaten diran, eta askotan negarrez egoten zerala eskatuaz Jaungoikuari argi-une piska bat
emateko ayeri, ikusi dezaten zer egiten duten, itxuturik arkitzen diralako erotzen dirala!.
Ai Begoña, ez dira or bakarrik orrelakuak, baita emen ere asko dira, eta aurreskurik baldin bada, juten diranian
euren billa mutillak, igesi asten dira lotsatuko balira bezela enparantzara irtetzen; euzko-dantzarako lotsatu eta Ebrotik
arunzko ibilkera oyetarako lotsarik ez; orretarako euzkeldunak bear genduke lotsatu, ez euzkeldunen oituretarako.
Gastiak, ez jarraitu orretan, oitura oyek ez dira guriak, leku orretara gabe bai-da nun euzko-jolasak egin; alegindu
gaitezen bada euzkeldun onak izaten geure jolasak maitatu bakarrik ditzagun eta erbestekuak guregandik aldendu
lenbailen.
Emakumeak gertu gaitezen Goiko Jaunagana eta eskatu dayogun indar sendo bat gure ama lotzen duan kate
gogor ori zatitzeko. Beste bat arte Begoña.
Arantzazu (Euzkadi, 1921-05-20)
Lehentxeago irakurria dugu Pasai Donibaneko Arantzazuk Pasai San Pedroko Diñe euskal
emakume idazleari bidalitako idazkia, Euzkadi egunkarian idazten jarrai zezan eskatuz. Oraingoan
Arantzazu bera izango da antzeko eskaera jasoko duena. Eta Pasai Donibaneko Begoña euskal
emakume idazleak bidalitako eskaera honek izan zuen, aurrekoak ez bezala, erantzunik:
Iraila 25na. (1921)
Pasai Donibane
Arantzazuri.— Aspaldi onetan zeure idazkirik ez det irakurri, eta zeu zeranakin zer gertatzen ote zaizun oldosten
nago. Zeuk askotan esan izandu nazu, eta nik orain esaten dizut, lenengo aberria dala ta gero gañerako buru austiak.
Lenago etxera idazten banizun ere gaurtik aurrera, Beluk nire idazki zatarrak izparringian argitaratu nai badu,
bertan idazten jarraituko dizut.
Begoña (Euzkadi, 1921-09-25)
Donibane-Pasaya
Agur Begoña: Irakurri det zeure idazki aberkoya eta bertan esaten didazu tamalez arkitzen zerala aspaldi onetan
nere idazkirik irakurri ez dezulako, eta gañera esaten dezu neuk askotan esan izandu dizutala eta orain zeuk esaten
nazula lenengo beintzat aberria dala ta gero gañerako buru austiak.
Bai Begoña: Orretan arrasoi aundiya daukazu baña aspaldi onetan idatzi gabe egon banaiz ere, ez da aberriatzaz
astuta egon naizelako baizik geruaz ta geyago oroitzen naiz ta Jaungoikuak ezdezala nai aberriagaz astutzerik.
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Neure aspaldiko ixiltasunagatik arrituta bazaude, ez daukazu arritu bearrik; badakizu beste edozeñek bezin ondo
zer gertatzen zaiten, gudaketa zoritxarreko au dala meriyo.
Lenengo ikusi genituben iru ontzi aundi ayek ikusi nola gudariz beteta ziyuazela eta euren artean abertzale asko,
orduan geure biotza zamindu zan benetan eta andik egun gitxi barru eramaten digute gurietakuak.
Nola nai dezu Begoña ezertarako gogorik ere irukitzerik? Ikusten degu geure anayak badaramazkitela, eta utza
litzake geure aberriari laguntzera baliyuateke, Españari laguntzera berenak eztiran gauzak beraganatzen!
Agindu Jel-aldez.
Arantzazu (Euzkadi, 1921-09-29)
Emakume hauek nortzuk ziren jakiteko jakin-mina azaldu zuenik bada, lehen ere aipatu dugu,
eta argigarria da jasotako erantzuna.
Pasai Donibane
Ni nor naizen jakin nairik dabiltza batzuek. Zertarako? Nik esango diet naizela emakume txiro bat jango badet lan
egin bearra detana, uraxe naiz.
Emengo abertzalei galdetu bear diet ia noiz duten asmua antzerkiak egiten asteko, uste det ordua dala zer-edozertan asteko. Arantzazu zeure laguntza bear det onetako; beste iñor ez da mugituko zula eta zula ari arren, eta zuk
zure anayari zerbait esan zayozu, bera aski da gustiarentzat, eta zigur esango nuke berak egin bearra baldin bada
laister egingo duala. Ia ba gertatzen zeraten lenbailen; egunak asko moztu dira, eta antzerkiyak ikusten baño obetogo
ez degu aldiya iñon igarotzen.
Iturrixar euzkel-idazle azkarraren berriyak gustiz onak dirala entzuten degu; baña diotenez, beti euskal-erriya
goguan. Bai, ez da erraza aztutzen ere, aski dezu begiratzia soñian daramazun jantzi orreri.
Begoña (Euzkadi, 1921-10-27)
Zoritxarrez, handik gutxira Primo de Riveraren Diktadura iritsi zen. 1923tik 1925era bitartean,
debekua zela medio, abertzaleek zein euskaltzaleek ekintza asko eta asko bertan behera utzi
behar izan zituzten. Aldizkari eta egunkarietan ere euskararen erabilera debekaturik zegoen.
Argia astekaria izan zen debekua jasan ez zuen bakarra. Bertan, 1925eko azaroaren 15ean,
Pasaiako Amayak idatzitako idazkia argitaratu zen:
Pasai
Laboa'tar Modesto oiean dago. Lenbailen pizkortu.
Trezet'ar Juan Bautista ta Uria'tar Tomás, Alejandriatik etorrita gure artean dira. Trezet'ar Andres ere bere
sendiarekin oiekin batean etorri da. Ongi etorri.
Done Zezili egunerako ereslariak gertuta zeuzkaten jaiak egin gabe geldituak, Puy'tar Segundo, gure lagun ona
zanaren eriotz berriagatik. Goian bego.
Bere gogo aldez egindako elizkizunak ozte aundia bildu zuten gure eliz nagusian.
Bere sendiari ARGIA bitartez gure samin agurra.
Agur lagun maitea! Amasei bat illabete izango da emen, zure erri maite onetan, besarkatu zintudala. Alai igaro
zenitun gure artean egun aiek. Ez gendun orduan asko igarri gugandik urrun ta ain aguro eriotzak eraman bear
zinduanik! Jaungoikuak ala nai izan du! Gure otoitzak Bereganuntz igoko dira, betiko atsedena Bere beso guztiz
altzuetan arkitu dezazun.
Amaya (Argia, 1925-11-15)
1926tik aurrera Primo de Riverak sorraraziriko larderia bigundu zen zertxobait, eta euskara
pixkanaka-pixkanaka zabaltzen hasi zen berriro ere aldizkari eta egunkarietara.
1928an Pasai Donibanetik idazten hasiko da Etxezale izengoitiko emakumea. Hona hasiera:
Pasai Deun Yon
Noiz bait ere
Ez dakit nundik asi. Nere asmoak zerbaitxo esatekoak ziran; baña entzun dedanez idatzi dute emendik (gure
izperringia zuzen etorrita jakingo ez badegu ere). Dana dala nik neria egingo det.
Aspaldian baneukan idazteko gogua, baña beti utzi egiten nuan jakitsuen par bildurrez. Baña ez dit ajolik. Oroitzen
naiz gazte nitzala esan oi zidaten «poco a poco y buena letra» ta emen ere arian arian ikasiko al det.
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Zergatik ez degu ba gure itxas bazterreko erri polit ontako berririk idatzi bear? Besteak baño gutxiago al gera ba?
Len ba ziran iru edo lau idazle, ta gaur nun dira? Nik asko ezin nezake, baña al dedan guzia lagunduko dizutet.
