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JULIA GABILONDOREN LIBURU GALDUA: 
JELAZIA

Idazle oparoaren isilaldia
Aldizkari honen irakurleak baduke Julia Gabilondo Arruza-

Zabala Maite (Mungia, 1902 - Donostia, 1994) idazlearen berri. 
Izan ere, Karmelen 300. zenbaki kari, idazle mungiarraren 
kronika batzuk argitaratu genituen orriotan1.

Artikulugile oparo ere oparoa izan genuen Maite: Euskal 
Esnalea, Euzkadi, Euzko, Aberri, Ekin, Eguna… izan ziren 
mungiarraren kolaborazioak jaso zituzten hedabide nagusiak. 
Maiteren azken artikulua, “A! Geure jatorrija…”2, Euzkadi 
egunkarian argitaratu zen Francoren tropak Bilbon sartu baino 
lau egun lehenago3. 

Maite, hala ere, garaitsu horretan, 1937ko urtarrilaren 1ean 
Jaurlaritzaren aginduz sorturiko Eguna egunkariko erredakzio 
taldeko partaide finkoa zen. Dakigunez, euskara hutsez argita-
ratzen zen Eguna, eta ekainaren 13an kaleratu zuen azken 
zenbakia4, Bilbo sarraskituan. Esan beharra dago, ordurako, 
isilaldi luzetxo baten murgildurik zegoela mungiarra, Maitek 

1  Sarriugarte, Iñaki: “Autobusez. Maite idazle mungiarraren kronikak Eus-
kal Herrietatik”, Karmel, 300, 2017-4, 28-55. 

2  Euzkadi, 1937-06-15, 4.
3  Frankistak 1937ko ekainaren 19an sartu ziren Bilbon. Euzkadi egunka-

riaren azken zenbakia, lau orrialdekoa, bezperan, hilaren 18an, kaleratu zen 
Bilbo ia-ia setiatuan. Edozelan ere, Euzkadik bizirik jarraitu zuen Bartzelona 
errepublikarrean, bertan argitaratu baitzen 1937ko azarotik 1939ko urtarrile-
ra arte. Bartzelonako aldi horretaz, ikus, Kortazar, Jon: “Literatura vasca en 
la Barcelona de 1938”, Hermes, 30, 2009, 84-90.

4  Guztira, 139 zenbaki argitaratu zituen Egunak.
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Egunan publikaturiko azken artikulua, “Emakumiaren 
zoritxaŕa”, apirilaren 25ekoa da-eta5; Gernikako bonbaketaren 
(1937-04-26) eta Lauaxetaren atxiloketaren (1937-04-29) aurre-
txoan, hain zuzen ere. Dakigunez, Lauaxeta Gernika ondoan 
atxilotu zuten, Frantziako egunkari bateko korrespontsalari 
alemanek euskaldunon herri sinbolikoan eginiko triskantza 
ankerra erakusten ziharduela.

5  1937ko ekainaren 15ean Euzkadin argitaratutako artikulua, baliteke 
mutualdia baino lehenago idatzita egotea, eta, gerra-egoera larriak eraginda, 
Euzkadik Egunako artxibategitik-edo hartua izatea.

Maiteren azken lan argitaratua (Euzkadi, 1937-06-15)
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Maiteren azken artikulua Egunan (1937-04-25)

Gernikako hondamendiak eta olerkari handiaren atxiloketak 
zauri handi ere handia utzi ei zuten Maite jatorraren baitan. 
Lauaxeta eta Maite, bitzuak ezagutu zituen Augustin Zubikarai 
idazle eta Egunako kazetaria izan zenak lotura zuzena ikusi us-
te zuen tragedia handi haren eta Maiteren mutualdiaren artean: 

“Lauxetak zirikatu eta adoretu eban Euzkadi egunkarian 
idaztera, eta nik be Lauaxetaren bitartez hartu neban beraga-
nako ezaupide eta adiskidetasuna: Jule Gabilondo, Maite deitu-
raz idazten ebana. Nik esango neuke Lauaxetaren miñez edo 
naigabez mututu zala. Beintzat guk euki dogun berrogetak ur-
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tetako garizuma luzean, idazle lez baraua egin ebala esango 
neuke. Agertu ez behintzat”.6

Bizkaiko gerra-frente nagusiak jaustear zeudela, ihes egin 
behar izan zuen Maitek. Hasieran, Santander aldera; gero, 
handik, itsasoz, Bordelera; azkenean, Iparraldera heltzeko. 
Maitek Donibane Lohizunen eman zion amaiera ihesaldiari, 
bertan bizi izaten jarrita.

