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Pilar Iparragirre

Argitalpenak

Bidelapurrak, matxinoak
eta kutun estimatua

Migel Anjel Mintegi

IBAIZABAL

142 orrialde

9,95 euro

Zortzi urtetik
gorakoentzat
Joxantonio Ormazabalek irakur-
le hasiberrientzat egindako lana
da aiton-amonak protagonista
dituen tr i logia. Aurreneko
lanean, amona bizikletan ibili
zen; bigarrenean, aitona para-
pentean. Eta hirugarren hone-
tan, biak etxeko txakurrarekin
batera abiatuko dira �zerura ere
ez omen dira bera gabe joango�
biloba Libe dagoen udaleku
malapar tatura. Autostopean
egingo dute bidaia, ez gutxi kos-
tata, txakurra dela-eta ez baitie
hainbatek bere autora igotzen
utziko. Baina azkenean lortuko
dute helburua, eta udalekuko
guztien lagun onak egingo dira.

Dena beraiek nahi bezala doa, desagertu direnaren
ustean alaba eta suhia �alegia, Liberen gurasoak� euren
bila dabiltzala irakurri arte. y

Armada Euskal
Herrian hizpide
Euskal Herriko Zuzenbide Histori-
ko eta Autonomikorako aldizkaria
da Iura Vasconiae. Bere laugarren
zenbakian iaz, �Armada Euskal
Herrian� gogoeta-gai hartuta,
Donostian egindako symposiu-
mean aurkeztutako lanez dihardu.
Besteak beste liburuak honako
gaiak bildu ditu: Rennesko uniber-
tsitateko Marie-Laure Goebbelsek
euskal lurraldeetako erakunde mili-
tarrak kontuan hartuta XIX. men-
dera arte osatutako historia; Nafa-
rroako Unibertsitateko Roberto
Ciganda Elizondok sortutako Nafar
gudarosteak Europako gatazketan, lehen
Evereuxtarren agintepean (XIV. mendean) azterketa; Susana
Truchuelo Garcíaren Erregeari zerbitzu militarra eskaini beha-
rra: Arabako eta Gipuzkoako kasuak (XVI.-XVII. mendeak)
ikerketa; eta EHUko José Manuel Castells Artetxeren Defen-
tsaren arauketa II. Errepublikako euskal estatutuetan lana. y

Aitona eta
amona

udalekuetan
Joxantonio
Ormazabal,

Jokin Mitxelena

ELKAR

56 Orrialde / 8 euro

Kantu zahar
baten aldaerak
Literaturaz diharduen Idatz &
Mintz aldizkariko azken zenba-
kian Musde Urrutiaren Muthil
gazte  bi lho hol l ia kantuaren
aldaera berriak eskaini dituzte.
Gainera, Adolfo Arej itak
Balendin Aurre-Apraizen lane-
tan jarri du arreta, ajangizta-
rrak Egan aldizkarian kaleratu
zituen bi lan eskainiz: Doniba-
neak (1961) eta Baser ritar rak
gaikoiak (1964). Bestalde, Lour-
des Unzueta Amalloaren Tre-
nean doazen ametsak, Fredi Paya-
ren Etnograf ia 2100 , Xabier
Zalbideren Montana tr enaz ,
Miren Ibarluzearen Distantzia-
r en dis tantz iak eta Lontzo
Zugazaren Hitzak argitaratu
dituzte aldizkarian, baita
Sebastian Gartzia Truji l lok
Bitoriano Gandiaga gogoan idatzitako Herri maitea,
Herri dorpeaz dioena eta Xabier Egañak liburuari egiten
dion aipamena ere. y

Iura Vasconiae
Batzuen artean

IVAP-HERRI
ARDURALARITZAREN

EUSKAL ERAKUNDEA-

544 orrialde

Idatz & Mintz
Batzuen artean

LABAYRU IKASTEGIA

42 orrialde
5,70 euro

L ibu ru t e g i a

XVIII. mendeko Gipuzkoako
giroa gaztetxoei eskainia
Ataunen jaio arren txikitatik Beasainen bizi da Migel Anjel
Mintegi. Proiektugilea da lanbidez, baina aspalditik dabil
hizkuntza eta literatura lantzen, 1987an irabazitako Donos-
tia Hiria ipuin lehiaketak eta eleberri arloan 1991an eskura-
tutako Irun Hiria sariak agerian uzten duten bezala. Bidelapu-
rrak, matxinoak eta kutun estimatua izeneko nobelan irakurlea
1766. urteko Gipuzkoara eramaten ahalegindu da. Historia-
lariek Azpeitiko hitzarmenak izenez ezagutzen dituztenen
garaian gertatutako herri matxinadak martxan jarri ziren.
Une horretan bidelapurrek Deskargako mendateko benta-
rantz zihoan diligentziari eraso, barruan zegoen neska bahi-
tu eta aldean zeramaten guztia kendu zieten bidaiariei. Baina
haietako bat Igartza kapitaina zen. y
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Argitalpenak

Sabino Arana Goiri:
heroi ala gaizkile?

Nor genuen Sabino Arana Goiri ?
Garai batean, Jesukristoren mailan jartze-

raino goratu zuten bere jarraitzaileek. Gaur egun,
aurkariek bortizki gaitzesten dute, are Hitlerrekin
parekatzeraino. Pertsonaia ospetsua da, dudarik
gabe. Euskal nazionalismoaren ideologoa, EAJren
sortzailea, euskararen arauemailea, ikurrinaren
asmatzailea, antiespainolista gogorra, abertzale
sakrifikatua... Berebiziko eragina izan du gure histo-
ria hurbilean. Baina polemikoa ere bada.
Ez al da Aranaz nahikoa idatzi? Beharrezkoa al zen zure
lan hau?