Etxezale (Argia, 1928-11-25)
EMAKUME ABERTZALE BATZA
EAJren barruan sorturiko erakunde honek, oraindik orain esan dugu, bi aldi izan zituen:
lehenengoa 1922tik 1923ko apirilera artekoa, hau da, Primo de Riveraren diktadura ezarri zen
arte; eta bigarrena, 1931tik 1936ko gerratera artekoa. Bigarren aldi honek izan zuen eraginik
handiena, lehenengoa baino indartsuagoa eta luzeagoa izan baitzen. Artean, emakumeak ez zuen
lekurik gizartean; bere zeregina etxeko lanetara, gaixoak zaintzera, batzokiak apaintzera eta
hauen moduko beharretara zegoen mugatua. Emakume Abertzale Batzaren sorrerak hau guztia
zertxobait, bederen, aldatzen lagundu zuen eta harrezkero haien jarduna, neurri batean, politikako
eginkizunetara zabaldu zen, nabarmendu kulturaren esparruan nabarmendu bazen ere. 1933ko
ekainaren 14an honako berria zekarren Argia astekariak:
Pasai S. Pedro
Erri ontako Emakume Abertzale Batzak eratuta, biar gabeko 8tan egingo du itzaldi bat Garbizu'tar Toma erezlari
bikaiñ eta abertzale zintzuak.
Emakume guztiori dei egiten zaiazte erdu (sic) daitezela itzaldi ontara, ikasi dezagun danok gure Aberria biar dan
bezela ezagutzen.
Bertan izango diran egi aundiak adituaz.
Artezkari Batza (El Día, 1931-11-13)
Bilboko Euzkadi (garai hauetan Lauaxetaren gidaritzapean) eta Donostiako El Día
egunkarietan zein Argia eta Euzko astekarietan idazten zituzten, batik bat, EABko emakumeek
euren artikuluak eta batzarretarako deiak.
Pasai San Pedro
E.A.B.-ko berriak
Jundaneko aste batzuetatik onuntza gogor ekin diote ikastola arazoan Irigoyen'dar Josebe, Korta'tar Miren Josune
eta Azpiazu'tar Miren Koldobika irakasle dirala.
Emakume aben lana garrantzizkua dalakoz ta ikasbide deritzaitelakoz irakurgai berezi batekin azalduko naiz
urrena.
Txirla (Argia, 1935-04-14)
1931ko urriaren 25ean Donostiako Argia egunkarian Pasai San Pedroko Emakume Abertzale
Batzaren sorreraren berri ematen zaigu:
EMAKUMEAK LANGILLE
«Emakume-abertzale-batza» ba omen degu gure erriyan ere. Jun dan astean egin omen zuten beren lenen billera.
Prakadunai aurria artu digute, alajaña!
Zer itz egin zuten da zer erabaki artu zituzten da, pozik esango nieke nere irakurleai, baño ezer ez jakin ordia nik.
Prakadunak nola sartu ainbeste emakumeren tartera? Enitzan sayatu ere, baño, etzan erreza izango noski eunetik
gora ba omen ziran.
Beretako batek esan eta egiten dituzten gauzen berri ARGIAn emango baligukete, orixe ederki. Ai orlakoren bat!
Aurrera beti! Erakutsi bazterra, beste gauzetan bezela, ortan ere txapeldun izan nai dezutela ta izango zeratela
gañera.
Nor-nai (Argia, 1931-10-25)
Urte bereko azaroaren 12an, Pasai Donibanen, Emakume Abertzale Batza sortzeko asmoz
bilduko da emakume taldea:
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EMAKUME ABERTZALE BATZA.
Erri onetan ere bildu dira emakume abertzale talde bat, eta ez nola nai ere, esan da egiñ.
Ikurriña egiten ari omen dira eta bere azalketa egunerako jai bikañak antolatzeko asmoak izan bear dituzte.
Bejondizutela donibanetar andereñoak! Gizonezko abertzale guzien esker sutsuenak zuentzako dira.
Pasai Zabal, Deun Kepa eta Donibaneko emakume abertzale danak batu, bakoitzaren ikurriñ agertze egunean
alkar lagundu eta gure laguntzarekin zenbatu.
Gora pasaitar emakume abertzaleak!
Ikur (El Día, 1931-11-12)
Bost egun geroago, azaroaren 17an, Pasai Donibaneko euskal kazetari zen Etxezale
andereñoak hartu zuen hitza El Día egunkarian:
Pasai Donibane
Beajondeizutela sanjuandar emakume sutsuak!
Oraintxen nabaitzen diet nere biotzian, orduko nere senar-gaiari ikustera etorri oi zan bezelako poza. Zer dala ta?
Emakumeari etorri zaigulako itz egiteko txanda.
Egia da oker guztia emakumeangandik etortzen dala, biñon... zerbait zuzendu bear danian ere, gure bearra izaten
da.
Ondo egia San Pedroko Txirlak diona: emakumiak sua piztu ezkero aieri jarraitu biar zaiela. Zer ba? Gu
euskeragatik bizia emateko prest eta zuek sagardotegian lasai «bete Mirentxu zortzigarrena» esanaz? Ez, ez.
Ekin dezaiogun gizon ta emakume Jainkoarentzat ta ama Euzkadirentzat, izan dedin gure lantegia. Agur Txirla ta
urte askoan saiatu.
Tamalgarria zan izan ere, itsas bazterreko erri polit au ixil ixilik egon bearra; a zer poza artuko luken nere anai
Zubigarrek bizi izan balitz! Berak esaten zuen erbi txikiak sasi tartian lotan egoten ziran bezala geudela: beraren deiakin
esnatu giñan: Erreka, Ikur, Aldi on ta Etxezale, biñon... orain erri guztia, au poza! Orra zure naiari gogoz erantzun.
Aita gure bat bere alde.
Iñork uste ez bezelako emakume jakintsu asko daude erri onetan. Ez dira danak lotan egon, ez; lan asko
egindakoak ere badira ta zorionak; orain egiñ bear dezutena da itzaldi asko ez dakitenari zerbait erakusteko; ezkongai
diranai erakutzi nola mintzatu biar duten bazterretan, t'ezkonduai, ez aztutzeko umetxuai euskeraz erakustia.
Nere umetxoak oso txikiak dira. Erderaz ez dakite tutik ere. Biñon... Jaungoikua ta Sabino goratzen yayuak dira.
Baidakite gauz ederra ta aberatza dala euskera!
Buru egiten dezuten emakumeak sartu erazi euskera etxietan. Asko ta asko erderaz itz egiten jakin ez, ta otoitz
guztiak, batez ere errosario donea, erderaz errezatzen entzuten ditut.
Euskal errikoa naiz egia esateko, euskera maite, euskalduna naizelako, biotzak ezaten nau.
Jaungoikoa ta lege zarra maitatzeko.
Pasai Antxo, San Pedro eta inguruko erri maite ta euskaldun zeratelako biotzez dei daizutet.
Jaungoikoa ta lege zarra goratzeko.
Etxezale (El Día, 1931-11-17)
EABko kideek gizarte mailako lanari garrantzi handia ematen zioten, kultura arloko nahiz giza
laguntzarako ekintzak antolatu eta bultzatuz. Honela, kulturaren esparruan hitzaldiak, jaiak, mitinak
eta abar antolatzeaz gain, parte hartu ere egiten zuten ekintza horietan. Honelakoxea izan zen,
1931ko azaroaren 15ean, Pasai Donibanen antolatutakoa:
Pasai Donibane
EMAKUME ABERTZALEAK
Igaro zan igandean erri ontako emakume abertzaleak itzaldi bat eratu zuten eta benetan atsegingarri izan zitzaigun.
Itzaldi tokia aundi xamarra izan arren dana tontorreraño bete zitzaigun emakume eta gizon.
Lenengo Ira andereño argiak itz egin zigun. Bai ederki ere, basirudien bere bizi guzian lan onetan aritako bat zala.
