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JOSEBA ANDONI AGIRRE Euzkadiko Lendakari jaunari 

Parisera 

Paris, 1951-XII-13  

     Lendakari maite:  

 Ez al zakidaz arrituko itzez bearrean idatziz natorkizulako. Aspaldi zurekin itz-

aspertu bat egiteko gurariz nindagokizun, bainan ez dut nere gurari ori 

betetzeko mugonik izan beti ere lanpetu eta inguraturik arkitzen zeralako 

oraingo etxe berri ortan. Dana dala, nere ausardikeri auxe barkatuko al didazu, 

gaiztoz ezpainatorkizu, onez baizik.  

  Norbaitek, gaur, urrutizkinez esan du ni "Ordezkaritzan ez-ezaguna 

naizela eta ez daukadala zer ikusirik ere". Eta norbait ori nor ote litekean bila 

ibili ez zaitezen, orra argi ta garbi: Alberro jauna.  

  Ez dut aren esanik gaitzesten lendik ere ondo nekialako "Ordezkaritzan 

ez-ezagun ta utsa nintzala" ez bakarrik aipatu jaun orrentzako, beste 

zenbaitentzako ere bai, naiz-ta oiek mintzoz olakorik aitortu ez. Jainkoak ez 

nindun zozo ta tentel sortu, argitasun aundirik eman ezpazidan ere, baina nere 

ingurukoak ikusteko beste bai noski. Muzin ta nardarik asko egari bear izan 

ditut. Geienetan, ixilean ta irribarrez, barneminez ere bai ordea. Beste norbaitek, 

nere tokian, abarrotsik aski aterako zuen. Nik ez, ezpainago ortara oitua, nere 

lera ta irritsak ezitzera baizik: ortan ere zenbait urtez saiatu nintzalako edo gibel-

aundi jaio nintzalako. Neurri guziek ordea, euren mugak dituzte. Gaurkoan, 

nereak beintzat, bere muga jo du ta ezin nengokean gainezka orren berri zuri 

eman gabe. Itzez ez nauzu arro ezta omen eta aintza-gura, alabaina ez dut nai 

ere izan edozein oinpean dabilan xomorro, luginak barea lez zapaldua izateko.  

  Oriek orrela, ene Lendakari maitea, ez al zera arrituko Ordezkaritza 

berrian nere itzalik geiago ikusiko ezpazenu; ez-ezaguna naiz toki ortan eta ez-

ezagunek ez daukagu zertan sartu.  

  Ez nizun esan, bainan zearka jakin duzu Guatemalara ostera gertatzen ari 

nintzala. Zergatik ez nizun esan? Esku-artean nerabilzkin arazoek zer ondoren 

izango zuten ez nekialako. Gaurkoan ori ere esan dezakezut. IROren 
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laguntasuna iristeko egin ditudan lan guziak alperrekoak izan dira. Eragultza 

orrek bere laguntza egunotan biribilki ukatu dit, ilabete baino luzaroago 

erantzuna itxaron ondoren. Zer dala-ta nai nuen Guatemalaratu? Nere ango 

adiskide aundia deiez zebilkidalako eta nere Ordezkaritzako egokera utsa 

ikusten nualako. Ez diruketa, ez aberastasunketa eztare berriketa. Aspalditik 

Amerika ori ezagun dut, eta neretzako ez dauka bat ere edertasunik. Ara joango 

banintza Aberri ta batez ere euskeraren alde lan egiteko izango litzake, besterako 

ez noski, eta ori ederki daki nere ango adiskide onak. IROren ukapena gora-

bera, lurralde aietara aldatu nindeke, zorrak eginaz, jakina. Ori egiteko ere 

gerturik nengoke, atseginago zait bada Paris ontan "ez-ezagun ta ez-deusetarako 

izan baino", ludiaren ipurdian ezagun ta zerbaiterako izan.  

Orra, Lendakari maite, esan gogo nizkizunak. Ez al dituzu gaiztoz artuko, 

diotsut berriz ere, onez baizik. Jakizu, bestalde, zuri laguntzeko gertu naukazula, 

edonoiz ta edonun, eta zure menpeko zintzoenen arteko izatea nai nizukela 

Euskera ta Aberriaren onerako.  
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Juan SAN MARTINi 

Eibarrera 1968-X·21   

   Adiskide,   

 Barka zadazu, mesedez, horrenbeste luzatu badut zure hil honen 8koari 

erantzuna. Kurtsoaren hasierako istiluekin eta makal xamar ibili naizelako 

zenbait egunez, ez dut ezertarako betarik izan.   

 Hartu nituen, ez dago esan beharrík. bidali zenizkidanak. Adi-adi egon 

naiz, hortik hartzen nituen berriei begira, erabaki horiek zer harrera ízan duten 

edo ikusteko. Jendea ixil aski dagoela iruditu zait. Ez zait batere ardura Basarrik 

edo besteren batek behin edo bestetan esan dituen gauzengatik, ez bait dute 

erantzun luzerik merezi duen gauzarik esan.  Gehiago kezkatzen nau aipatu 

dizudan ixiltasun edo hoztasun horrek.   

 Lanari ekin beharko diogu, banan-banan, zuk diozun bezala. Hiztegi 

horrekikoak edo gainerako behar direnak neronek begiratuko ditut, nahi 

zendukean bezala. Berrondo ere mintzatu zait horrezaz. Luzegi ez baldin balitz, 

nahiago nuke Eguerrietan edo zuekin gauzak ikuskatu ondoren lanari erabat 

ekitea.   

