
LUIS BARAIAZARRA TXERTUDIIDA2XE MEÑAKARRAK 
JASO ZUEN BILBOKO LIBURUAZOKAREN 2006KO 

"URREZKO LUMA" 

Karmel aldizkari honen gorabeherak hurretik jarraitzen ditu-
gunok berri pozgarri bat gozatzeko aukera izan genuen aurten-
go ekainaren 5ean. Egin-eginean ere, Bilboko Liburu Azokak 
azken urte hauetan ekitaldiz ekitaldi eman izan duen " Urrezko 
Luma" aldizkari honetako idazle eta euskarri dugun Luis Baraia-
zarra euskaltzain urgazleak jasoa izatea. 
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Sari honen balioa ongi ulertzeko esan beharra dago, egunka-
riren batean agertu zena ukatuz, Urrezko Luma ez diola Bilboko 
Lihuru Azokak idazlan zehatz bati ematen, euskararen nahiz 
euskal letren alde gogor ahalegindu diren idazle eta ikertzaileen 
lan osoari baino. Behar bada, iazko gabonetan kaleratu izan 
den Luisen "Nire umetako Meñaka" liburu paregabeak (dagoe-
neko agortuta) azken bultzada emango zion hautagaien artean 
bere izenari. Bestalde, gogora ekarri beharra dago, azken urte 
hauetan euskaltzale ikertzaile eta idazle bizkaitarrak izan dituz-
tela gogoan Bilboko Liburu Azokako antolatzaileek. 

Bilboko Lihuru Azokak egin ohi dituen ekitaldi ugarien arte-
an ekainaren 5ean Areatzako karpapean burutu zen sari-emate 
ekitaldia oso hunkigarria izan zen. Aurreko urteetan ez bezala, 
gainezka zegoen aretoa. Familiartekoekin batera hainbat eus-
kaltzale eta idazle izan ziren bertan astegun buruzuria zen 
arren. Horien artean, Karmel aldizkari honetako zenbait idazle-
rekin batera, Adorez hiztegiak burutu dituen Bostak bat kultur 
lantaldeko taldekideak. 
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Bilboko Liburu Azokako ordezkari nagusia den Asier Munia-
tegi jaunak eman zion hasiera ekitaldiari, euskararen alde hain-
bat lan egin eta Urrezko Luma saria eskuratu duten zenbait 
euskaltzale gogora ekarriz: On Jose Miel Barandiaran (1991), 
Jon Biibao "Euskal Bibliographia" (1994), Federico Krutwig 
(1997), Bittoriano Gandiaga (1998), Gotzon Garate (1999), Pe-
dro Pujana (2000), Leopoldo Zugaza (2001), Karmelo Etxenagu-
sia (2003), Jose Antonio Arana Martija (2004) eta Ander Mante-
rola (2005). Aurrerantzean guzti horien artean izango dugu Luis 
Baraiazarra Txertudi ere. 

Horren ostean, ekitaldian ohikoa denari jarraituz, Patxi Uri-
barren jaunak egin zuen aurtengo saritua dugun Luis Baraiaza-
rraren aurkezpena, beraren bizitzari, izaerari eta lanari buruzko 
datu ugari aipatuz. Horren ostean, Urrezko Luma jaso zuen Be-
len Greaves, Bizkaiko Kultura diputatuaren eskutik. Jarraian 
Luisek berak hartu zuen hitza, zenbait gogoeta pertsonal ekital-
dira etorritakoei eskainiz. 

14 GIZARTEA 



LUIS BARAIAZARRA TXERTUDI - "URREZKO LUMA" 

Egia esan, ekitalcli horrek oihartzun zabala izan zuen komu-
nikabideetan, ugariak izan baitziren irratietarako zein egunka-
rietarako egin zizkioten elkarrizketak. Nabarmentzekoak izan 
ziren, baita ere, ekitaldiaren berri ematerakoan aho batez kale-
ratutako laudorioak, 

Karmel aldizkari honetan pozik hartu genuen gure idazle fi-
nari eskaini zioten omenaldi hori. Era berean, atseginez ematen 
dizuegu gure irakurle aspergaitz finak zaituztegun guztioi ekital-
diaren berri, bertan gertatutakoaren lekukotzat zenbait argazki 
eta ekitaldi horretako bi berbaldiakCPatxi Uribarren jaunarena 
eta Luisena) ale honetan eskainiz. Goza ditzazuela! 

* * * * * * * 
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Lius BARAIAZARRAREN EIZITZA ETALANA (2006-VI-6) 

Benetan lan pozgarria dot, hainbat urtetan ikaskide (bi kur-
tso aurreragokoa) eta bizitzan zehar adiskide mina izan dodan 
Luisen bizitzako zertzelada nagusien eta lanen barri zuei es-
kaintzea. 

1.- BlOGRAFKA LABURRA: 

Luis Baraiazarra Txertudi, Bizkaiko Meñakan 1940. urtean 
jaioa dogu. Hamar neba-arreben artean azken aurrekoa. 