Emakume guziai dei egiñaz, eginkizun gutxi daukatenari beintzat, argi azaltzen zien Ama Euzkadi kutuna
goraltzeko zer egin bear duten. Ira andereñoak txalo ugari entzunaz bukaera eman zion bere itz aldiari.
Luzear jaunak ondoren egin zuen. Jaun au ere oso ederki egontzan. Beste gauza askoren artean aitatu zuan
Euzkadiren azkatasuna, euskaldun fuero zaleen eta euskaldun azkatasun zaleen arteko juan etorria, euskeraz itz eta
idazteko bearra.
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Goierritik Donostira neskame etorritako batek erdaraz tutik jakiñ ez eta bere lagun bateri egindako idazki bat azaldu
zigun. Ura bai zala idazkia. Nola ez bada? Luzear jaunak gordeta zaukana ikazkuntza bat egiteko izango zuan.
Amaika orrelako tuntun badaukagu euskeraz ederki jakin eta iruditzen zaiotenak nai ta nai ez erderaz idatzi bear
dala Luzear jaunak esaten zigun bezela. Onen antzeko gauza asko azaldu zizkigun. Eta onek ere txalo ugari artean
amaiera emantzion bere itzaldiari.
Esan deten bezela, oso atsegingarri izan zan gure errian emakumeak eratutako lenengo itzaldia.
Ikur (El Día, 1931-11-20)
Txirla eta Ikurrek, irakurri ahal izan dugunez, behin baino gehiagotan zoriondu zituzten alde
bateko zein besteko emakumeak. Ez zen baina, beti noranzko horretako izaten zorion-opa;
emakumezkoak ere bazekien gizonezkoa aintzatesten.
Pasai Donibane
Poz pozik idaztera nua berri pozgarri au: donibandarrak izena bezela dute izana ere; gauzak etzaizkate nolanai
guztatzen t'alaxe gertatzen da gai onetan ere.
Nork esan lo zorruan zegoen erri onek orrela altxa biar zuala? Izan ere ematen dizkiguten itzaldiyakin oso txoraturik
arkitzen gera. Obetxek dira gizonak aukeratu dituzutenak! Bein Ugartetxea, Lizaso, Monzon, Garbizu ta Ernandorena;
azkenengo bi izlari auek burua aizatuta utzi digute. Baziruditen zerutik jatxi, ta gure Sabin maitia ari zala izketan; bi gizon
auek maiz etortzen bazaizkigu, urazpitik ere arrayak altxako dira. Artu dezazute erri guztian izenian gogozko zorionak ta
lenbaitlen etorri zaitezte berriz, oraindik ere lotan pizti txar batzuk badaude, ta zuek bezelako gizonak bearko dira
altxatzeko; guk ezin dezaiokegu ezer egin, sasi tartian nastuta daude ta pizti txar oiek iya ito gaituzte.
Orain goguan artu berak esan dizkigutenak ta gu maxiatzen ari diran oieri erantzun bere bildurrik gabe zeñen
izkuntza damakigun gure zañetan ta esan:
Zarra ta txit ederra zera
gañera oso garbiya,
Jaunak gugana bialdutako
euskera maitagarriya.
Lurreko izkuntza danen artian
guztiz atsegingarriya,
Nere biotzak zugana dauka
bere maitasun aundiya.
Etxezale (El Día, 1932-01-21)
Bukatzeko, aipa ditzagun garai haietako Emakume Abertzale Batzaren batzordeetako hainbat
kideren izenak:
Pasai San Pedroko EAB (1933)
Lendakari: Josefa Irigoyen
Ordeko: Maria Jauregi
Idazkari: Maria Luisa Corta
Ordeko: Maria Badiola
Diru sai: Maria Jesus Azpiazu
Batzorkideak: Joaquina Inda, Esperanza Gaztelumendi eta Inocencia Trincado
Pasai Donibaneko EAB (1933)
Lendakari: Trini Izeta
Ordeko: Balentina Alegria
Idazkari: Karmen Laboa
Ordeko: Trini Salaberria
Diru sai: Emerita Arana
Batzorkideak: Manoli Olaziregi eta Margarita Garbizu
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AUZOETAKO KRONIKARIAK
Atal honetan Pasaian kronika-lanetan ibili ziren kronikariak
aipatzen ditugu, haien lehenengo testuarekin. Gure herriko
berriemaileen kronikak, gehienbat, honako egunkari eta
aldizkariotan azaltzen ziren:
Aberri, egunkaria, 1923-1923 (Bilbo).
La Constancia, egunkaria, 1897-1937 (Donostia).
Euzkadi, egunkaria, 1913-1937 (Bilbo).
Euzko-Deya, hamabostekaria, 1916-1923 (Bilbo).
Argia, astekaria, 1921-1936 (Donostia).
Kaiku, astekaria, 1921-1922 (Donostia).
El Día, egunkaria, 1930-1936 (Donostia).
El Pueblo Vasco, egunkaria, 1931-1936 (Donostia).
Euzko, astekaria, 1932-1934 (Bilbo).
Tierra Vasca, egunkaria, 1933-1937 (Donostia-Bilbo).
Euzko-Deya, hamabostekaria, 1936-1940 (Paris).
Eguna, egunkaria, 1937 (Bilbo).
Hemen dituzu gure herriko kronikariak, auzoz auzo. Arestian esan bezala, izengoitiz izenpetu
ohi zituzten beren lanak. Guk, ahal izan dugun neurrian, haien izen-abizenak ere ematen saiatu
gara.
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PASAI SAN PEDRO
ONDARTZA, DIÑE, ARGI, MUTILLA, ONDARTXO, TXIRLA, TXORIKUME, LANPERNA, ABERRIETXE, ETXEJO, ...

Ondartza
(Joxe Astigarraga)
Arañegun gure irakasle Sabin maitiaren opaz jai eder-ederra izan genduan goixeko amarretan, Kisto Bonantzako
txadonan egin zan jaupa, Perosirena abestuaz Deun Jongo abertzale senduak; eta bi itzaldi gabean egin ziran, biyak
ederki, Sabin zanaren abertzaletasuna argitalduaz.
(Euzkadi, 1920ko lotazilaren 3a)
Diñe
Aberriaren aldez.— Deun Kepako bastar alai onetan orrenbeste neska euzkotar daude baña ez dakit zer duten,
lotsatu egingo dira nere ustez.
Gure izparringi onetan agertu diran aña emakume idazle ederrak orrenbeste uritatik, eta emendik iñor ere ez! Au
tamalgarria da benetan! Neskatx aberrizaliak ez bildurraz ta lotsaz gorde, ez, baizik aberriari lagundu egin biar diogu
euzkotar benetakuak bagera.
Beren aberria zein dan eztakienari irakatsi dayogun Euzkadi laztana dala. Eskatzen dizutet ez degula mintzatu biar
loikerizko ele orretan, ezta ere abesti neketsu oyek ezdira guriak; oldostuko baluteke dantza itxi oyetan belarrimotzen
besoetan lotzen diranian, zer neke aundiya dan aberriarentzat! Eta andik urten da uste dute ludi guziko gozotasunak
berekin dituztela erderaz mintzatuaz.
Gastiak ez jarraitu orretan, oitura oyek ez dira guriak, leku arrotz oyetara gabe baidaude nun euzko-jolasak egin;
alegindu gaitezen, bada ni ere zuek bezela neska naiz, eta ez dezazutela oldostu gizasemeak bakarrik egin biar dutela
aberriaren alde; emakumiak ere bai; Tenek irakasten digu il-zoriyan dagon gure ama aberria zoriontzen.
Emakumeak gertu gaitezen Goiko Jaunarengana eta eskatu dayogun indar sendo bat gure ama lotzen duan kate
gogor ori zatitzeko, ta orduan iritxiko degu azkatasuna.
Tene, zeñek artu lezaken zuk bezelako abertzaletasuna: ni, pozez arkitzen naiz zure idaztiari begira eta Goikoak
nai dezala orretan jarraitzia; artu nere besarkada zoriontzua.