 Zatarainena ere izan dut, "Euskaltzaindiak izenpetutako artikulu batean" 

onhartu, johan eta besteren bat agertu direlako. Berari ere entzungo zenion 

behar bada, baina hauxe dio: "Euskaltzaindiak ere ongi ezin erabili dituan 

arauak, nor arraiok erabili bear ditu?” Ni, onhartu-rekin, dudan gelditu nintzan, 

hitz elkartua delako, baina bestea joan idatzi izan dute, oker ez banabil, nahiz 

doha, etc., esan.   

 Nik ez dut batere gogo berezirik antologia hori argitara dedin. Halaz ere, 

zerbaitetarako balio lukeala uste bazendute, ez nuke ukorik egingo. Gaiak hor 

hautatu beharko nituzke, Beobiderekin eta egon ondoren, neurriak eta 

gainerakoak jakiteko. Beste norbaiten edo norbaitzuen iritzia ere ezagutzea 

komeni litzake, noski. Argitaratzekotan, ordea, onik ekarriko baldin badigu, 

hobe litzake, diozun gisara, ortografia berrian agertzea. Hori ez da lan zailegia 

izango.   
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  Hemen, besteak beste, txit sutsu hasi dira horko idazleak euskal lanetan. 

Gehienentzat, euskaraz ikastea da lanik premiazkoena, askok edo frankok gutxi 

edo ezer ez dakitelako. Ba dira, haatik, dakitenak ere eta horiekin ikastaldi osoa 

egiteko asmoetan nabil, garai eta eskualde guztietako testuak ikus eta azter 

ditzagun urtearen buruan.   

  Ez dízut oraingoz gehiagokorik esaten. Hitz bi ipiniko bazenizkit esanaz 

gauzak zertan díran, zer asmo dituzuten eta zeri ekin behar genioken aurrenik 

zure ustez, biziro eskertuko nizuke.   

Berri-zai naukazu, beraz. Besarkada estu bat.   
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Rikardo Arregik bidalitako gutuna (Andoain 1968-XI-6) 
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1 

Rikardo ARREGIk Patri URKIZUri 

Andoain, 1968-XI-6  

 

   Aspaldiko!  

Laister izango aiz hemen bainan denbora irabazteagatik hiregana eskale 

moduan abiatzen nauk. Arantzazun zerbait hitzegin gendin euskal liburuetaz. 

Hemen bialtzen diat asmo baten laburpena. Ezer egiterik izanen al duk? 

Alfabetatzearako batez ere literatura zer den esplikatuko duen liburuxka bat 

behar diagu. Zergatik ez duk egiten? Nobela, poesia, teatroa, estiloa etab. zer 

diran esplikatuaz. Egunean folio bat egiten baduk hiru ilabetean egina duk ta ez 

diat uste  hiretzat hain zaila izango denik.  

Era guztietara beste edozein gauza egin nahi baduk esaidak, pozik 

hartuko diagu ta. Eta hor norbait ezagutzen baduk zerbait arlo hortan egin 

dezakena esaiok mesedez.  

   Gabonetan elkar ikusteko asmotan jaso nere besarkadarik 

beroena.  
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2 

Patri URKIZUk Koldo MITXELENAri (Parisen zelarik) 

Salamankatik, 1969-X-15. 

 

  Ene maisu Koldo onari, agur ! 

 Baliteke zerbait harriturik gelditzea hau hartzean, vaina nola hitz 

aspergarriak sobera dagoz, eta joan gaitezen harira zuk beti eskatzen duzun 

bezala. 

 Eranegun egon nintzan Pensado jaunarekin tesinarako gai bat bila 

nahiean eta gutxi gora behera euskerakin zerbait harreman edukiko zuana, 

ihardetsi zidan zuri galdetzeko eta zuk proposatuko zenduen gaia berak 

firmatuko lukeala. Alde batetik zerorek euskal zatia behatuaz eta txukunduaz 

eta bestetik berak romanika mamia. 

 Barkatu zaidazu arren, nire ezjakintasuna eta ugari duten hausardia, hal 

guztiz ere sure hitzaren zai gelditzen naiz eta behar diren ordu guztiak okalondo 

mahai gainean sartzeko prest nauzu. 

 Errespetu handienarekin 

  Patri Urkizuko 

 Eskuminak etxekoeri, batipat Rafa eta Barintzat. 
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3 

Joseba SARRIONAINDIAk 

Carabanchel Palace Hirugarren galeria: 308 

1980ko hazilak 26. 

 

Kaixo Patri!  

Hire lagun batek hiri gutun bat eskribitu behar deala eta neu ere beste 

orrialde bat idaztekotan geratu nauk. Ez duk hemen deusetarako gogoa errez 

bizten, hotzak eta nagiak irabazten dik beti edozertarako ahaleginen aurkako 

gatazkan, eta gutun hau idazten hasteko ere izotza urtzen den antzera pasatu 

behar izan nauk paperaren gainean. Eta zer esanen deuat ?  

  Bada, irakurri nian Argia-ko elkarrizketa, eta hemen ere berrirakurri diat. 

Ondo, gustora irakurri dizkiat. Bestalde, pentsatzen egon nauk hire Pierre 

D´Urte, Pouvreau, pastoralen, xaribarien eta enparauei buruzko idazlanetaz: 

hemen ez diagu zerirakurririk eta eskertuko niake halako lanen batzu-literarioak 

zein inbestigazioak- bidaltzea, fotokopiak esate baterako. Oraintxe bertan 

Stefan Zweig-ren “Calidoscopio” izeneko nobela sorta ari nauk irakurtzen eta, 

benetan, lar aspergarria duk. Hire idazlanak bozik irakurriko nizkiake, bidaltzea 

laket bahu.  