Umetako urteak, 11 urte bete arte, Meñakan bertan bizi izan 
zen. 11 urte bete ostean, Zornotzako karmeldarren ikastetxera 
joan eta karmeldar apaizen karrrera egin zuen; batxilerra: 2 urte 
Zornotzan, 3 urte Alesbesen (Nafarroan); nobiziatua: urte bete 
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(1) Larrean; nobiziatu osteko urtea (1) Markinan; filosofia: 3 urte 
Gasteizen; eta teologia: 4 urte Begoñako Karmelon. Bertan egin 
zen apaiz 1966an. 

Euskal heziketari dagokionez. honakoak nabarmenduko 
neukez: Zornotzan euskarako alfabetatze eskolak; Alesbesen 
debekatu egin eutsoen euskara egitea, lagunen artean euskara 
egitean ez ebelako nahikoa erdara ikasten; Larrean eta Marki-
nan euskal giroa, batez ere elizako ospakizunetan. Bertako kar-
meldar gehienak euskaldunak eta euskaltzaleak ziren. Gastei-
zen ofizialki ezer ez euskaraz. Begoñako Karmelon, euskarako 
alfabetatze-eskolak izatea lortu eben batzuen artean, eta GO-
GOZ karmeldar idazleen aldizkaria sortzea; hainbat lan idatzi 
zituen Luisek aldizkari horretarako. 

Baina, Luisen benetako euskal ibilbidea abade egin ostean 
hasi zan. Abade egin eta hurrengo hiru hilabeteak Larrean egin 
zituan eta, gero, 1966. urtean betirako Markinarako bidea hartu. 
Jakina, komenlu bi horretako fraileak herri askotara joaten ziran 
abadeei laguntzen eta Luisek bere berbaldiak eta euskaraz ger-
tatu beharra izaten eban. Markinara joan zan urtetik aurrera, 
Madrilen pastoral gaietan sakontzen egindako sei hilabcteaz 
aparte, bizitza osoa egin dau bertan. 

2,- IKASKETA ARAUTUAK ETA LAN AIJTODIDAKTIKOA: 

Aurreko lerroetan aitatu dogu Luisek ikasten egindako bide 
luzea. Apaiz egin ostean ekin eutson benetako alfabetatzeari 
edo euskara sakontzeari, hitzaldiak eta euskaraz prcstatu beha-
rrak bultzatuta. Aurrerantzean euskal liburuak izango ditu bere 
bizitzako bidelagunak. Horrela, beharrizanek eta gogo biziak 
bultzatuta hcziketa arloko prestakuntza aberasten eta euskara 
sakontzcn jarraituko eban. 

Edonola bcre, neurri handi batean, gulxienez, autodidakta 
izan dogu Luis euskarari dagokionez. Laster hasi zan idazten be-
re bizitzako lanik zabalena eskaini deutson Karmel karmelda-
rron aldizkarian. Ikasketak egiterakoan aita Amalio karmelda-
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rraren "Preceptiva literaria" liburuan ikasitakoak nahiz euskal 
olerkiak (Mila euskal olerki eder) eta klasikoak (Frai Bartolo-
me, Mogel,...) irakurtzean jasotakoak bere egin? eta lanetan eus-
kara ederra agertzen eban. 

Horretan, zer esanik ez, laguntza handia hartu eban Nafarro-
ako San Joakin probintziako Karmeldarron artean euskarari da-
gokionez 1950etik 1980ra artean izan zan loraldi ederrak. Euren 
onenak emoten ziharduen hainbat euskaltzale sutsuk: Aita Ake-
solo, Santi Onaindia, Lon Arteaga, Migel Mari Juaristi, Fidel Sa-
rriegi (probintziala izango zana), Jose Antonio Goiria (Txanton), 
Emiliano Barandiaran, Hipolito Larrakoetxea, Martin Uriarte eta 
abarrek... Urtero Markinan egiten zan bertsolarien eguna bere 
bultzagarri izan eban, jakina! Honek hainbatean indartu cban 
bere betiko bertso-zaletasuna. 

Halan da bere, guzti horreek pizgarri izan arren norberak 
ekin behar euskara sakontzeari; horrela egin eban Luisek hiz-
kuntza-ikasketak osotzen eta bere burua janzten eten barik jar-
dunez, beraren ikasketa-garaiko hainbat ikaskidek horrelako 
urratsik emon ez eben bitartean. 

Horrela, Markinan bertako ikastolak irakasle euskaldunak 
behar zituala eta maisu-karrera egin eban titulua Valladoliden, 
1970n, lortuz. Geroago, irakaskuntzan urte asko jardun ostean, 
euskara sakondu nahirik, ikastolan lanean eta etxeko zereginak 
alde batera itzi barik jardunez, euskal filologia egin eban Deus-
tuko unibertsitatean, lizentziatura 1982an lortuz. 