(Euzkadi, 1920ko lotazilaren 18a)
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Argi
MELILLARA.— Gaur goizean juan dira Malagara gure lagun eta abertzale sintzuak Antia'tar Gaudentzi «Euzko
Gaztediko» diruzaya eta Aranbarri'tar Joseba, baita Deun Jongo Lizarraga' tar Andoni (Iturrizar) idazlari bikaña.
Artu egizube gure biotzetiko agur samurra eta etorri len-bailen geure aberri gaxo onera be alkartu gaitean.
ZUBIGARRERI.— Atzoko Euzkadin irakurri det nola esaten dezun, juan diran estropadak izan ziran egunian,
emengo abertzale aldra batekin zaudela, batek esan zubela; «Aupa! Ahora sí que podemos bailar el fox trot».
Zuk bakizu nola esan zuben ori eta gañera nolakuak diran Deun Kepako abertzaliak gauza ortan.
Ura zubena, oraindik beñere egin bakua da, eta eztet uste emendik aurrera egingo dutenik.
Orrekaitik esan biar dizut, gauza oyek izparringietan jartzeko, lendabizi da zeñek eta nola esaten duben.
Azketsi, zerbait gaizki esan badet, ori ezdalako nere asmua, baizik gauzak bere tokiyan jartzia.
(Euzkadi, 1921eko irailaren 11a)
Mutilla
Agur Kirikiño: Gaur bidaltzen dizut idazkitxo au izparringi Euzkadin argitaltzeko. Baliteke nere idazki onek okerren
bat edukitzia, lenbiziko aldiz idazten detalako. Zuzenduko dezu alako okerrik billatzen badezu.
Agur idazle maitiak: gaur zuben baimenarekin asi nai nuke zerbait esaten emengo txadon nagusian jazoten
danagatik.
Juten gerade txadonara ta, naiz bederatziurrena izan, naiz beste edozein txadonkizun izan, erderazko abestiak
entzuten ditugu geienetan.
Lengo egun batian ederki adierazten zuan emengo idazle Argik, jaupara juan eta nola aditu zuan Miren-alabak
abestutzen zutela erderaz. Gezurra dirudi Euzkal-Errian gagozanik gauza abek ekusteko!
Eta iñoiz otoitz edo abesti bat euskeraz egiten bada, urrena erderaz egiten da, onela txadonkizuna euzkerarekin
bakarrik ez bukatziagatik.
Emengo txadon-buru egiten duanak zergatik egiten ote du esan detan, edo, obeto esateko, ekusten dan eran?
Zeñeri atsegin ematen ote dio au egiñarekin? Jauntsoen bat-edo-bateri izan ezik gutxiri uste det atsegin emango diola.
Bai ba, nola gutxi diran «marcha real» eta ostantzekoa... ak, zerbait geyagorekin agertu nai dute Españaganako
maitetasuna. Uste det Valenciako txadonan ere ez dala adituko emengoan beste erdel-usai.
(Euzkadi, 1921eko urriaren 9a)
Lanperna
Agur Luzear.— Batetik eta bestetik agurka ta euskal-lantxoak eskeintzen dijoazkitzun gogo-oneko idazleai abegi
ona egin diezula ikusteak alakoxe bultzada bat bezela egin dit neri ere. Noizian-beinka zer-edo-zer bialiko nitzuke, nere
gexakerientzat Euskal Orrian tokirik izango balitz beintzat.
Ondar garbiz egindako pillatxoak azaldu dira oraindano orri apain ortan.
Pasain ondar garbirik ez ordia; ez arritu beraz emendik dijoazkitzun lantxoetan loi-xaplaxtak ikusteaz.
Pasai San Pedro.— Iru Pasaitatik batek izen auxe duala ez dakitenik gutxi izango dira Gipuzkoan.
Irakurri izan det bein baño geyagotan, Pasai Deun Kepa. Izen ori etzait atsegin. Beste aldekoak badu euskal-izen
polita: Pasai Donibane. Ez ote litzake era ortakorik gure onentzat ere? Euskaltzaleen artean-edo iñork baleki, esan.
Bitartian Pasai San Pedro idatziko det.
Badakizute beraz, Pasai San Pedrokua naiz.
Gaurkoz agur eta urrenarte Jaungoikuak nai ba du.
(El Día, 1930eko ekainaren 12a)
Ez gera oraintxe gaizki EL DIAtarrak Lanperna ta guzti, alajaiña!. Oso lanpernazaleak gaituzu, ta zuri ere abegi ona
egingo dizugu, adiskide.-L
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Ondartxo
ZORIONAK
Eusko-astean, aurten lenengoz eratu duten jai polit bat ikusi deu: euskal-arrai saltzalleen oju sariketa. Zazpi edo
zortzi juan ziran Donostiko Udaletxeko enparantzara lenego sariyaren billa. Guztiyen artian txapeldun gure erritar
Manolita. Zorionak!
Baño kontu ongi arrapatu dezun katarrotxo orri. Datorren urtian ere lenengo sariya irabazteko eztarriya garbi-garbi
zuri biarko dezu-ta.
ARRAUNLARIYAK
Iru urtetan eudanan txapeldun atera diran gure arraunlari bikañak aste ontan asteko dira sayoketak egiten. Aurten
etsai gogorrak emen datozkigu. Ez bildurtu ala ere. Zuek ongi ongi «preparatu» ta gero Donostiyan arraunian dakizuten
bezela egin gogor eta aurten ere bildur biar!
Banaka banaka, pasaitar guztientzat txapelak osatu biar ditugu.
Ekin, bada, eta jo ta kia. Aurrera.
(Argia, 1930eko uztailaren 14a)
Txirla
(Eugenio Eizagirre Etxeberria)
Lengo igandian izan genun gure Ama txit maitearen azken
agurra. Eta oso elizkizun ederrak egin ziran, baño itzaldia ez genun
ondo artu, ez baizan erri guztiyak eskatzen duan izkuntzian egin, eta
jakiña jaupa nagusitik denok arpegi illunarekin atera giñan.
Guztiz atzekabea da erri ontan gertatzen dana; ala esaten zian
estropa-txalupako arraunkalari baten aitak: «Nork esan gaur emen
gertatzen dana? Etzioken esan besteik, denbora batian guri jaupa
nagusiko itzaldia erderaz egin biar zigutela. Egundo ere eztek egin.
Orain zergatik etzaigu egin biar euskeraz? Tira, motelak, zuen
eskuetan ziok Euskal-Erriya, etzaiozute gain-bera juten utzi, nik
ikusten detana erri ontan oso atsekabia det eta».
Pasai Sanpedroko euskaldunak ez dezute aintzekotzak artzen
arrantzale onen biotz-samiña? Bai, artzen degu, eta erri ontako
euzkotar guztiyak ez degu nai atzerritik etorritako izkuntza bitartez
gure izkuntza galtzia eta eskatzen degu gu katolikuak geran bezela,
eta euskaldunak geralako, elizako itzaldi eta Gotzai jaunak bialtzen
dizkigun idazkiak eta abar egiteko gure izkuntzian, Euzkadin
gaudelako eta eliza juaten geran guztiyak euskaldunak geralako.
Eta erretore jauna biartua dago erriyak eskatzen duen izkuntzian
egitera, bestela ez dedilla gertatu jun dan igandian bezela alaitzu
atera biarrian, alako elizkizun ederratik, arpegi illunez ateratzia.
Ikusiya dago emen euskaldun guztiyak sakabanatuak gaudezela, ta beti sortzen diran utzezko zirtzilkeriyatik,
gaudez ardi galduak bezela eta jakiña biotzian min ematen digutenian orduan gogoratzen gera ez gaudezela alkartuak.
Ez lo egon euzkotarrak, utzi zuren pristinkeriyak, batu gaitezen danok, garaya da, bestela berandu gogoratzen bazera
gero zure alegiñ guztiyak alperrik izango dira.