Uste diat hogeiren bat sumario zabaldu dizkidatela eta luzaroan higatu 

beharko naizela horma hauen artean, astia izanen diat beraz hire idazlanak 

irakurtzeko. Oraindik ez diat ezer guti baino eskribitu, oraindik gorputza 

mindurik bait dut, baina laster hasiko nauk idazlanen batzu egiten, aspergoaren 

astiak aisatu eta laburtzeko. Bidaliko deuzkiat, nahi baldin baduk.  

  Eta beste gauza bat, gogoratzen duk afaria. Durangokoa falta zuan. Nik 

liburu azokaren garaian egiteko nian prestaturik, Joni esana nionez. Badakik ez 

duk posible, ea urte batzu barru posible egiten den. Eman iezazkiok goraintziak 

Jon-i, hemen bere zuzenbidea ez dudalarik ezin bait zioat eskribitu, eta ea harek 
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bezala heuk ere gutunen bat eskribatzen duaden, eskribitu ez baina hartu nahi 

beste har bait ditzakegu.  

  Besarkada bat, eta hurrengora arte, osasuna eta askatasuna!  
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Anjel ZELAIETAk 

Bilbon, 1981.eko Urtarrilak 7  

 

    Adiskide on:  

ARESTI zenaren biografia dela eta, RUMANIAn jaun jator bat 

ezagutzeko okazioa izan najuan. Gaztelera ikasi juan, eta hungriar hizkuntzara 

itzultzen jok (Rumaniako Estadu barruko hungaro bat dok = hungaro eta 

hungarozalea). Euskararekin ere arduratuta bizi dok, zerbait ikasi nahi jok eta 

liburuak behar jittuk. Hauetarik egoki bat hik ateratako Literaturaren Historia 

izango dela eta, joten juat higana. Bidaltzeko okaziorik eta asmorik izaten badok, 

hona hemen beronen helbidea: Astazlos L. / Cotita 2 / R – 3400 CLUJ – N / 

RUMANIA.   

Ikusi nebanez, ez heuan Nobelarik bidaldu, azkenean Bilbora. Presentatu 

zirenak nahiko potelak zittuan. Saria jaso ebanak, “emon” jakolako izan zuan: 

presio handia jauan kajaren aldetik ematearen alde, sariaren prestijioarako, 

etabar, etabar. 600 orrialdetako lan trope bat dok, baina ez jaukak “tonurik”: 

Erkiaga-k (juraduko bata) esaten ebanez, entsalada handi bat, inon diren 

ingrediente guztiekin, baina punturik hartu gabe.  

Bueno ba, alkate jauna. Ez juat beste zuzenbiderik euki, eta horregatik 

bidaldu deuat Komunara.  

   Agur t´erdi.  
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Alfontso IRIGOIENek 

Bilbao, 14-IX-1982 

 

Lagun Patrik Urkizu:  

telefonoz esan nizunez honekin batera Bilboko Hizkuntza Eskolan egin 

bear ditugun probetarako Gasteizen atera dituzten norma eta abar guztiak. 

Gasteizetik ostiralerako deitu gaituzte hizkuntza desberdinetako han izendatu 

gaituzten guztiak eta han emango dizkigute beharrezko direnak. Gure deia 

astelehen irailaren 20-ko hamar t´erdietarako dago egina, oraindik ofizialki atera 

ez bada ere, uste dudanez, baina agertuko omen da. Aurkeztea egin ondoan 

bilera bat egingo dugu eta ez dut uste merezi duenik aldezetik egitea bide luzean 

sarturik. Bihotzez.  
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Jose Luis ALVAREZ ENPARANTZA “Txillardegi”k 

Donostia 1986-IV-10 

 

    Agur adiskide:  

  Orain dela bi aste ari nauk hire etxera (alferrik) deitzen. Bordalen egoten 

haizela entzun diat. Eta, hitz batez, eskutitz hau bidaltzea erabaki diat.  

Deustun gazte hau ezagutu diat: M. Anjel Elkoroberezibar (Telef. 

Asteburuetan: 943. 761869 (Arrasate), astegunetan: 94. 4355917 (Bilbo).  

Harremanetan jartzea eskertuko nikek, eta, dirudienez, ez zaik damutuko. 

Londresko artxiboetan ibilia duk, eta Pierre d´Urt, Webster, Bonaparte, eta abar 

luze bat  ikusiak dizkik. “meatze bat” aurkitu omen dik han, eta lan egiteko 

gogoz zegok.   

Hire izena eman nioan, jakina. Eta dagoeneko berantetsia zegok... 

Deitzea eskertuko nikek.  

Iñaki Mozos ezagutzen duk, noski. Beraz, ezer ez. Hire ezpalekoa duk, 

ene ustez. “Hirurko” galanta osa dezakezue...  

Datorren 22/23 Oposizioak, nik, Mitxelenarekin, Gasteizen. No 

comment. (= Titulartasuna lortzeko).  

  Zer moduz Bordaleko klaseak? Neronek 1970/71 eman nuen berbera 

ote da kurtso hori?  

   Hire berrien zai.  
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Jann BOUESSESEek 

 1987-V-17:   

 

      Dear Patri Urkizu,  

    Here is at last the little book I mentioned before you last year.   

    I apologize for bening so late.   

   A thousand thanks for all you  kindness with me in Donostia during the 

Congress of writers and my best souvenir to all you.  