Ikasketak egiten eta eskolak emoten jardun arren beti aurki-
tu izaten eban Karmel aldizkarian hiru hilabeterik behin lanen 
bat argitaratzeko astia. Eta ez, gainera, edonolako lanak! 

3 . - LlJlSKK EUSKARAZ EGINIKO LANA: 

Luisen lan zabalaren aurkezpenik zehatzena eskaintzeko ar-
loka zatituko ditut, bere lanak sarritan arlo desberdinak sare ba-
tean alkar Ioturik ageri badira bere: 
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3.1.- Aldizkarietako lana: 

3.1.1. Karmel aldizkarian: 

Luisek urteetan zehar egin dauan lan oparoaren alderik han-
dienetarikoa karmeldarron Karmel aldizkarian ageri jaku. 1970. 
urtean hasita ia inoiz hutsik egin barik parte hartu dau bertan. 
Beraz, 140 idazlan inguru argitaratu ditu. Hainbat idazki eder 
eta atsegin plazaratu ditu, irakurle gosetien gozamenerako. Kar-
mel aldizkarian egindako lan hori lau arlotan egin izan dau: 

a) Saiakera motako hainbat idazlan: gehienak euskararekin 
lotura dabenak dira, bestelako gogoetarik kaleratu badau 
bere. 

1) Hainbat euskal idazleren biografiak edo barriak: Ba-
rrensororen "Uztaro" (1983); Aita Santi, bertso eta oler-
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kietan murgildurik (1992-4); Arbasoen lorratzean (sei 
idazlaneko sorta 1980-198 lean idatziak; Jan Baptiste Elis-
samburu, olerkari gozoa (1991-2); "Lanbru " hil arte leial 
(1986-1); Lazkao txikiren irudia hitzetan (1993-2); M. 
Larramendi euskal suspertzaile (1991-1); Mikel Zarate-
ren oroitzapena (1982-2/3); Oihenarten itzala (1990-3); 
Onaindia, euskal letrei emana (1996-1); Aita Luki, kar-
meldar maitagarria (1997-3); Aita Hipolito, euskaldun 
gogoangarria (2002-1); Augustin zubikarai (2004-3); 
Frai Bartolome, iturri ugaria (1999-1); Angel Bidaguren 
olerkari (1999-3); William Rollo-ren "The basaue dialect 
of marauina " (1983-3/4). 

2) Hainbat gai interesgarri: Bizkaieraren auzia (1985-2); 
Bizkaiko loreak (1988-2); Laratz ondotik kontu kontari 
(1984-1/2); Horma urtetsuetatik kontu zaharrak (1982-
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1); Gaua gauekoentzat (1985-2); Umoreari darion irri-
barrea (1987-4); Berbaroa bizkaiera zaharrean (1999-
1); Lehengo sermoigintza eta sermolariak oroituz (1987-
1); "Zakurrak non mina han mihia" (1988-4); Natura-
ren mintzoa (2002-3); Melodies basques (1992-3) 

3) Bertso munduarekin lotura daben lanak: Bertsolari 
txapelketaren ondoko galhaheketa (1986-2); Txapelaren 
itzala (1990-1); Txapelketa nagusiaren ondoko gogoetak 
(1994-1); Herriaren kantariak (2003-1); Kronika euskal 
bertsoetan (2002-2) 

b) Orrazketa eta txukunketa lana: Berau izan dau Karmel al-
dizkariak azken urteotan euskararen zuzentzailea. Bertan 
argitaratutako hainbat lan txukunek Luisen esku finari 
zor deutse hain apain eta dotore plazaratzeko azken 
orrazketa. 

c) Hainbat itzulpen: lanak zuzentzeaz gainera hainbat idaz-
lan interesgarri euskaratu izan ditu mendeurrenak eta ho-
rrelakoak ospatzeko adituek nahiko euskara jakin ez eta 
erdaraz idatzi ondoren. 

d) Karmel-sorta: Karmel aldizkariak sortutako sorta honetan 
ageri dira Luisen lanik luzeenak eta sakonenak: 

- Elizaren Historia Euskal Herrian (1995) Julen Urkiza-
rekin elkarlanean (berea da euskarazko testua). Egin 
dauan lanik ederrenetarikoa eta garrantzirik handieneta-
rikoa. 

- Frai Bartolome Santa Teresa, idazlan guztiak (200) Ju-
len Urkizarekin elkarlanean. Edizio kritikoa. Bizkaiko 
klasiko honi bumzko lanik sakonena. 

3.1.2. Beste aldkkari batzuetan 

- KILI-KILI aldizkarian: aparteko lana egin dau Luisek; Jo-
se Antonio Retolaza eta Iñaki Egurrola euskaltzale finen 
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ardurapean, umeentzako materialik ez zegoenean KILI-
KILI aldizkariak eskaini izan dituen lanak orrazten nahiz 
testu batuak idazten. Bertarako itzulpenak ere egin izan 
ditu. Gaur egun aldizkari hori argitaratu ez arren. Kiliberri 
izeneko libumxkak kaleratzen ditu noizbehinka, eta ber-
tako euskararen azken orrazketak Luisen esku izaten dira. 