Arana Goiriren bizitzaz idatzi diren obra aipaga-
rri guztiak erdaraz egin dira. Euskaraz egon badaude
hari buruzko zenbait ikerketa on, baina arlo jakinen
ingurukoak: filologikoak, pentsamendu politikoaren
eremukoak, edota euskalgintzari lotuak. Propioki
Arana Goiriren bizitza osotasunean kontatzea falta
zen. Mikel Atxagak egina du saio labur bat, eta Jose-
ba Agirreazkuenagak ikerketa jakingarria egin du
bere azken urteei buruz. Baina sintesi lana egiteke
zegoen. Pertsonaia osorik, jaio zenetik hil arte azter-
tzea. Bere jarduera publikoa erakustea, baita arlo pri-
batua ere. Horixe saiatu naiz ni egiten.
Zein da bere arlorik esanguratsuena?

Ez da erraza bere ideologia laburbiltzea. Erlijioa,
arraza, euskara, foruak, historia... aski modu konple-
xuan landu eta uztartu zituen. Nolanahi ere, euskal
populua subjektu politiko bihurtu zuen. Bere teoriek
mugak eta gabeziak izan arren, inork baino argiago
aldarrikatu zuen euskal nazioaren burujabe izateko
eskubidea. Horixe da bere ekarpen nagusia.

«Pertsonaia osorik,
jaio zenetik hil arte
aztertzen saiatu naiz» Oso urte gutxian

�38 baino ez
zituen zendu ze-
nean� Sabino Ara-
na Goirik ideologia

berri bat, alderdi bat,
jarraitzaile talde bat, kul-
tur eredu bat eta nazio
sinboliko bat eraiki
zituen, Jurgi Kintana
Goirienak Sabino Arana
Goiri Euzkadiren aita
(1865-1903) biografian
jasotzen duenaren arabe-
ra. Bilbon sortutako his-
torialariak azpimarratu
du aztertzen den edozein
pertsona zuzen baloratu-
ko bada, bizi izan zen
munduan kokatu beharra
dagoela. Horrela ikusita,
Arana Goiri ez zen zeru-
tik jaitsitako salbatzailea
izan, ezta infernutik irten-
dako piztia ere. Jainkoa,
arraza, hizkuntza, foruak
eta historia izan zituen
gogoeta-gai bereziki.
Fededun erabatekoa izan
zen, katoliko integrista.
Sabinorentzat, Euzkadi-
ren independentziak hel-
buru erlijioso goren bat
ahalbidetuko zuen: euskal
herritarren salbazioa.

Arrazari buruz zituen
ideiak, esate baterako,
garaiko Europan guztiz
ohikoak ziren. Beraren-
tzat herrialde guztiak
jatorrizko biztanleenak
ziren, berdin euskaldunak
izan edo zuluak. Gizon
idealista bezain intransi-
gentea, hizkuntza batez
ere arraza babesteko
nahi zuen, ez hainbeste
funtzio komunikatibora-
ko, eta hortik euskal hiz-
kuntzalariekin izan zi-
tuen talkak. n

Sabino Arana
Goiri

Euzkadiren aita
Jurgi Kintana

Goiriena
ELKAR

164 orrialde/
11,50 euro
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Pierre Broussainen
ekarpena euskal kulturari
Euskaltzaindiaren Euskaltzainak bilduman
agertu da Piarres Xarritonek frantsesez egin-
dako tesi hau. Aztergaia 1859an Barrandegian
(Hazparneko komunan) jaiotako Pierre
Broussainek euskal kulturari 1920 arte
�orduan zendu zen� egin zion ekarpena,
haren bizitzako zertzelada nagusienak biltzeaz
batera. Euskal nazionalistatzat izan zuen
Broussainek bere burua bizitza osoan. Euskal-
tzaindiko sortzaileetako bat dugu, eta euskara
batua lortzeko egin zituen ahaleginen gaurko-
tasuna harrigarria da. Arturo Campionekin
izan zuen adiskidetasuna, Arana Goirirekin

euskara zela-eta izandako eztabaidak eta Azkuerekin izan
zuen gutun trukaketa bereziki interesgarria dira tesian. y

�Paperik� gabekoek udalerrietan
erroldatzeko dituzten trabak
Ararteko erakundeak 2006an emandako laguntzari
esker egin ahal izan du José Zarauzek Incidencia del
padrón municipal en el ejercicio de los derechos de las personas
extranjeras en situación irregular izeneko ikerlana. Egoera
irregularrean dauden atzerritarren eskubideak aztertu
ditu, batik bat. Pertsona horiek gure hiri eta herrietan
bizitzen ari dira, baina paradoxikoki,
orain ar teko
legedia dela-eta
ez dute lan-bai-
menik, ez egoi-
tza-baimenik eta
edozein unetan
zigor ra jasan
dezakete. y

Pierre
Broussain. Sa

contribution aux
etudes basques

Piarres Xarriton

EUSKALTZAINDIA

332 orrialde / 12 euro

Jurgi kintana goiriena
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Padrón municipal
José Zarauz

ARARTEKO

308 orrialde