Hegoaldera itzultzean, Gipuzkoa aldean bizi izan zen Maite 
(Beasain, Lazkao, Donostia); baina, tamalez, haren idazle-la-
nak ez zuen segidarik izan. Idazle trebeak isilik jarraitu zuen. 
Donostian zendu zen 1994ko urtarrilaren 1ean, 91 urte zituela.

Julia Gabilondo Maite (1902-1994)

 Eskutitz bat Azkaindik Baionara: eten da mutualdia   
Badago, hala ere, tarte bat non Maitek berriro ekin baitzion 

idazteari, bere gogoetak, usteak, kezkak-eta papereratzeari. Ipa-
rraldeko egotaldi behartuaren lehenengo hilabeteetan helduko 

6  Zubikarai, Augustin: “Nire gogoetak. Omenaldiko itzaldia (27-6-87)”, 
Zer, 111, 1987-iraila, 8-9. Bartzelonan, 1937ko azarotik aurrera argitaratu zen 
Euzkadin, badaude Maiteren artikulu zenbait, baina aurreko urteetan argita-
ratutakoak dira; eta, gehienetan, egilearen daturik gabe kaleratu ziran.
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ziokeen, seguru asko, Maitek idazlumari, hango pausaleku be-
rri, lasai eta euskalduna baliaturik. Kontua da, 1938ko mar-
txoaren 17an, Manuel de Madariaga abadeak honako gutun 
hauxe bidali ziola Julia Gabilondori, Lapurdi barruko Azkain 
herritik kostaldeko Donibane Lohizunera bidali ere:

Sra. Dña. Julia de Gabilondo
Donibane Lohitzun

Aguŕ: He leído con verdadera fruición y casi de un tirón su 
“Jel-azia”. Mi más completa enhorabuena. ¡Cuántas veces he 
echado de menos una obra literaria de este género en nuestro 
campo! Hace algunos años publicó en nuestro diario “Euzka-
di” el Sr. Eguzkitza con su habitual maestría y competencia 
un tratado sobre la mujer; aunque acreedor a un tomo, en las 
columnas del diario vasco desapareció la magnífica produc-
ción del benemérito hijo de nuestra raza. Su producción de 
Vd. viene a llenar un gran vacío en nuestra literatura. El ideal 
sabiniano… la mujer vasca y su labor social… la madre vas-
ca… la juventud vasca… tratado todo ello hábilmente, envuel-
to todo ello en la sutil gasa de su alma femenina.

La segunda parte, aunque breve, toca las últimas fibras de la 
cruenta guerra que tan crudamente ha maltratado a Euzkadi. 
Literariamente no tan pulcra como la primera. Los documentos 
que aduce en ella importantísimos para la historia de Euzkadi. 
¿Por qué no especifica V. los nombres y apellidos de los distintos 
autores de las cartas que aduce en ella? Antes de dar a luz debe 
subsanar esta pequeña omisión, a mi parecer. 

Su “Jel-azia” debe quedar en propiedad de nuestras autori-
dades, para que en la primera oportunidad procedan a su im-
presión. Claro que al leer esto el E.B.B. debe de premiar esplén-
didamente sus desvelos por el renacimiento vasco.
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Le reitera su más cordial enhorabuena, deseándole nuevos 
triunfos en nuestro campo literario. S. a. y s. s. en Jel 7.