Bildu gaitezen sanpedrotarrak, eman zaigun gure izen eta abizenak Gipuzkoako Buru Batzarrera, orrela agerturik
gure aberriaren gudari kementsu eta sendotzuenak.
Jarraitu dezayogun gure maixu izan zan Sabinen (G.B.) ikasbide ederrai.
Berak erakutzi zigun gure aberria nola maite bear genun, batez-ere gure izkuntza eder au nola biotzian gorde biar
genun eta ezpañetan ibildu nun-nai bate lotzarik gabe, eta batez ere Euzkadin, eta ori egin nai eztunak, baldin euskal
semia baldin bada, emen gaudez gu Salamanka aldera bialtzeko gure aberritik orrelako Zerbantes aldeko izlariak.
(El Día, 1931ko ekainaren 4a)
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Txorikume
Agur.— Agur bero beroak Luzear jauna ta idazlari, irakurle ta abar. Txoko ontako izpar batzuek nai nituzke ezarri
Euskal Orri ontan eta Luzear zure baimena nai nuke.
Euskal jaia?.— Lenago ere, oraiñ urte batzuek, idatzi izan det gure izkuntz garbi onetan, baña gaur ere banator
zerbait adieraztera gure Euzkadiko oitura ederraren onean.
Euskal Jai oien gañean zerbait esango nukela negoan aspaldian, ta gaurtik ezta pasatzen. Oso tamalgarria da jai
orren izenarekin, jai ori bitarte dala, egiten diran okerrak. Dantza askatua jo-arren gutxi dira lotu gabe dantzatzen
diranak. Baita ere tamalgarria da euren soñeko jantzi ederrak lardazka ortan erabiltzia, parre algara ederrak egiñaz ta
abar. Itz batian: Lotsagarria da au, ta iñundik ere elitzake jarraitu bear bide onetatik. Ongi da Euskal jai ederrak noiznai
antolatzia, baña batez ere garbitasuna.
Goguan daukat oraindik lenago egiten ziran jai ederrak. Aiek jaiak! Orduan etzan oldoztu ere egiten dantza lotuan
egin bear zanik.
Ia ba urrengo Euskal Jaietarako burua piska bat askatzen degun, eta txintxo txintxo jarraitzeko asmo osoa artuaz,
dantzatzen geran Euskal Jai orrek agintzen duan bezela.
Alkate jaunari.— Badakigu gizon jatorra zerana baña okertxo bat ikusi degu eta konpontzea errexa da oso. Guztia
da Euskal Errian gaudela, ta gutxienez pregoia —ez degu geiegi eskatzen— euskeraz mintzatu dedila aguazilak
lendabizi, gero... Ez degu uste orrekin batere okerrik izango degunik iñork ere.
Ongi etorri, ta nor zera?
(El Día, 1931ko uztailaren 14a)
Aberri-etxe
(Candido Etxeberria Artola, Pasai San Pedro, 1913-09-21)
Ona emen ni ere irakurle maiteak. Nerez naiz ni berritsu xamarra, eta ezin etsi izan det, Euskal Orri eder onetara
nere berriketa batzuk bidali gabe. Esan biar batzuk ba dauzkat, eta nolax nik ixilik eduki?
Baña, idazle berrien lenengo egin bearra izaten da zuzendari, idazle eta irakurleak agurtzia. Ia bada, zuzendari,
idazle eta irakurle maiteak, agur.
Nekez baño Txirlaren txuloa arkitu det: nun bizi dan badakit; gizon jator, euskaldun zintzo eta abertzale sutsua dala
ere bai. Txorikumien kabi billa nabil aspaldiyetan eta eize zakurraren usma nik izan da ere, ezin jakin nun jarriya daukan.
Alaz guztiaz ere «txorikume-ori» beltz xamarra ote dan nago. Lagun batek esan ditenez, etzayo lumarik ikusten, baño
mokoa agertzen dunian ezagutzen zayo.
A! ta gure Lanpernak zer egiten du? Ixilik aspaldi ontan. Bizi dan edo ez dan ez dakigu; ez baita azaltzen: bururik
etzayo ageri. Orrelako lanperna motak ez dira izaten lepo mee, luzekoak, lepo zabal, lodi ta sendo-sendokoak baizik.
Alakoren bat ote da gure Lanperna ere?
Agur. Ba, irakurleak, jarraitzeko asmoa badet, Jaungoikoaren laguntzakin.
Agur eta noiz arte?
(El Día, 1931ko abenduaren 23a)
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PASAI DONIBANE
ITURRIXAR, ZULO, ARANTZAZU, BEGOÑA, ETXEGOIKO, ALDION, ALABORTZA, 50 ERREKA,
IKUR, ETXEZALE...
Iturrixar
(Antonio Lizarraga, Deban jaioa)
Ikusten det erri onetatik ez dala euzkel-idazlerik azaltzen, nik baño obetogo
egin lezakeen asko badira ere, eta beragatik artzen det idazkortza, eta aurrera ere
jarraituko det idazten aldiz bein, baldin zuk, Kirikiño, nai badituzu nere idazkiyak. (1)
Datorren iganderako eraldu dute ibitaldi eder bat Lezoko eta emengo
Koldobikar-anayen Alkartasunak. Au izango da Guadalupeko Ama Neskutzagana,
eta alkartuakin batera gizaseme ozte aundiyak du ustia juateko, eta jaikun ederrak
itxadoten ditugu egun orretan mendi goyan.
Gogoz ari da gure gastediya makil-dantza ikasten, Egaña'tar Karmel dantzari
bikaña erakusle dutela. Ederki mutillak! Eta jo ortan aurrera, gallenduaz erbestear
dantzen gañetik gure-guria dan eder au, baldin aberriya gaizkatu nai badezute.
(1) Bai gixona! Naiko ez ditut ba? Biali, biali idazkiyak kezkik gabe, sermoi gutxi
eta izpar asko. Kirikiño.
(Euzkadi, 1920ko garilaren 3a)
Zulo
(Gotzon Lizarraga, Deban jaioa)
Aste deuna.— Ostegun eta ostiral deunetan egin dira elizkizun eder eta ongi eralduak, beretara notintza aundiya
bildurik, ibildeunak ere ikusgarriyak izan dira.
Eskon-deya.— Igaratz egunian izan da emengo Jel-batzokiko lendakari Laboa'tar Pelikenaren eta Mansisidor'tar
Estepane neskatxa lirain zintzoarena. Bijua aurretik gure zorion-agurra.
Askundia.— Gure Jel-batzokiyaren askundia antolatu biar dala-ta batzar bat izan degu, eta bertan izendatu
batzorde bat gai ori azkenera eramateko. Uste degunez orrillan izango da bera. Iragarriko degu aurrez noiz eta nola
egingo dan.
Zarauzko Euzko-etxeako neska bikañai.— Irakurri degu ta pozik egin dezuten oarpen bidezkoa; orretan jarrai
aurrera. Ortara bakarrik berpiztu leike gure asaba zarren zintzotasuna; eta zuek, Pasaiko neskatxak artu abek eredutzat,
eta gauetan erespatzaren soñu lizunian, zuen goguak dantza loyaren segaran erortzeko arriskutik aldendu eta etxeratu
goiz, nai badezute egunen batian Deun Jongo neska bikañen izena irabazi.
(Euzkadi, 1921eko martxoaren 31a)
Arantzazu
DIÑERI.— Aspaldi onetan neukan gogua izparringian azaltzeko, eta lotsakizunak edo zer esango zutenagatik beti
atzera egiten nuban, baña gaur jartzen naiz lenengo aldiz idazten.
Diñe, neskatilla zintzo ta jatorra zeran aldetik esan nai dizut ia aztu zeran Euzkadigaz edo zer egiten dezun.
Lenago, ez da aldi asko, oso pozik eta atsegiñez beterik irakurtzen nituben zure idatziak, eta bada denbora piska
bat zure idatzirik ez detala irakurri.