- Beste batzuetan: Zeruko Argian, 1970. urtean hasita 
noizbehinka. Olerli poesia aldizkarian hainbat lan argita-
ratu zituen. Markina aldeko Garaian aldizkarian, Bertso-
lari aldizkarian. Jakin-en lan luze bat: hizkera hizia ela 
txukuna hertsolaritzan (1993). 

3*20- Lexikoiogia arloan eginiko lana: 

Luisek, nire ustetan, euskararen arloan burutu dauan lanik 
handienetarikoa lexikologia arloan egindakoa izan da. Bizkaian 
azken 20 urte hauetan inork egin izan dauan lanik oparoeneta-
rikoa. Lan erraldoi hori bi bidetik burutu izan dau: 

3.2.1.- "ADOREZ HIZTEGIAK" sortako zutabe bat izan dogu. 

Luis izan dogu Bosta bat taldeko kideok Adorez hiztegi-sor-
tan jardunean izan dogun pertsona gaitu aparta. Lan horretara-
ko pertsona gaitu bat behar genuela lantaldean konturatu ondo-
ren, Luis ikusi genduan pertsonarik aproposena horrelako lan 
baterako: 

1) prestakuntza egokia zuelako: irakasle-karrera eta euskal 
filologia 

2) irakaskuntzako urteetako esperientzia 

3) ahozko euskararen (bertsolaritza) eta euskalkien ezagu-
tza sakona, batez ere bizkaierarena (Mendebaldeko eta 
Markinaldeko euskararena) 

4) euskal klasikoen ezagutza handia 

5) euskara txukuna erabiltzen zuen idazlea zelako. 
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Beraz, aurreko guzti horiek kontuan hartuz "Bostak bat" tal-
dekook, definiziozko hiztegiak prestatzen hasi ginenean (Eus-
kararako hiztegia) taldera ekarri genduan 1984an; eta 1988an 
eskolak emotetik askatu eta langile liberatu modura hartu. Lan 
horretan jardun izan du ordutik hona (17 urtetan). Idatzizko itu-
rrietako euskara (Lino Akesolok prestatutako Retanaren hizte-
gia osorik aztertuz) eta ahozko iturrietakoa batu izan ditu. Hau 
da, tradiziozko euskara idatzia eta bizi-bizirik dogun ahozko eus-
kara. 

Luisek ADOREZ sortarako prestaturiko hainbat eta hainbat 
definizio aurki daitekez geroago etorri diren definiziozko hizte-
gietan, hitzez hitz kopiatuta edota orrazketa txiki batzuk eginik 
jasota. Hor ditugu bizkaieratik baturako bidean egindako ekar-
pen eder modura plazaratuta. "Bostak bat" taldeak "Adorez" hiz-
tegien sortan argitaratutako lanetan honako liburu hauek ageri 
iakuz: 
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Sinonimoen Hiztegia - "Adorez 1", 1982an; Euskararako 
Hiztegia " - "Adorez 2", 1986an; Sinonimoen hiztegia antoni-
moduna - "Adorez 3", 1988an; Euskararako Hiztegia Oina-
rrizkoa - "Adorez 4", 1990an; Eskola-hiztegia irudiduna -
"Adorez 5", 1991ean; Europa Hiztegia - "Adorez 6", 1993an 
(+CD-ROM-a 1995ean); Diccionario 3000 Hiztegia -"Adorez 
7", 1996an (+CD-ROM); Sinonimoen hiztegia antonimoduna " 
- "Adorez 8", 1999an (+CD-ROM); Diccionario Escolar 3000 Es~ 
kola Iliztegia - "Adorez 9", 2001ean (+CD-ROM); Diccionario 
3000 Hiztegia (Eguneratua eta osatua) - "Adorez 7", 2002an 
(+CD-ROM); Eskola Hiztegia (Oinarrizko hiztegia. Eguneratua, 
Berriztatua...) - "Adorez 5" 2005ean; Euskal aditza -Trinkoa - Biz-
kaiera - Zuberera -"Adorez 10", 2006an. 

Garrantzi handikoa izan da hiztegi guzti horietan Luisek egi-
niko ekarpena . Gaur egun zuzentzaile lanetan dihardu. Lan 

24 GIZARTEA 



LUIS BARAIAZARRA TXERTUDI - "URREZKO LUMA" 

handia, euskara batua ñnkatzeko nahiz euskalkiak batuan txer 
tatzeko 

3.2.2- Eiiskataaln« 
mitetik hona) eta graiiiatika batzordean (1996tik hona). 