Manuel de Madariaga 8

Azkain, 17-III-1938

Maiteri zuzendutako eskutitzean, Manuel de Madariaga aba-
deak goraipatu egiten du mungiar idazlearen lanaren egokitasu-
na. Bide beretik, lanaren baitako antolaketari buruzko argia 
ematen digu, bertan atal nagusi bi nabarmen tzen dituelarik. Le-
henengo zatian, Maitek bere artikuluetan ohikoak ziren gaien 
gainean dihardu: Aranaren idearioa, Euskal emakumea eta gi-
zarte-lana, Euskal ama, Euskal gazteria… Bigarren zatiari dago-
kionez, Madariaga apur bat kritiko agertzen zaigu. Kasuon, 
Maite gerrari buruz ari da, eta Madariagarentzat ukitu literarioa 
txikiagoa da lehenengo partean baino. Beste aldetik, idazleak 
erabiltzen dituen dokumentuak-eta garrantzi handikoak badira 
ere, agirion egileen izen-abizenak ez jartzea konpondu beharre-
ko hutsunetzat hartzen du Madariagak; eta, argitaratu aurretik, 
hutsune hori konpontzeko aholkatzen dio Maiteri.

Txosten bat Baionatik Angelura
Egun batzuk geroago, 1938ko martxoaren 31n, Jemein´dar 

Keperin9 jeltzaleak Maitek idatzitako liburuari buruzko txos-

7  Kortesiazko formula laburtua ez dago oso argi dokumentuaren fotokopian.
8  Manuel Madariaga Ariño (Durango, 1903 - New York, 1959). Abadea. Eus-

kal Esnalea aldizkariaren kolaboratzailea 1923tik 1931ra. Abade errepresalia-
tua, 1938an Azkainen (Lapurdi) dugu. Gerora, Kubara abiatu zen, eta Santia-
goko Bikario Nagusi izan genuen, baita El Cobre (Oriente) herriko San Basilio 
Magno seminarioko erretore ere. Kubatik AEBetara joanik, 1959ko urtarrilaren 
31n, New Yorken, hil zen, 56 urte zituela (Ikus: Euzko Apaiz Talde, 1981). 

Santiagoko Bikario Nagusi dela, 1948ko urriaren 11n, Fidel Castro eta Mir-
ta Díaz Batart esposatu zituen Banes (Oriente) herrian, alboan, testigu, 
anaia Fidel Madariaga zuela, hau ere abadea zena eta Manuelekin batera 
Kuba aldera jo zuena (Ikus: Otalora-Aldekoa, Antton Mari, 2016).

9  Jemein Lanbarri, Ceferino (Abando, 1887 - Bilbo, 1965). Euskal abertza-
le eta ekintzaile ezaguna. Arana anaiak ezagutzean, 17 urte baino ez zituela, 
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ten bat bidali zien Euzkadi Buru Batzarreko agintariei, Baiona-
tik Angelura. Izan ere, aurkezpenezko eskutitzean irakur dai-
tekeenez, EAJtik beren-beregi eskatu zitzaion txosten-egileari 
Julia Gabilondoren liburu berria aztertu zezan. Bide beretik, 
Jemein jaunak bigarren kopia bat igorri zuen EAJk Parisen 
zeukan egoitzara, eta hirugarrena, Julia Gabilondori berari 
eman zion. Hona hemen, txostenaren atarikotzat Keperinek 
erantsitako gutun antzeko idazkitxoa: 

Bayona 31 de marzo de 1.938
EUZKADI-BURU-BATZAR

ANGELU (Euzkadi)  

Aguŕ:
Me complazco en enviarles con la presente el libro que la escri-

tora euzkerica que se ha acreditado con el seudónimo de MAITE 
me entrega, con encargo, según me dice, de esa Autoridad del 
Partido, para que lo examine y lo informe con mi opinión.

Cumplo gustoso el encargo enviándoles también juntamen-
te el informe de referencia.

Otra copia igual envío a la autora para su conocimiento y 
a las oficinas del partido en París al igual fin.

JEL-bian

Jemein´dar Keperin 10

abertzale bihurtu zen. Bizkaiko Aldundiko Euskal Katedran ikasi zuen eus-
karaz. 1921ean, nazionalismo berria bitan banatzean, EAJ eta Comunión Na-
cionalista, jarraitu egiten dio bere lagun Eli Gallastegiri, eta EAJn geldituko 
da. 1930eko apirilean, EBBko lehendakaria dela, parte-hartze zuzena izan 
zuen nazionalismoaren bi korronteak berriro elkarrengana batzean. Sabin-
dar ortodoxoa genuen. Idazle modura, haren lanak garaiko hedabideetan 
aurkitu daitezke: Aberri, Bizkaitarra, Euzkadi, Euzko Deya… 1933. urtean, 
Biografía de Arana-Goiri’tar Sabin e Historia gráfica del nacionalismo vas-
co liburua eman zuen argitara. (http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus).