    Never shall I forget you nor Euskadi.  
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Joseba LAKARRAk 

Data Gabe. 

    Aspaldiko,  

  Hemen doakizu atera berri den ASJU XXI-2 zure erreseinarekin. Espero 

dut aurki bidaltzea dagozkizun separatak ere.  

  Beste aldetik itxadoten dut zure Urteri buruzko hitzaldia biltzen duen 

liburua Leioan laster ateratzea; nik ahal nuen guztia egin dut hutsak — 

ikaragarriak baitziren kalitatez eta kantitatez — ezabatzeko. Nolanahi ere 

atzerapen izugarriarekin aterako da.  

Ez dut zure berririk aspaldidanik, udaratik edo, esango nuke. Zeharka 

dakit EUTG-n eta Bordelen ari zarela eskolak ematen. Beharbada sinesgaitza 

irudi dakizuke aurtengo kurtsoko kontratazio kontua joan zen moduan joan 

zelarik baina garbiro adierazi nahi nizuke nik ilusioa eta gogoa nuela zu Gasteiza 

(edo EHU-ra behintzat) etor zintezen. Aspaldidanik pentsatu izan dut (eta 

horren lekuko dira bion ezagun diren lankideak) zure lanek bazutela — halako 

edo holakotan ados ez izan arren — meritu bat enetzat erabat garrantzitsua 

dena: interesa, beharra, oinarrietara jotzea. ASJU-n aspaldi atera zenituen 

testuak, tesia bera, eskuartean zenuela esan zenidan Corpus Charivaricuma eta 

bestek moko fina salatzen dute. Orobat atera duzun XVIII. mendeko poesi 

bilduma (ni uste azken urteotan atera den testurik garrantzitsuenetarikoa eta 

erreseina mereziko lukeena... astirik atera baneza) edo Mendiguren jr-ek esan 

didanez ateratzeko duzun Telemakoa. Baina filologiak ez dakit gure artean 

miresle ugari dituen beren buruak filologotzat dituztenen artean ere... Alabaina, 

nahiago nuke kontu hauez ahoz mintzatu, ezen ez izkribuz. Besterik ez 

oraingoz. Ongi izan eta nahi duzun arte.  

PS 1. Hasi al zara Mitxelenaren omenaldirako artikulua prestatzen? Hemendik 

hilabetera igorriko dut gutun bat gaiak eta zehazteko erkatuaz.  
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PS 2. Zertan da aipatu zenidan Parisko XVI. mendeko bizkaierazko errefrau 

bildumaren kontua? Egin al duzu hortaz zerbait edo egiteko asmorik ba al duzu? 

Nahi nuke hontaz berriren bat izan enetzat monta handiko arazoa bait da. 
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Nines CIPRÉSek 

Madrid, 14 de abril de 1993   

  

  Querido Patricio:   

Me ha alegrado mucho recibir noticias tuyas. La verdad es que estos 

últimas días ya venía pensando en vosotros pues en la Facultad han puesto 

varios carteles anunciando las Jornadas y me ha gustado muchísimo el diseño y 

el modo de organizarlo. El cartel es verdaderamente precioso y llama la 

atención.  

En cuanto al libro de Jon Mirande editado por ti ha acrecentado mis 

ganas de aprender la lengua vasca. De verdad. No sé si tu Bernat Manciet de 

“Burua” es el mismo del que te hablé pero eso ya lo comprobaremos. Se trata 

de un poeta gascón que escribe en occitano actual y cuyos dos últimos libros 

son Enterramen a Sabres y Lo iver. Precisamente acabo de pedir este último libro 

a Toulouse pues quiero preparar una comunicación este mes de agosto, para el 

Congreso de la Asociación Internacional de Estudios Occitanos cuya sede es 

esta vez Vitoria-Gasteiz. El tema trata un poco de contrastar dos producciones 

poéticas actuales de los dos lados de los Pirineos ya que uno de los grandes 

temas del Congreso es referente a lengua, literatura, historia y sociología 

pirenáicas más o menos.  

Lo que te comenté el día de la BN es que un editor provenzal de poesía 

me había propuesto publicar en España dos capítulos que le censuraron a 

Manciet en la publicación de uno de sus libros Le Golphe de Gascogne; un capítulo 

se refería a Guernica y el otro a Santiago de Compostela. Él los publicaría en 

occitano y francés y aquí en español... y vasco (?). Este editor quisiera saber si 

él podría vender aquí esos 2 “Cahiers” o quién podría ayudarle.   

Con respecto al libro de Arnaud voy a consultar la pequeña biblioteca 

provenzal de nuestro Departamento, aunque no creo encontrarlo. Sin embargo 
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conozco a un señor catalán que trabaja en París en la Biblioteca del Centro de 

Enseñanza e Investigación de “Oc” y en la Biblioteca del Arsenal de París y a 

lo mejor es tan amable de fotocopiarlo y enviárnoslo. Ya te diré.  

El miércoles 21 tengo previsto asistir a las Jornadas, no así por las tardes 

porque tengo niños y el jueves por la mañana tengo clase. Es una pena. También 

lo de Cervera es muy apetecible pero ya me contaréis. Saluda a Julia de mi parte. 

Un abrazo.  
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10 

Patri URKIZUk Jon ETXAIDEri 

Lezon, 1995eko irailaren 8an  

   Jon agurgarria,  

Barkatuko didazu ausardia, baina zuregana zuzentzea iruditu zait dela 

biderik egokiena buruan darabilkidan lana gutxienez ongixamar osa dezadan.  