Lan talde biotan bizkaieraren lekuko nagusia izan dogu, hiz-
tegigintzan eta ikerketa lanetan lortutako argibideak eta bertara 
eroan izan dituela. Sarri aitatzen da bizkaierako hitzen esanahia 
zehazterakoan L. Baraiazarra euskara baturako hiztegirako ma-
terialetan. Nire ustez Euskal Herri osorako egindako aparteko 
lana izan da. Osasuna lagun, bide horretatik luzaroan jarraituko 
dauelakoan nozue. 

3 3 . Itzulpengintzan eginiko lana: 

Euskara gizarte modernora egokitu guran jardun izan dogun 
urteotan, Luisek ekarpen handiak egin ditu itzulpengintzan be-
re. Lan hori gainera, aspaldi hasita egin dau. Hemen beraren 
itzulpen-lan nagusienak baino ez ditut aipatuko: 

- Salbahide eta Laguntza, 1975ean Bizkaiko Aurrezki 
Kutxak ateratako Salvamento y Socorrismo liburuxkaren 
itzulpena. 

- Bizargorri Itsaslapurra (Kili-Sorta) 

- Leonardo da Vinci (Kili-Sorta) 

- Kili-kili komikiaren hainbat pertsonaia itzuli ditu. 

- Santa Teresa Lisieuxkoaren Idazlan Guztiak (1996, 
elkarlanean) 

- Teresa Lisieuxkoaren Eskuizkribu atttobiografikoak 
(1996, euskaraz-frantsesez) 

- Joan Gurutzekoaren Erromantzeak (1991) 

- Vatikanoho II. Kontzilio Ekumenikoa (Konstituzioak, 
Dekretuak, Adierazpenak eta Dokumentu osagarriak) 
(2003 Deustuko Unibertsitatea. 1.500 or.) 
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- "Deus Caritas est"(Beneclikto XVI.a Aita Santuaren le-
hen Entziklika. 2006. Euskal Herriko Elizbarruti guztieta-
ra zabaltzeko asmoz Donostiako Elizbarmtiaren eskariz 
eginiko itzulpena) 

3*4. Bertsolaritzan: 

Luis ez dogu bertsolaria, arlo horretan bere pertsona jakin-
tsuaren ezpalak hor-hemenka itzi baciitu bere. Bizitzako gora-
beherak ciirela tarteko (bateoak, jaunartzeak, ezkontzak, hile-
tak, gomutapenak, gabonetako Markinako umeen kale-jirak, ur-
tebetetzeak, eskolako umeen jaiak...) hainbat bertso eder egin 
izan ditu laguntza eske etorri jakozanentzat. Halan da bere, arlo 
horretako bere lanik handienetarikoa 1994an hasi eban, Karmel 
aldizkarian " Txapelketa Nagusiaren ondoko gogoetaU* lana argi-
taratu ebanean. Oihartzun zabala izan eban lan horrek bertsola-
rien eta bertsozaieen artean. Eta txapelketetan epaimahaiko iza-
teko eskatu eutsoen. Horrela ohiko epaimahaiko izan da Esko-
larteko, Bizkaiko eta Euskal Herriko Txapelketa Nagusian (bi 
aldiz epaile eta beste behin ordezko). 

Bizkaiko bertsolari alkarteko idazkari bere luzaroan izan da. 
Lanok, baina, batez bere hor-hemenka gauetan izaten ziran txa-
pelketetako jardunak lan nekezak eta astunak egiten jakozan 
gehienetan, jai bezperetan izaten zirelako, eta hurrengo egune-
an komentuan elizako lanei aurre egin behar izaten eutselako. 

Gorago aitatu ditut Karmel aldizkarian bertsolaritzari buruz 
idatzitako lan batzuk. 

3,5* Iiteratura arioko eta gamerako liburuak: 

Arlo hau azkenerako itzi badot bere ez da garrantzirik ez 
daukalako; Luisen barruko zanetik literatura-ura bere bor-bor 
ibili izan da. Hainbeste eta era guztietako testuak irakurtzerako-
an bere barruan edertasunaren deiaren eztenkadak bere sentitu 
izan ditu. Sarritan literatura-ildo hori hitz lauz idatzitako lanetan 
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bere ageri da. Dana dala, hemen inolako iruzkinik egin barik 
bere lanik ezagunenak gogora ekarriko ditut. Ikusiko dozuenez 
hainbat liburu idatzi clitu, bakarrean nahiz talde-lanean eta lite-
ratur sari bat baino gehiago irabazi bere bai. 

4.5.1. Ilburuak: 

- Euskal Herriaren Historia (I, II): 1980an ikastoletara-
ko materiala eskaintzeko asmoz bi liburukietan, "Gero-
Mensajero" argitaletxeak "Kimu" sailean argitaratuak 

— Hitzezko txirlorak. Donostian "Elkar" argitaletxeak 
1985ean argitaratua. Olerki-Iiburua, 1981ean hasita Eus-
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kal Herriko sariketetan lehenengo edo bigarren saria lor-
tutako olerkien bilduma. 