10  Sabino Arana Fundazioa, Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia, EBB-184-13.

IÑAKI SARRIUGARTE



KULTURA 29

Txostenak, gorago aipatutako idazkitxoaz gain, zazpi 
orrialde ditu. Lehenengoan, Maite idazleari buruzko bere iri-
tzia emanik, lan berriaren izenburua damaigu, meritu han-
dikotzat joz:

“La brillante escritora euskerica señorita Julia de Gabilon-
do –de fácil y elegante pluma–, que con tanto entusiasmo ha 
colaborado profusamente en las columnas de la prensa pa-
triota y muy especialmente en nuestro gran diario EUZKADI, 
ha escrito, en el destierro, una obra meritoria que lleva por tí-
tulo: JEL AZIA”11.

Hurrengo lerroetan, Jemein´dar Keperinek kontatzen digu, 
behinola, nola adierazi zion Maitek bere gogoa liburu berria 
irakur zezan, baita liburuaren gaineko bere iritzia eman zie-
zaion ere. Maitek, idazmakinaz jotako liburu-proiektuarekin 
batera, Manuel de Madariaga apaizaren eskutitza ere eman 
zion. Jemein, bere komentarioan, bat dator Madariagaren 
zenbait ideia eta iritzirekin; eta, hortik abiatuta, ematen dio 
hasiera bere txostenari:

“Esta opiniòn del señor Madariaga, que comparto, me abre 
el camino para evacuar mi Informe a esas autoridades legítimas 
del PARTIDO NACIONALISTA VASCO, que me honran con tan 
grata y delicada misión, según me comunica de palabra la Sta. 
MAITE”12.

Informeari berari bagagozkio [2-7. or.] Jemeinek honela de-
finitzen digu Jel-azia liburua: errotik abertzalea, zintzoki kris-
taua eta ideal sabindarraren goraipamenak beratua. Funtsean, 
“Gu Euzkadi´rentzat eta Euzkadi Jaun-Goikua´rentzat” goibu-
ruaren inguruan bilbatutako lana litzateke Maitek Iparraldeko 
egotaldian burututakoa.

11  Ibidem [Txostena, 1. or.].
12  Idem.
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Hona hemen, Jel-azia liburuan topatzen ditugun materia-
lak: a) Hitzaurrea, b) Eskaintza, c) Hamar kapitulutan banatu-
tako testua, eta d) Epilogoa. Jemeinen ustez, hamar kapitu-
luok hiru atal nagusiren inguruan antolatu daitezke: I) “Euska-
di eta euskara”, II) “Euskal emakumea eta euskal gazteria”, eta 
III) “Euzkadi eta gerra”. Ikusten dugunez, Madariagaren ba-
naketari atal bat gehitzen dio Jemeinek, haren lehenengo par-
tean atal bi ikusten dituelarik. Funtsean baina, antzeko sailka-
penak egiten dituzte bitzuok.

Jel-azia liburua idazteko, Maitek bere kazetaritza-lanetan 
erabilitako bizkaiera jator eta aberatsa erabili ei zuen, Jemei-
nen gustukoa zena: “Escrita su obra en castizo euzkera  biz-
kaino, que siendo correcto está al alcance de todos –límpio y 
fácil a la vez– […]”. Baina idazkerari bagagozkio, Jemein ez 
dator bat Maitek erabilitako ortografiarekin eta minbera ager-
tzen da mungiarraren aukeraren inguruan: 

“Otra cosa es la fonética. Entusiasta defensor yo de la es-
cuela euzkaralógica sabiniana, no solo por sentimiento, sino 
por convicción, me duele verla vencida y desterrada por sus 
mismos discípulos.

MAITE se ha decidido por la escuela antisabiniana, que 
prescinde de la fonética euzkerica, tan peculiar de nuestra len-
gua –obra del euzko misterioso– y que aporta una nota más de 
diferenciación”13.