 Kontua da Jon Miranderen gutunak argitaratu nahi nituzkeela eta 

Txomin Peillenen sorta eder bat jada bildurik dudala. Nik uste hortik zehar 

barreiatu ziren zenbait gogoeten zuzentzaile izateko baliagarri liratekeela.  

Zuri zuzenduak edo zuk hari bidaliak bilduma horretan argitaratu nahi 

ote zenituzke?  

Besterik gabe eta aldez aurretik mila esker adieraziz, Agur t´erdi.   

 

11 

Jon ETXAIDEk Patri URKIZUri 

Donostia, Irailak 15. 

Mila esker bidali didazun Agosti Chahoren liburuagatik. Donostiako 

Euskaltzaindiaren bulegoan utziko dizut nik Jon Mirandez daukadan 

dokumentazioa (bere eskutitzak barne) Donostiako Euskaltzaindiaren bulegoan 

(Ernani kalean), ahal badut gaur bertan.  
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12 

Jose Mari SATRUSTEGIk 

 Urdiain, 1995 irailaren 21. 

 

 Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkariak Agurtzen zaitu Patri Urkizu 

adiskidea,  

Telefonoz esan bezala, Mirande eta Mitxelenaren gutundegiko ale bat igortzen 

dizut nahi duzun moduan erabil dezazun. 15 eskutitz eta 3 txartel ditut 

eskuartean. Behar bada besteren bat ere ager daiteke Donostian edo 

Errenterian. Datak: 1954 /II/9 tik, 1964 /IV/ 5 era.  

   Ordenagailuan sartuak ditut eta datorren FLV (Fontes Linguae 

Vasconum) aldizkarian argitara nahi nituzke.  

    Izan ongi  eta agindu beti  

 Jose Mari Satrustegik eta bide batez begirunerik leialena adierazten dizu.  
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13 

Fr. Luis VILLASANTEk 

Arantzazuko Santutegia. Frantziskotarrak. Oñati (Gipuzkoa) 

Urriak 6, 1995  

     Adiskidea: Bake eta On.  

 Hartu dut zurea. Nik ez dut Jon Miranderen gutunik. Gogoan dut, hori bai, 

inoiz agurtu nuela hemen Arantzazun.  

Badakit Aita Salbatore Mitxelenak, orain dela urte asko, agurtu zuela Parisen 50. 

hamarkadan, eta geroztik – baina hau ez dakit ziur – baliteke eskutitzen bidez 

elkarrekin har-emanak izatea ere. Salbatore Mitxelenaren idazkien berri dakiena 

Aita Carmelo Iturria da, Zarauzko gure komentuan bizi dena.  

Beste gabe, bihotzez  

 

14 

Bittor MUJIKAk 

Estibaliz Beneditar Lekaidetxea 

1995 azaroak 22  

     Agur, adiskide maitagarria:  

Jaso ditut zeure oparia eta gutuna.  

 Mila esker opariarengatik, eta nire baietza osoa zeure eskabideari: Jon Mirandek 

Andimari eginiko gutunak argitaratzeko baimena damaizut. Eta nahi duzun arte.  
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15 

Natxo de FELIPEk. 

Bilbo, 1997-II-19  

 

    Lagun hori,  

Berriz ere laguntza eske, uste dut oraingoan gauza konkretuagoen eske.  

a) Cha<h>oren inguruko zure aspaldiko lantxoan ez dut gogoratzen 

inondik aipatzen zenuenik bere paperen arrastorik eta konkretuago bere kantu-

bildumarenik, aldiz J. Vinsonek aipatzen du berak erosi zituela paper hoiek 

beste musika paper askoren artean. Badakizua non egon litezkeen Vinsonen 

paperak? (beste gauzen artean Le Folklore...-n frantsez soilez agitaratzen dituen 

euskal originalen bilatzeko, ipuinak, kantuak...). Egia ote da nik entzuna dudan 

moduan paper guzti hoiek Monzon zenaren bibliotekan egotea?  

b) Gipuzkoako Biblioteka Probintzialean galdurik omen dagoen Aitzolen 

kantu bilduma baten arrastorik baduzua?  

c) Sallaberryk argitaratu ez zituen beste hainbat kantu bilduak omen zituen. 

Hoien berririk?  

d) Abbadie-ren inguruan lan bat egiteko asmotan gabiltza. Berak antolatu 

Lore-Jokuetara zeintzuk presentatu eta zeintzuk sarituak izan ziren ba ahal 

dago?  

 Askoz ere gauza gehiago dauzkagu zurekin noizbait solastatzeko baina ez 

ditzagun gauzak gehiegi nahas! Oraingoz besterik ez.  

   Sarri arte. Gure telefono-faxa (94)4162385.  

   Besarkada bat.  
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16 

Jean FAGOAGAk 

1997-X-1  

 

   Patri adixkidea,  

  Plazer handiarekin zurekin hitz ttiki baten egitera heldu naiz. Ez dakit 

nola behar zaitudan eskertu, Kongresuan egin ditutzun lanentzat. Goizetik 

aratserat bethi behartzen toki hartan ikusi zaitut. Presentazioak profesionalki 

egin ditutzu, komentarioak jakintsuki...  

  Ez ditut aipatzen ilabeteak eta urteak lehenago egin ditutzun ikerlan 

miresgarri horiek... Zure merezimenduak ez ditut gehiago luzatu nahi; nere 

eskerrek hartuko lukete errespetuaren itxura; adixkide batek nahi zaitu bere 

estimua ekarri!  