Deun Kepako ainbeste neskaren artetik zu bakarrik ziñan, Diñe, idazten zendubena, eta ... zu gelditu! Danak ori
egiten badute, zertan geldituko da laister gure Euzkadi?
Bada biotzetik eskatzen dizut jarraitzeko inguruan aziya zabaltzen jun dedin.
Zure lagun, batez-ere Jel-aldez.
(Euzkadi, 1921eko apirilaren 30a)
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Begoña
Agur Belu-Mendu: Azketsi nere atrebekerijagaitik, zeuri baimenik eskatu gabe idaztera nualako, baña nola lengo
batian esaten zendun zer egiten zuten euzkel-idazle emakumiak gaur idaztea otu jat.
Egoki baño egokiago iduritu zait Aberriren asmo ederra Teneren idazki sakonakin idazti eder bat egin emakumien
artian zabaltzeko.
Neu ere pozik arpidetzen naiz eta jarri nere izenean iru laurleko.
Arantzazuri.— Aspaldi onetan zeure idazkirik ez det irakurri, eta zeu zeranakin zer gertatzen ote zaizun oldosten
nago. Zeuk askotan esan izandu nazu, eta nik orain esaten dizut, lenengo aberria dala ta gero gañerako buru austiak.
Lenago etxera idazten banizun ere gaurtik aurrera, Beluk nire idazki zatarrak izparringian argitaratu nai badu,
bertan idazten jarraituko dizut.
Bere jayoterrian egun batzuk igarota geure artian arkitzen da Zulo idazle ospetsua. Ondo etorrija izan dedilla.
Zoritxarreko gudaketa dala-ta gure artetik eraman zuten Iturrixar idazle azkarra. Len bai-len geure aberrira etorri
dedilla osasun onakin opa diegu, beraren bearra aurkitzen degu gauza askotan abertzaliak beintzat-eta.
(Euzkadi, 1921eko irailaren 25a)
Etxegoiko
(Jose Kruz Goikoetxea)
PASAI (DEUN JON).— Gaur Pentekoste igandean, arratsaldeko lau t'erdietan irtengo da Deun Pedrotik Pragako
Aurtxoaren ibildeun ikusgarria.
Urtero bezela bateletan itxasaldera juango da, La Constancia eresbatzak bere eresiaz ederturik.
Inguru errietatik onelako kristau agerketa eder bat indartzera jende asko ta asko etorriko dan ustea daukagu.
Inda'tar Dionisiok argazkiak ateratzeko asmoa omen du.
— Gure mendigoizaleak Zarautzera juanak dira gaur zortzi. Ibilkunde ederra egin omen zuten eta biurtu ziranean
«suziri» otsa pranko izan zan.
— Berebil batzuek emen dabiltza sartu ta irten, iñortxok gure eskubiderik aldentzen ez duala. Gure agintariak,
okerren bat gertatu baño len, itxuak ere ikusi lezaketen eran ipiñi bear luteke errian sartzeko eragozpena ta entzun nai
ez duenari «patrika» ikutu, ia onela jausten dan.
— Alkain'dar Asentzio jauna Erromatik biurtu da. Lurdesen izandakoak ere emen ditugu. Atorrasagasti'tar Estefana
ta bere seme Martzial Madritik etorri dira.
Aprikan 21 illabete eginda an argitaltzerako emen besarkatuko ditugu Puy'tar Fulgentzio ta Etxarri'tar Anbrosio.
Onera iritxi bezin laster Te Deum bat abestuko da Deun Juan Elizan
Ongi etorriak guztiak.
(Argia, 1924ko garagarrilaren 8a)
On-aldi / Aldion
(Alfonso Mancisidor Quintana, Pasai Donibane, 1901-01-23)
Juan dan astean etxeratu dira Etxegoiko ta emaztea. Ongi etorri.
— Lezoko Udaletxean, erriko basetxe guztiai beren antziñako izen egizkoak jartzea erabaki dute. Gauz orren
arduradun Garbizu'tar Jon aukeratu dute.
Zorionak. Lezoko zinegotziai eta Zubigar euskaltzaleari.
(Argia, 1925eko uztailaren 6a)
Alabortza
(Juan Garbizu, Lezo, 1893)
Iturrixar ta A. Garrazil izenordetzat erabilli zituan Lizarraga il zan ezkero Etxegoiko ta beste batek (Manzisidor'tar
Albontsak uste det) idatzi izan dute erri onetatik ARGIAn, ta gaur bi auek eta geiago ere bai, lezaketela, mutu bizi dira.
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Zergatik? Ez al du euskerak orduan ainbat maitetasun merezi? Nola (...) tu ote dizkigu len ain gartsu ta langille ziran
biotzak? «Itxarkundia» ta beste euskeltzaletasuneko abesti asko abesten ziran garai artako txingar beroak, zer itzaliarazo ote ditu? Non iñoiz itzali bear etzuala zirudian orduko sua? Non euskera aldezko orduko karraxi ta deadarrik?
Erri au geieneko mallan jarri zuten euskel-antzerki jai eder aiek non, non galdu dira? Geren biotz epel edo otzen
barruan! Euskerak ain udaberri ederra asita, laister uste bikaña jasotzen asi bazan ere erri onetan, uste baño len negu
zitala sartu zaio bere bizigabekeriz guzia urratu ta itzalia utziaz. Erdipuerdiko euskaltzaleak ajolkabe ta euskaltzale onak
negarrez gauden bitartean zer poz-algarak dauzkaten orduko ta betiko gure etsai aiek. Ez eman poz ori mutillak; esnatu
ta jaiki, aspaldian naiko loa egin dezuten ezkero. Besterik ezin badegu, erri onetako berriak ARGIAra biali,erria euskelirakurle egin dezagun. Egin euskera errian, euskera gabeko eusko arrantzale erria gaztain gabeko morkots zorrotza
bezin gaitzesgarria da ta. Geren kaltezko bide zidorretik goazela oartu lenbailen bestela, gaur ez iruditu arren,
ondamendiko sakonean laister gera galduak, eta orduan garrazkeriak gozatzeko laguntzik eztegu iñon arkituko. Esnatu
Simon, Silberi, Albontsa ta gañerakoak. Bildu adiskide guziak eta Lizardi, Luzear ta Mendi-Lauta euskaltzale sutsuak (...)
eratzera doazenean (laister) biotz zabal-zabalez arrera maitekor bat egin ondoren, ia guzia jator eratuta ereiten degun
azi ederrak emaitz bikañagoak ematen dizkigun errian. Langilletasunak zorion-zabaldira bulka gaitu (sic) alperkeriak
zoritxar-leizera bezelaxe.
(Argia, 1928ko azilaren 11a)
50 erreka
Alabortza: zure berriyak irakurtzen asi bezin lazter biyotza bere lekutik mugitu zitzaidan; esana dagon bezela bi otz
bere barrenian nabaitu nituen, eta puxka batian tanpaka jarraitu zuen.
Lizarraga! Ezpairik gabe Jaunak bere aintzan dauka; bañan garbitokiyan arkitzen bada bere gogoa otoi daigun
beraren alde. Gure eredu ta ixpilua zan mutil gazte bulartzu ta elizkoya. Egiya len baziala antzezlari bikañak, oraiñ ere
emen dira danak ezpada ere geyenak beintzat, eta ez de (...)
Ez dezagun bada jarraitu geren kaltezko bide zidorretik Alabortzak esaten digun bezela. Guazen zuzen bidetik
alabortzara iritxi arte eta edan zagun bere ur prexkua eta garbiya argitzen digun kemena eta indartu naimena. Kendu
gaurtik barrengo garrazkeri guztiyak, esnatu ta gauden prest sekulan ezbezelako elkar izketa bat egin dezagun Li Lu eta
M L jaun abekiñ. Alabortzak diyonez etorriko dira, eta ez det uste gurekin jolastera etorriko diranik baizikan gure amak
seaskatxuan erakutzitako izkuntz maitagarri onen azi ona zabaltzera. Betoz bada ordu onian ta erein azi ona ia len baño
igali edo frutu obeak ateratzen diran.