- Aita Santi Onaindia eta Alfontso Irigoien bertsogin-
tzaren lekuko (1993, elkarlanean) 

- Jon Lopategi, bertsozko mezularia "Bertsolari 
liburuak' 2000 

- Frai Bartolome Santa Teresa, idazlan guztiak (2000, 
Julen Urkizarekin alkarlanean) 

- -Nire Umetako Meñaka (2005> Meñaka) 

4.5.2. Libimixkak lankidetzan, "Bidegileak" sortan: 

- Santiago Onaindia (1998, Julen Urkizarekin elkarlane-
an 

- Augustin Zubikarai (1999, Julen Urkizarekin elkarla-
nean 

- Lino Akesolo (2002, Julen Urkizarekin elkarlanean) 

- Hipolito Larrakoetxea (2005, Julen Urkizarekin elkar-
lanean) 

4.5.3. Olerkiak (zenfoait sari) 

- 1980an: Laukizen eratzen zen "Lauaxeta" Sariketan (2. 
saria). 

- 1981ean: Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen Iparragirre-
ren Mencleurreneko Olerki-sariketan (1 . saria). 

- 1982an: Ondarroako Lore-jokoen Mendeurreneko 
Olerki-sariketan (2. saria). 

- 1983an: Markina-Xemeingo Lore-jokoen Mendeurreko 
Olerki-sariketan (1. saria). 

- 1984an: Eusko Jaurlaritzan antolatzen zuen Olerki-sari-
ketan, Lizardi Saria (1 . Saria). 
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4.5.4. Ipuinak (zenbait sari) 

- 1982an: Bilboko Udaleko Ipuin Lehiaketa (aipamena). 

- 1984an: Bilboko Udaleko Ipuin Lehiaketa (aipamena 
aLirkeztutako lan bietan). 

4.5.5.: 

- 1989an: Orexako Udalak antolaturiko "Orixe" Sarian 
(1. saria). 

4 . LlJISEN EUSKAKA MOTA ETA IZAEKA 

Luis Baraiazarrak, beharrizanen edo egokitasunaren arabera, 
euskara batuan nahiz bizkaieraz idatzi izan dau. Bietan, baina, 
egokiro eta jariotasun handiz. 
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Liburuetan nahiz gainerako idazkietan erabiitzen dauan eus-
karari dagokionez, argi erakusten dau iturri gardenetatik edan 
dauala. Batetik, ulerkorra eta erraza eta, bestetik, zehatza eta ja-
soa. Aberastasun handikoa eta ardura handiz jatortasuna zain-
tzen dauana. Gorago esan dogunez, ondo zainlzen ditu idaz-
kiak presaka idatzi beharrean. 

Hemen, bestalde, plazaratutako ianak baino ez ditugu aita-
tu. Nik badakit, igande eta jaietako berbaldiak ere idatzi egi-
ten dituela, eta hainbeste urtetan zehar etenik gabeko jardu-
nean idatzitako lanok bere harri bitxiak izango ditugula etor-
kizunean. 

Bizkaieraz klasiko bat dogula esan daikegu, eta batuan izu-
garrizko erraztasuna erakusten dau. Euskara sakondu gura 
dauanak badauka zer ikasi Luisek eskaintzen deuskuzan lane-
tan. Argitaratu barri dauan NIRE UMETAKO MHÑAKA (2005, MENA-
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KA) benetako harri bitxia dogu bizkaieraren ikuspuntutik begi-
ratuta. 

Labur esanda, astiro baino inoiz geratu barik, erle langileen 
antzera ekinaren ekinez izugarrizko lan piloa eskeini deusku, 
baina "lan azkarra lan alperra" esaera zaharra gogoan izan, eta, 
astiro baina eten barik, euskarari "tornLiia" emoten jo eta ke jar-
dunez. 

Horrela, hor eta hemen lore askotako nektarra batti eta ezti 
gozoa egiten jakin izan dau, edonork gozo-gozo dastatzeko 
eran eskainiz, Nire umetako Meñaka (2005) azken liburuan 
egin deLiskLin modLian 

5.2. Izaera 

Aurreko guzti hori horrela bada bere, Luisek euskara mLm-
duan egindako lana egokiro baloratu ahal izateko beharrezkoa 
dogu bere izaerari eta bizimoduari begiratzea. 

Egin-eginean bere, pertsonaren neLirria ez dabe egintza hu-
tsek ageriko egiten. Arimak gorpLitzeko atal guztiei barrutik bi-
zi-arnasa emoten deutsen moduan nortasuna izaten da egintzen 
bultzagarri eta pizgarri. Luis idazle izateaz gainera, gogoeta lu-
zeetara ohitutako karmeldar zintzoa, bakartade-zalea bere ba-
dogu. Lanerako aparteko giroa, jakina. 

Era berean, hurretik ezagutzen dogunok badakigu, jakin be-
re, adiskide jatorra, mendigoizale porrokatua, natLiraren mires-
lea, ibiltari nekagaitza, eta kirolari nahiz kirozale handia dala. 