Kongresu hunek irakutsi dauku Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia 

bezalako bi elkartek lana batean eginez, aurpegi handiko emaitzak azaltzen ahal 

dituela Euskal Kulturak. Beste aldian zertako ez Ego Euskal Herrian?   

Patri adixkidea, agian laster ikusiko zaitutalakoan Sarako xokotik, nere 

agur beroenak.  
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17 

Xavier DIHARCE “Iratzeder”ek 

Beloketik, 97-ko irailaren 17an   

 

Patri URKIZU jaun adiskideari agur eta eskerrak!  

Hunaino etorri zait atzo zuk bidali “Gerra eta Literatura”. Berrogoita 

hamalau urte, liburu eder hortan aipatuak gertatu izan direla.  

Eskertua izan zaite, bihotz bihotzetik, iragan egun horien orroitzapena 

bildurik eta gerokoentzat gorderik.  

Lan egin gogotik eta herritar gazteen bihotzetan bizi dadila 

euskaldungoaren karra!  

  Huna hemen egun hautan zabaltzen ari naizen euskal-kantu zerrenda. 

 Hendaian elgar ikusi arte, berriz ere agur eta eskerrak.  
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18 

Joan Mari IRIGOIENek 

98-XII-31    

Aupa Patri, eta aupa epsilon!   

  Hik eskatutakoa betez, hementxe dauzkak poemak, bai orrietan eta bai 

disketean. Guztiak Denborak ez zuen nora poema liburutik atereak zeudek, 

irizpide zehatzik gabe. Hasieran, Hautsa eta maitemina-tik aukeratutako poema 

batzuk ere sartzeko asmoa nian, baina, nola haien itzulpenik ez dudan eta ez 

naizen neure buruaz alor horretan guztiz fidatzen (beste abagune baterako gera 

zitezkek, bestalde), nahiago izan diat Denborak ez zuen nora-ren beste poema 

hauekin jokatzea, hauen itzulpena, bai, banuelako, Gerardo Markuletak bere 

garaian egina.   

 Beraz, neure aldetik ere kunplitu dudalakoan, har itzak ene esker ona eta ene 

besarkada … baita poematxo hau ere, hiri dedikatua:   

   Hemen eta nahinon, aupa epsilon!   

  Eta urte berri on.   
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19 

Juan Martin ELEXPURUk 

1999-VI-29 

 

     Kaixo Patri. Zer moduz bizi haiz?   

Zeragatik idazten diat. Jakingo duk agian Txalapartako Literotura 

bildumaren arduraduna naizela. Durangorako "Euskal Literatura lizunaren 

antología" edo deituko litzatekeen liburu bat atera nahi diagu. Testu klasikoak 

zein modemoak, bertso, kanta, esaera zahar, etab. ahaztu gabe. Hik euskal 

literaturaren ezagutza sakona duk. Iparraldekoa, adibidez, inor baino ezagutzen 

duk. Astolasterrak, maskaradak., kantak, klasikoen zati ezezagunak ... eskertuko 

niake aukeratxo bat egingo bahu (iparraldekotik zein hegoaldekotik). Ez 

zabalegia ere (material gehiegi ezin izango diagu sartu liburuan), beti ere testurik 

"gordinenak" hobetsiz, poetiko iradokitzaileak baztertu gabe, noski. Lizun edo 

erotiko kontzeptuak oso modu zabalean hartuta. Euskal literatura ezagututa, 

ezin besterik pretenditu. Bazekiat eskabide zail samarra dela; baina gauzak ahalik 

eta ondoen egin nahi eta ...   

   Milesker aurrez. Deituko diat egun batean.   
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20 

Pablo BELTRAN DE HEREDIAk 

Madrilen, 1999 urriako 28an  

 

   Kaxo Patri,  

  Eskerrik asko zure adeitasungatik. Bidali dizkidazunak bi liburuak jaso 

ditut.  

  Liburu hauek, zure Zoazte hemendik eta Martin Ugalderen Lezo Urreiztieta 

irakurriko ditut eta hori niretzat euskara ikasteko zure gramatika laguntzaz ere 

ariketa ona izango dela espero dut.  

  Mila esker eta urrengo arte.  
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21 

Vahan SARKISIANek 

1999-XII-13  

 

   Amigo Patri:  

  Por fin, tengo un poco de tiempo y puedo escribirte unas palabras. Antes 

que nada, te agradezco mucho por haberme atendido en San Sebastíán y tu 

buena disposición.   

  Aqui todo va bién, y yo reanudé mis trabajos. Te enviaré nuestras 

publicaciones, si tu quieres. Sigo teniendo interés en colaborar directamente 

contigo en realización de algunos proyectos concretos. Dentro de poco te 

enviaré la antologia de la literatura armenia en castellano, que ahora estoy 

recopilando. Podemos pensar en traducir un libro al euskera, como hemos 

comentado en Donostia.   

  Mas allá se verá con el tiempo.   Aprovechando la oportunidad, te envio 

mis más cálidas felicitaciones de Navidad y mejores deseos para el tercer 

milenio.   

 ¡Que tengas buena salud, excelente dísposición de ánimo, paz y bienestar 

en tu hermosa y heroica Patria!   Siempre tu amigo.  
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Kotek 

2001-III-15  

  

  Patri, fax honekin batera Mixel Mendiburuk bidali duen eskutitza 

bidaltzen dizut. Liburuxka Aste Santurako argitaratu nahi dute, beraz, bertan 

eskatzen dizun aitzin solasa e-mailez edo disketean astelehenerako bidaltzea 

eskertuko genizuke posible bazenu.  