(Argia, 1928ko azilaren 18a)
Ikur
(Isidoro Olaziregi, Pasai Donibane, 1900-04-04)
«Alabortza» neguan urruti xamar egiten zaigu, baña eure diarra entzun
degu, eta bai pozik entzun ere; ez da urrutirik gogozkua izan ezkero. Zuk
diozu, naiko loa egin degula onezkero; bai, baño lo ernia daukagu, diar
txikiak eznatuko gaitu. Gure biotzetan zuk diozun denborako
euskozaletasuna dago, berdiñ berdiña; bakar bakarrik zure akullu
garrangaren biarrian geunden azaltzeko.
Iturrixar gizarajua! (G.b.) Il zalata, guk lo egin bear al degu? bere lagun
giñadenak ez al gera bizi?
Orain bi urte azkenengo gau erdi-artean euzko antzerkiari biotza
eskeintzen genionak ez al gaude emen?
Alabortza dana dala bere akullu zorrotzak biotza ikutzen nau, eta berdin
opa diotet erri onetako euzko zale on guztiori, era onetan danak alkartu eta
gure etzaiak par algaritz egin ez dezaten. Guk nai badegu asteroko izparringi
kuttunean, astero orria etorriko da; ez da errexa izango nik astero idaztia,
baña bai Alabortzak izendatzen dituenak eta beste oien antzeko batzuek
laguntzen badirate. Nik askotan oldoztu det idaztia, eta besten batek ere
onenian berdin esango du; baña, oldospenari azkar leku ematen ezpazaio
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geienian aizeak eramaten du. Nere lagun maiteak! Gogoratu gaitezen lenagoko denbora aiek, eta jarrai zaiogun biotz
biotzez gure lan txiki oneri. Eta zuri Alabortza nere zorionik gartzuenak, jarrai orretan eta beste bat arte.
— Laboa'tar Miren emakume oso ezagutuak, bere urte sasoirik onenian itzul egin du Jaunagana. Beren biotzeko
naigabean laguntzen diogu bere sendiari eta batez ere bere senar Joneri.
(Argia, 1928ko azilaren 18a)
Etxezale
NOIZ BAIT ERE
Ez dakit nundik asi. Nere asmoak zerbaitxo esatekoak ziran; baña entzun dedanez idatzi dute emendik (gure
izperringia zuzen etorrita jakingo ez badegu ere). Dana dala nik neria egingo det.
Aspaldian baneukan idazteko gogua, baña beti utzi egiten nuan jakitsuen par bildurrez. Baña ez dit ajolik. Oroitzen
naiz gazte nitzala esan oi zidaten «poco a poco y buena letra» ta emen ere arian arian ikasiko al det.
Zergatik ez degu ba gure itxas bazterreko erri polit ontako berririk idatzi bear? Besteak baño gutxiago al gera ba?
Len ba ziran iru edo lau idazle, ta gaur nun dira? Nik asko ezin nezake, baña al dedan guzia lagunduko dizutet.
IRUDI BERRIAK
Aste Donerako irudi berriak egitekoa da gure eliza. Oraindik diru gutxi arkitzen da kutxan.
Nik eske txiki bat egingo det eta uste det ez didatela ukauko. Igandean emengo musikuak jai ospatzu bat egiteko
daude, ia ba guztiok zuen leialtasuna erakutsiaz eskuak zabaltzen dituzuten, eta guk ere berdin egingo degu
erretorearen naia beteaz.
Arrantzale zintzoak
saiatu arrai ekartzen
orduan ikasikogu
dirua lasai botatzen.
— Erri onetatik juan zaigu asko maite genduan andre zintzo Silbestra. Bere anima aldez otoi egin dezagun.
(Argia, 1928ko azilaren 25a)
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PASAI ANTXO
ZUBIGAR, ZUBIETA ...

Zubigar
(Juan Garbizu, Lezo, 1893)
Agur pasaitarrak: Nere erri maite Lezotik aldendu naiz, zuben artean aurkiturik orain, eta zubei idazkitxo bat
opaltzera nator eta azketsi kaltegarria bada. Laburra dan ezkero gustiz pozgarria izango litzake neretzat irakurtzia
batzuek bada be.
Gustiak dakiguna da erri au erdaltarrez neurrigabe beteta dagoala, baña
baita jakitun nago auen artean bazeratela zubek abertzale batzuek izan arren
alper xamarrak (denak ez).
Atsekabea da abertzalea orren ixil edukitzea; beaz argi ta garbi agertu
zer dan abertzaletasuna eta zergatik geran abertzaleak.
Ez dizuet onekin esan nai ardotegi edo sagardotegietan ixkamillan asteko
abertzaletasuna agertzen, baizik denbora datorrenean eta orduan ez egon
ixillik.
Zerbait egitea iñoiz oldozten badezue aberrijaren aldez, ona ni emen al
dedana egiteko nere ergeltasun gustiakin.
Jeltarrak ba alegiña egin dezagun euzkera goratzeko eta euzkeldunen
oiturak berritzeko, premi aundi-aundia dago erri onetan da. Ondo dakit erri
onetan badirala abertzaleak ulertuko ez duanak idazki onek zer dion, beaz
ulertzen dezutenak esan besteri nere gogoa zer dan, eta Jel-bian anaitu
gaitean danok.
Ez det uste izen-abizenik argitaldu bearko dedanik zein naizen jakiteko,
uste det, ezagutuko nazubela.
Asi zaitezte ba euskeraz itz egitetik, au da zañik beartsuena ta, bestela beti berdiña izango da erri au.
Atsekabea da egiaz erri onetan gertatzen ari dana (ondo dakizute) guraso askok euzkera besterik jakin ez, eta
beren seme-alabak euzkera ulertu be ez (askok beintzat), negargarrizko edestija!
Arrayo-arrayoa, neri ez dezaidala gertatu ori beintzat. Orra bada labur idatzi eta urrenguan beste zerbait det.
Esnatu bada abertzaleak
orain degu ta garaya,
lan egin dezagun denok
gerenganatzeko aberriya,
bada onela bagaude beti
aituko da emengo ludiya,
eta orduan ez degu bearrik
ezer baizik zeruban tokiya.
(Euzkadi, 1919ko abenduaren 8a)
Zubieta
Aranburu'tar Jelasi, Pasai Antxoko apaiz jaunari omenaldia.
Pasai Antxoko abeslarietzaz zer edo zer entzun ez dunik iñor gutxi izango da Euskalerrian; Gipuzkoan ere ez noski:
Pasaiko tipliak beintzat ondo ezagunak dira.
Abeslari-taldeak, ordea, ez dira berez sortzen eta eratzen; erakuslea ta zuzendaria bear dituzte ta ori ez badute
aurki dira lur jota. Antxon abeslari-talde ederra ta yayoa dago. Guztitara badira, aundi ta txiki, irurogei ta amarretik gora.
Baño, abeslari yayo oiek mendiko txoriak bezela berez ikasi ote dute abesten?
Galdetu Antxoko txokora joan eta erritar guztiyai, banaka-banaka ia nork eratu duan antxotarrak ain maite duten
abeslari-taldea...
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Guztiak, ao batez, erantzun bera emango dizute: Dn. Jelasiok.
Eta ondo egiya esango dizute gañera.
Amaikagarren urtera dijoa Antxora etorri zala ta ordutixe asi zan mutikotxuai solfa ta abesti erakusten.
Gerogo berriz aundiyakin lan-da lan, Eliz-abeslari-talde osoa eratu arte.
Geroztik egunero-egunero egin dun lanaren emaitza du orain bere mende daukan abeslari talde-yayoa ta eguneroegunero egin dun lanaren sariya, naiz ez izan bear ainbestekoa, gaur bere erritar eta adiskideak egingo dioten gorasarre
edo omenaldia.