Halan da bere, horrelako zaletasun batzuk ezkutatuta gorde 
behar izan ditu ordenagaihiaren erraietan, hainbesteko lan mar-
dulak egin ahal izateko ipLirmasailak aulkiari ondo lotuta bizi 
behar izaten da eta. 

Aurrerantzean bere, jarrai bedi jo eta su lanean? euskarak da-
non ahaleginak behar ditLi bizirik irauteko eta," 

Patxi Uribarren Leturiaga 
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"URREZKO LUMA" 

Nire joera Markina-Xemeingo txokoan, ezkutuan, txiri-txiri 
neure lantxuak egitea izan da. Holan jardun dogu eihoako ho-
geita hamabost bat urtean. Gaur plazara atera nozue; eta ez afe-
ra bakarrik, baita Urrezko Luma eskcini be. Horregaitik,eSkke-
rrak bihotzez horretan zerikusia izan dozuen guztioilHau ez da 
lehiaketa baten irabaziriko saria, euskal letretako bati egiten ja-
kon ohorezko aitorpena baino. 

Burura lehenengo datorrena hau da: zer dala-eta? Merezi ete 
dogu? Behin baino sarriago ikusi izan ditut omenduak burua 
gordetzen, halako omenaldien duin ez diraiako adierazpenak 
egiten. Nik ez neuke hortik jo nahi, barruak ez deustalako hala-
korik agintzen. Euskal Herrian, zorionez, asko dira isil-isilik eus-
kal letrak lantzen ahalegintzen diranak, era batera edo bestera... 
Neure burua be horreen artean sartuko neuke. Baina, Patxi Uri-
barrenek ondo esan dauanez, liburugintzan eta euskal gauzetan 
elkarlanean edo taldean jardun dot nik gehienetan; batez be 
"Bostak bat" lantaldean Adorez saileko hiztegiak egiten edo 
"Karmel" aldizkariaren, "Karmel Sorta" izeneko bildumaren in-
guruan, edota "Bidegileak" bildumaren inguruan Julen Urkiza-
rekin elkarlanean. Bakarrik jardun izan dodanetan be, zertan 
edo hartan lagundu deustien laguntzaile onak izan ditut ingu-
ruan; esaterako, Vatikanoko II Kontzilio Ekumenikoa euskera-
ra itzuli nebanean eta bardin Nire Umetako Meñaka idatzi doda-
nean. Horreen guztiengana zabaldu nahi neuke Urrezko Luma-
ren ohore hau; izan be, nik izan neikezan merezimenduen zati 
bat lagun izan ditudan horreena be bada. 

Elkarlana azpimarratzekoa dala uste dot; esaterako, Euskal-
tzaindian, Hiztegi Batuko lantaldean eta Gramatika Batzordean 
elkarlanean jarduten dogu, jakina. Gauza bera Bizkaiko Bertso-
zale Elkartean be; azken urteotan ez, baina lehenago, hamar bat 
urtean elkarteko idazkari izan nintzan... 
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Euskal idazlea? Legez edo ofizialki bai. Langiie autonomoen 
agirian ogibidez idazle nintzala esaten zan; Markina-Xemeingo 
Udalaren ziurtagiria neban horretarako. Baina, izatez, handi ge-
ratzen jatan "idazle" titulu hori. Ni, izatez, euskal letretako langi-
le xumea edo artisaua nazela esango neuke. 