 

 

23 

Mixel MENDIBURUk 

Senpere, martxoaren 13 a.  

   Oxtixenekoak Kultur Elkartea. Senpere  

     Patri Urkizu jauna agurgarria:  

  Iparraldeko idatzi zaharren ezagutza haundiena duzulakoan menturatzen 

gira, kantu zaharraren egunaren dinamika jarraituz, liburuxka honen aintzin 

solasa zuri galdatzea. Oxtixenekoak, kultur elkarteakoeri, ohore haundi bat 

litzateke, baita Senpertar guzieri.  

  Agian gure eskaera onhartuko duzulakoan eta aintzinetik eskertuz Eusko 

Ikaskuntzak bere gain lan hura dena harturik, bihotz bihotzetik agurtzen zaitugu  
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Aitzpea GOENAGAk 

2001-VII-15  

   Kaixo, Patri!  

  Datorren urteari begira, komenigarria iruditzen zait euskaraz antzerki lan 

gehiago argitaratzea eta FUNDACIÓN AUTOR (SGAE)-k argitaratzeko diru 

kopuru bat izaten duenez proposamen bat egitea bururatu zait Euskal Herriko 

arduradunei.  

  Proposamen honetan arrakasta handiz taularatu diren hainbat antzezlan 

argitaratzea proposatuko nioke, besteak beste Patxo Telleria, Teresa Cabo edo 

Garbi Losadarenak. Zure iritzia jakin nahiko nuke ezer mugitzen hasi aurretik. 

Ahal duzunean deitu: 943.430.730 edo 630.702008.  

  Eskerrik asko, agur.  

 

25 

José MONLEONek 

Madrid, 2,7, 2001  

 

   Querido amigo:  

Recibo vuestra Historia de la literatura vasca, con unas líneas tuyas, que te 

agradezco. Es una de las muchas cosas que la historia nos había hurtado.  

Espero que nuestro próximo número de Primer Acto, que incluirá dos textos de 

autores vascos, y varios trabajos y entrevistas sea una aportación al 

conocimiento del teatro del País, al menos para quienes viven fuera de él.  

  Con mi amistad, un abrazo.  
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Jean HARITCHELHARek 

Angelutik, Abuztuak 5.  

 

     Adixkidea,  

   Barkatuko didazu beranta, bainan ez dizut argitasunik emaiten 

ahal.  

1. Badu 40 urte ikusi nuela Chahoren Kantu Bilduma Etxahunen kantuak 

biltzen nituelarik. Ikusirik ez zela Etxahunen kanturik egin nuen kantuen 

zerrenda eta kopiatu Baigorri aipatzen zutenak.  

2. E. hori ez dakit nor den, bainan ene ustez ez da zuberotarra lapurteraz 

baita kantua eta ez du ezer ikustekorik Eppherre familiarekin, denak XX. 

mendekoak baitira, Sebastien, Guillaume eta Gregoire.  

   Agur bero bat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

27 

Jose Luis ALVAREZ EMPARANZA Txillardegi”k 

Donostia 2003 / VIII/21   

 

Agur Patri(k): Patri ala Patrik???  

Operatu berri negok (hidrozefalia) eta oso poliki ari nauk errekuperatzen. 

Ospitaletik abuztuaren 12an bidali nindutean etxera. Eta ebakuntzan buruan 

izan denez, makal. Baina beste «ausentzi» batengatik bidaltzen dizkiat lerro 

hauek.  

Santa Klara Uharte ez-ezaguna liburua inprentara ziak aurki. Hementxe 

zeukeat begien aurrean hik Lezon 1983 /IV/ 25an (Tesia prestatzen ari nintzen 

garaian), Pierre d´Urte-ren «Dictionarium latino-cantabricum…» delakoaren 

fotokopia 314 orrialdetan.  

  Eta hor, benetan erd. Isla nola dakarren asmatzea… poto (?).  

Beharbada (agian!) datu hori eman diezadaket.  

  Zer moduz Marga eta lezoarrak?  

  Besarkada bat, eta aldez aurretik mila esker anitz.  
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Xarles VIDEGAINek 

Baiona, 2005-I-25 

 

    Patri,  

Barka, “Lapurdum” berant igorririk-usten nuen Baionako kongresuan ale 

bat eman nizula.  

Milesker Bilduma deitu agerkariarengatik. Mitxelenaren gutunak ez dira 

nolanahikoak (Akesoloz adibidez).  

 Izan ongi eta ikus arte.  

 I.O. Denbora balin badut zure Abbadieren bizitzako liburuaz errezensio bat 

egin nahi nuke. Eta alea badaukat zuk bidalirik. 

 

 

29 

Lander ZURUTUZAk 

2015-XII-18 

   Kaixo Patri,  

  Honekin batera bidaltzen dizkizut liburutegian argitaratu dugun orrialde 

markagailuaren bi ale. Testua Inaxio Tarragonarena da (Arranbilen aurkitutako 

paperetakoa) eta irudia Andoni Trekuk egin du espreski. Ezagutu genuenontzat 

hunkigarria dela uste dut. Zuretzat ere hala izango delakoan nago. Jai gozoak 

opa dizkizut, eta urte berri emankorra.   

   Besarkada bat. 
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Jean-Baptiste ORPUSTANek 

Ortzaizen, abenduak 27 

Urkizuri,  

Egina duzun liburu hori bezain ederrik ez ukanik ere (zinez, miragarria 

da “trajerien” bilduma!), liburu berri zenbait eskupean banu, gogotik igor 

nezauzuke... Berantxago izan daiteke. Urte berri on zuri zorionakin. 