Txalogarri da Aranburu'tar Jelasi apaiz jauna eresi-gayean egin dun lanari begiratuta baño, txalogarriago askosaz
ere, apaiza dan aldetik, eresi-lan ori bide artu ta erlijio alde egin dun lana aintzakotzat euki ta.
Eresi-gayean egin dun lanaren sari txiki bat izan bekio Aranburu jaunari gaurko omenaldia ta erlijio-alde egiten ari
dan lan aundiaren sariya eman bekio Goiko Jaunak apaiz jaun agurgarri berari.
Zorionak eta gora Dn. Jelasio Antxoko apaiz jauna!
(Argia, 1932ko irailaren 25a)
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TRINTXERPE

Ixi
(Ixidoro Olaziregi)
Hemen Ixi sinatzen duena eta beste askotan Ikur izengoitia darabilena
idazle bat bera da, hots, Pasai Donibaneko Isidoro Olaziregi
Grandsoldik dabiltzan arrasteroak arrantza ederrak dabilzkite. Oraingo aldian etorri diradenak ekarri dituzte irutik
lau milla legatzera, eta gero bixigo eta beste arraiak berexita.
Juan dan igandean Pasai aldi ontan larritasun ederra igaro zan Artaza jaunaren arrastero bikoak (pareja). Urola eta
Bigarrena alkarrekin arrantzan ibiltzen dira.
Biko auek botzen dute sarea bien artean ibilliaz, eta urpean sareak bere denbora igarotzen duanean, lenbiziko bota
aldian batek eta gero besteak jasotzen dute; eta jasotzen duanak sare eta arrai lanak egiten dituzte eta orrela igarotzen
dituzte egunak eta egunak itxasoan. Jakiña dago beiñ sei edo amar egun igaro ezkero etxera etorri gabe gisonak
aspertuko dirala; bañan berak ere bear ez bezelako oitura daukate.
Azkeneko bota aldiko lanak egiten ari ziraden bitartean ontzi bat, bestea etxeruntz abiatu, edo bat bestea baño
azkarrago baldin bada etxera azkar irixteagatik bata bestea galduta etortzea ere askotan gertatu da.
Len izendatu dituten oietako Bigarrena larunbat illunabarrean etorri zan eta bere lagun Urola igande egun guzian
ageri ez. Deun Jonekoa zan berak zeukan zuzendaria (patroia). Brus (sic) bide txarrak oldoztuaz bere laguna juan zan
billa eta 16 orduko bidean billatu zuan tresna edo makinako puska biarreneko bat puskatuta. Astelenean iritxi ziran
onera.
Orainguan eguraldi ederrak gertatu zaizkate; eta eguraldi txarrak gertatu ezkero? Alkar galdu gabe ibiltzeko oitura
artu, itxasoan ez dago jolasketik.
(Argia, 1929ko uztailaren 28a)
Una regata hace cincuenta y siete años
No fué floja la que se armó aquel invierno del año de gracia de 1876.
Hace la friolera de 37 años los dos Pasajes estaban de uñas en cuestión de remo.
Aquella rivalidad databa de Dios sabe cuántos años; y hora era ya de dilucidar cuál de los dos pueblos se llevaba
el gato al agua.
Abendubak ogey ta
Seigarren eguna
Estropada eder ori
Ikusi deguna;
Aizia ere kalma zan
Itxaso leguna,
Or azaldu da zeiñ dan
Arraunlari ona.
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Y así, con buena mar y calma, se prepararon las dos cuadrillas dispuestas a demostrar su valía con dos traineras
de verdad, no con dos yolas como las que ahora se presentan en las regatas.
Txalupa oyen izenak
Moda berrikuak
Krisalluba omendu
Pasay aundikuak;
Flauta esan dirate
Berriz txikikuak
Apropos burlatzeko
Ipiñitakuak.
Por lo visto no hemos cambiado en nada, pues hoy en día siguen las rivalidades y tampoco nos falta humor para
burlarnos de cualquier cosa.
El patrón de la Flauta fué el célebre Valentín, que triunfó en esta regata y quedó consagrado por sus partidarios
como el mejor patrón habido y por haber.
Valentiñek jaso du
Honra eta fama
Ibilli dalakuan
Pilloto zuzena;
Jakiñaren gañian
Artakua zana
Lema gobernatzeko
Ori da gizona.
Y ayer como hoy y hoy como ayer, antes de las regatas había que engañar a la gente para ocultar las marcas.
Unos decían que habían salido a pescar, otros que a hacer una marca; y los unos engañandose a los otros,
resultaba al final que ni el mismo patrón sabía las marcas de su cuadrilla.
Bi egunez errenka
Kampora atera
Atuajia zala
Gezurrez papera;
Guk ezkiñakigun ta
Prueba egitera
Barkurik izan ezta
Giratu etxera.
Luego, después de las regatas venían los insultos, provocados por los despechos de los vencidos y las burlas de
los vencedores.
Orra berso berriyak
Euzkera garbiyan
Gurekin Pasayan
Zer fuziyo pasa dan
Flauta soñuba juaz
Umore aundiyan
Krisalluba itzaldi da
Uraren erdiyan.
Eso de euzkera garbiya habrá que ponerlo en cuarentena; pero no es cosa de enmendarle la plana a este hincha
de los remeros de San Pedro, autor de estos berso berriyak , leyendo los cuales vemos que, aparte de la construcción
de las embarcaciones, «todo está igual parece que fué ayer».
Shantin (Tierra Vasca, 1933)
Antziñako sasoi artan, naiz eta oraindik Pasai Zabal ez izan, eta kai edo mollarik ere ez, aize ontzi edo belako
barkoak etortzen ziran, arto, gari, ikatz zura, burnigai eta abar eraman ekarriakin, eta jakiña dago ontzi aiei sarrera
emateko zuzendari edo pratiko bat bear zala.
Baña orduko zuzendari edo pratikoak etziran oraiñ bezela ikaskintzak egindako gizonak izaten, ez, arrantzale
kementsuak baizik.
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Orrekin ez det esan nai gaur Pasaian lan orretan ari diran jaun agurgarri oiei ezer kendu bear zaiotenik, izan luken
itxasgizon azkarrenetakoak dauzkagu ta.
Ara, Deun Kepan baziran len esan detan bezela, bi zuzendari edo pratiko eta Donibanen berdiñ. Gero, naiz alde
batean eta naiz bestean, oraiñ estropadako izaten diran baño luzeagoko treñeruak; azken aldera beintzat amazazpi
lagunek boga edo arraun egiteko alakoak.
Ontziren bat etortzekoa zanean aldez aurretik jakiten zuten eta ,naiz sanpedrotarrak eta naiz sanjuandarrak, erne
egoten ziran zalantza bizian.
Naiz alde batekoak eta naiz bestekoak beren txalupak prest jartzen zituzten, arraun eta bear ziran tresnak barruan
arturik.
Gizon bat edo beste alde bakoitzekoak bialtzen zuten mendi tontor jakiñetara, eta beste danak erne. Orantxe
mendi tontorrean zegoan zaindariak ontzia ikusten zuan, an jesten zan beruntz gordeka, gordeka, beste alderdikoak
ezer ez igarritzearren, bere lagunari berri ematera. Eta orduan danak batera an sartzen ziran txalupa barrura eta
itxasoruntz ontzi billa.
Baña au ikusi ondoren, beste alderdikoak ere zai egoten ziran eta berdiñ egiten zuten. Sartzen ziran beren
txalupan eta an dijoaz estropada bizian ontzia arrapatzera. Bai ba: lenengo irixten zanak sarrera ematen bai zion
ontziari. Eta an arraunean joaten ziranak 23 peseta artzen zituzten danen artean banatu eta partitzeko, eta bigarren
irixten ziranak, berriz, 16 peseta, aurrekoak bezela danentzako.
Eta zuzendari edo pratikoak berriz, naiz alde batekoak sarrera eman ontzikoari naiz bestekoak, danentzako berdiñ.
Orrelaxe zan antziñako pasaitar atua zaleen biziera.
Ikur (El Día, 193-09-13)
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