Aurrerago, Jemeinek diosku bere burua behartuta ikusten 
duela Maiteren aukera ortografikoa zalantzan jartzeko, baina 
errespetatu egiten duela egilearen aukera. Bide beretik, dio, 
puntu horretan bat ez etortzeak ez diola ezertariko trabarik ja-
rri behar obraren balizko argitalpenari. Beren-beregi eskatzen 
duena zera da: Aranaren esanak edota aipuak idaztean, osoki 

13  Ibidem [Txostena, 3. or.]. 
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eta literalki papereratzeko, hots, hark idatzitako modu-mo-
duan. 

Arlo erlijioso eta politikoan14, Jemeinek liburuan ez du 
ikusten orduko ortodoxia jeltzaletik aldentzen den plantea-
mendurik. Lehenengoari buruz, diosku, nahikoa dela Maiteren 
kultura erlijiosoa ezagutzea, aita Madariagak emaniko laguntza 
azpimarratzen duelarik. Bigarren arloari –politikoari– heltzen 
dionean ere, funtsean ez du eragozpenik ikusten liburua argi-
taratzeko: “La doctrina es siempre sana y francamente sabinia-
na”. Edozelan ere, hori esan eta gero, hainbat iruzkin eta pro-
posamen egingo dizkio Maiteri arlo horretan. 

Txostenaren amaieran, Jemeinek arlo sozio-ekonomikoari 
jartzen dio bere arreta, liburua argitaratzeko orduan, kontuan 
hartu beharreko zenbait puntu jorratuz. Hasteko, liburuaren lu-
zeraren berri ematen digu: makinaz jotako150 orrialde ditu la-
nak, inprentan beste horrenbeste emango zituztenak. Euskal le-
tra tipoak direla-eta, liburua kaleratzeko ez du biderik ikusten 
Frantzian, ezta Bartzelonan ere: “No veo más posibilidad de 
publicarlo actualmente, que en América”, nahiz eta aitortzen 
duen ez zekiela ondo gauzak nola zeuden itsasoaz beste al-
dean. 

Orduko euskaldunen egoerari ere begiratzen dio Jemeinek, 
eta penaz aitortzen du gerrak oso zatikatuta, kolpatuta eta po-
bretuta utzi dituela euskaldunik gehienak. Momentua, beraz, 
ez omen zen oso aldekoa holako ekintzetarako. Hala ere, ho-
nela bukatzen du bere lana: “No obstante, su publicación es 
aconsejable, como dice el P. Madariaga, en la primera oportu-
nidad”. 

Laurogeitazak urteak pasatu diren arren, ez dirudi liburuak 
argia ikusi duenik. Era berean, ez dakigu Jemein jaunak erabi-

14  Jemeinek, txostenaren bigarren erdian, hiru arlook jorratzen ditu –haren 
hitzak erabiltzen ditugu–: “Aspecto religioso”, Aspecto político”, eta “Aspec-
to económico-editorial”.
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litako orijinalak, makinaz jotakoak, zer zori izan zuen II Mun-
du Gerrako Iparralde eta Frantzia okupatuetan. Beste kopiarik 
egon zenik ere ez dakigu. Kontua da, eskuizkribua idorotzea 
eta argitara ematea guztiz mesedegarria izango li tzaigukeela: 
bateko, Maiteren idatzien bilduma osotu eta hobeto ulertu 
ahal izateko; eta, besteko, liburuaren bigarren parteko gerra-
kronika ezagutzeko. Izan ere, urriak dira gurean, gerra ga-
raian, gerraren gainean, andrazkoek eginiko argitalpenak, eta 
bakanagoak euskaraz. Aurkikuntza horrek Maiteren idazle-
soslaiaren osagarri berriren bat emango liguke, seguru asko. 

Lerroon helburu nagusia liburuaren hutsunea jakinaraztea 
izan da, baita Maiteren obra galdu horren inguruan argi apur 
bat eskaintzea ere. Agertuko ahal da gesu baten! Idoroko ahal 
dugu nonbait! Pozgarria litzateke, zinez!
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Galdakaon, 2020ko Urteberri egunez 15

Iñaki Sarriugarte Irigoien

15  Maitek utzi gintuela 26 urte betetzen diren egunean, eta Eguna egunka-
ria lehenengoz kaleratu zeneko 83. urteurrenean. 
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Eranskina: dokumentuak
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Manuel de Madariagak Maiteri bidalitako gutuna 
(Sabino Arana Fundazioa. Euskal Abertzaletasunaren Agiritegia: EBB-184-13)
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