Era askotako lanak egin ditut: aldizkarietarako idazlanak, 
euskal hiztegiak, olerki eta bertso jarrietan zerbait egin izan dot, 
ipuinetan be sartu-urtenen bat bai, bizkaierazko klasikoen iker-
ketak, batez be Frai Bartolome Santa Teresarenak, Bidegileak 
saileko biografia laburrak, lau guztira, Julen Urkizarekin elkarla-
nean; Bertsolari Lihuruak sailean, Jon Lopategi bertsolariaren 
biografia; hau neuk bakarrean burutua, Jon beraren eta beste 
batzuen laguntza baliotsuaz. Itzulpena izan da aspaldidanik lan-
du dodan beste arloetariko bat. Eskoiarako materialak egiten be 
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ahalegindu gara. Horreen artean sartuko neukez Euskal Herria-
ren Historia I - II "Gero-Mensajero"k argitaratuak eta batez be 
Adorez saileko hiztegiak "Bostak bat" lantaldeak eginak. Hiztegi 
horreetariko lehenengoak euskera hutsezkoak ziran, hau da, si-
nonimoen hiztegiaz hasi zan lantaldea, gero definiziozkoak eto-
rri ziran eta geroago hiztegi eiebidunak (euskara-gaztelania, 
gazteiania-euskara). Gure helburua arlo horretan izan eitekean 
hutsunea betetzea zan. Gu horretan hasi orduko, hiztegi elebi-
dunak baziran, baina euskera hutsezkorik ez. Gabriel Arestik 
eta Xabier Kintanak eginiko liburu bat bakarrik genduan esku-
ra: Batasunaren Kutxa. Baina liburu ha txikia zan eta ha argita-
ratu zan ezkero hainbat urte igaro ostean, premiak bestelakoak 
ziran eta gure asmoak be goragokoak. Handik laster beste ba-
tzuen lanak argitaratu ziran; holan, guk eginiko argitalpen barri 
eta berrargitalpenekin eta beste askok eginikoekin, euskera hu-
tsezko hiztegien hutsunea ondo beteta geratu zan, nahiz eta tes-
tuak hobetu eta gaurkotu beharra beti egon. Adorez hiztegien 
proiektuan iiberatu legez sartzea aukera ederra izan da niretzat. 
Talde honi esker egin nintzan ezagunago euskal letretan eta 
hortik? gerotxuago, etorri jatan Euskaltzaindiko Hiztegi Batuko 
lantaldean sartzeko deia lehenengo, Gramatika Batzordean sar-
tzeko deia handik urte batzuetara eta euskaltzain urgazle izen-
dapena ondoren. Bestalde, ordura arteko lexikografia lanak az-
tertu eta sakontzeko aukera izan genduan? esaterako, Azkueren 
hiztegia, Plazido Mujikarena eta batez be Lino Akesoloren eta 
beste batzuen lana "Diccionario de Autoridades" obra handian. 
Orotariko Euskal Hiztegia be bai, baina hau artean amaitu barik 
egoan. Orain, osorik amaitu barri danean, hor agertu nahi izan 
deuskue batzuk aurreko lan guztia estaltzen legez, aurretik ezer 
baliokorik egin ez balitz legez. Autortu behar dot? Orotariko 
Euskal Hiztegia altxor eder-ederra dala, baina, zorionez, ez ba-
karra, eta bakotxari berea emotea da zuzenbidea... 

Itzulpenetan eginiko lana aintzat hartzekoa dala esango neu-
ke. Euskal letretako langileoi itzulpen ugari egin beharra egoki-
tu jaku, bai orain dala urte asko eta bai oraintsu. Gogoan dot, 
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ikastolen lehenengo tirteetan kuitura-elkarteetan hainbat testu 
egiten zirala, baina horreetariko asko erderaz egozan eta euske-
rara itzuli beharra izaten genduan. Hortik eskaera ugari etorri 
ohi jakuzan. Geroago, testu gatxak eta handiak itzuli beharra 
izan do t San joan Gurutzekoaren Erromantzeak itzultzea ez 
zan lan luzea, baina bai gatxa, gainera bertso neurtu eta errima-
tiian itzuli nituan, originaleko neurri berean. Santa Teresa Li-
sieuxkoaren idazlan guztien itzulpena elkarlanean egin gen-
duan eta nire gain izan zan, beharbada, lanik astunena: eskuiz-
kribu autobiografikoak eta poesiak itzuli nituan eta lankideak 
eginiko itzulpenak berrikusi eta estilo aldetik obra guztiari bata-
suna emoten ahalegindu. Egin dodan itzulpenik luzeena eta as-
tLinena Vatikanoko II Kontzilio Ekumenikoa izan da. Komuni-
kabideetan ez eban zabalkunde handirik izan, baina ni neu po-
zik geratu nintzan horrekin, Elizari eta etiskerari ekarpen ederra 
egin neLitselakoan. 
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Azkenez, Nire Umetako Meñaka liburua aitatu nahi neuke. 
Liburu hau Meñakako udaletxean aurkeztu zanean, hau esaten 
neban: "Hor buruan, baztertxu baten, gordeta neukazan gomu-
tak, oroipenak, arakatzen hasi nintzan. Oroipen-kutxa horreta-
tik argazki zaharrak atera nituan, noizbehinka argazki barriago 
batzuekin nahastean. Hasieran nik buruan, baztertxu baten, 
gordeta neukazan gauza horreek ez ebela askotarako emongo 
uste neban; horko iturria laster agortuko zala. Baina berbeak 
berbabidea dakar, kontu batek bestea, eta apurka-apurka ho-
nek guztionek gorputza hartu dau eta hau jaio da. Liburuak 
amaieran hau dino: Oraindino asko luzatu leiteke hari hau, 
haina here lahurrean zuretzat jaki gozoa prestatu nahi nehan. 

Eta zer aurkituko dau irakurleak liburu honetan? Orain dala 
50 urteko Meñaka, gerra ostekoa, orduko bizimodua, ohiturak, 
pentsaera... mutiko baten bihotzean grabaturik egoana eta 
orain, nagusitan, berak kontakizun bihurturik idatzi dauana". 

Hauxe zan esateko neukana. Barriro be eskerrik asko hona 
etorri zarienoi eta sari hau niri emotea erabagi dozuenoi!" 

Luis Baraiazarra Txertudi 
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