 

 

31 

Koldo IZAGIRREk 

2011-II-27 

 

  Kaixo Patri!  

  Estimatzen diat liburuak zer edo zer balio lezakeela uste izana, baina 

lasaiago geratuko nauk hautatzen ez baduk. Nahiago diat Nazionalera gabe. 

Iazkoetan, saiakeran Patziku Perurenaren Goizuetan bada gizon bat gustatu 

zitzaidan gehien. Bueno, gehien eta asko.  Eskerrik asko deiagatik!  

   Segi fuerte, adarkada batek ez hau plazatik aldenduko!  
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Luis ARAMBERRI “Amatiño”k 

2011-IV-26 

 

     Patri adiskidea:  

  Zure emaila eskuratu dut Erramun Osari esker.  

  Lerro pare bat baino ez atzokoa azaltzeko edo. Kontua da ez zintudala 

ezagutu eta, hartara, ezin ba normaltasunez agurtu.   

  Eta ez zintudan ezagutu, ez ikaragarri aldatu zarelako --aurpegiz 

behintzat benetan lerden eta sasoian zaude-- nere burmuinetako disko gogorra 

nora ezean geratu zelako baino. Aurretik ere tarteka-marteka gertatu izan zait 

holakorik. Medikuarekin kontsultatu izan dut, Alzheimerraren lehen urratsak 

ote diren, baina ez omen da horrelakorik ezer. Ez lar arduratzeko.  

  Seguru nengoen ezagutzen zintudala, susmoa ere banuen idazleren bat 

zinela, baina ezin gero izenik bururatu. Eta ez nintzen ba galdetzen hasiko: "Eta 

zu... nor zara?"  

 Argazkia atera ostean Adolfo Arejitari erakutsi nion, nor ote zinen 

galdezka, eta harri eta zur erantzun zidan bestelakorik galdetu gabe.  

"Zahartzen jiharduat" esan nion eta kitto.  

 Argibide hau zor nizula uste izan dut. Besterik ez.  

 Eutsi goiari.  
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Alex BENGOETXEAk 

2011-VI-10 

 

    Kaixo, Patri:  

  Gogoan izango duzu Serafin Barojaren idazlanen bilduma bat prestatu 

zenuela Euskara Patronatuarentzat. Orduko asmoa Bertako bilduman 

argitaratzea zen, Alberdaniaren eskutik. Baina asmoak asmo, kontua da bilduma 

hori etenda dagoela 2010etik, urribidea ekarri digun krisi santu honengatik, eta 

gainera, ez du itxurarik, aurten behintzat, argitaratzeko aukerarik izango denik. 

Aurrerago zer gertatuko den, krisiak eta udalgobernu berriak argituko dute. 

Gauzak hala, pena litzateke egindako lana probetxu gabe uztea eta horregatik 

kontsulta egin nahi dizut ea gure webgunean (www.euskaraz.net) argitaratzea 

ondo ikusiko zenukeen, eta hala balitz, baimena emango zenigukeen hartarako. 

Zure erantzunaren zain gelditzen gara beraz. Bidebatez, beste kontsulta bat egin 

nahi nizuke, Donostiako euskal testuekin lotutakoa. Gatz-Errotaren Kintoak 

liburua atera zenuenean, Baserritarra aldizkaria baliatu zenuen horretarako. 

Hitzaurrean esaten denez, aldizkaria ez dago osorik ez Lopez-Mendizabalen 

fondoan ezta Koldo Mitxelena kulturunean ere. Hortik interpretatzen dut bi 

iturri horiek erabili zenituela testuen bilduma egiteko. Hala bada, eskertuko 

nizuke Lopez-Mendizabalen fondoa non kontsultatu daitekeen esango bazenit. 

Izan ere, dakizunez, donostiar askok parte hartu zuten Baserritarra egiten eta 

horien testuak eskuratu nahi genituzke. Aldez aurretik mila esker.  Besterik gabe, 

ondo izan. 
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Josu JIMENEZ MAIAk 

2011-VII-5 

 

  Kaixo, lagun:  

  Gaur Donostian egin bileran zehaztu dugu Xahoren jardunaldien 

gaineko egitaraua. Hiru eguneko egitaraua egin dugu. Koldo Mitxelena 

Kulturgunekoek ezarritako baldintzen araberakoa. Urriaren 4, 5 eta 6an eginen 

dira jardunaldian, Koldo Mitxelena Kulturgunean, arratsaldeko 7etatik 8,30ak 

arte. Zehaztapen batzuk lotzeke egonik ere, zure parte hartzea "Xahoren 

literatur lan" izeneko hitzaldia horretan urriaren 4an izanen da, asteartearekin. 

Zu baino lehenago Fermin Arkotxa arituko da Xahoren bizitzaz eta biografiaz. 

40 minutuko hitzaldia, ez gehiago. Bigarren egunean  

"Xaho XXI. mendean" izenburupeko mahai-ingurua eginen dugu, Kepa 

Altonaga moderatzailea eta bertan egonen dira Fermin Sanchez Agurruza, 

Fermin Arkotxa eta J. L Davant, azken honek oraindik konfirmatu ez didan 

arren. Hamarna minutu izanen du bakoitzak botatzeko bere "speech"a, eta gero 

eztabaida edo hausnarketa orokorretako, ordubete. Ez omen dago dirurik jende 

gehiago konbidatzeko, maleruski. Azken egunean Mikel Markezek kantaldi bat 

eskainiko dik Xahoren kantutegiaren haritik. Bertzalde, EIEren Idazkuntza 

Kontseiluaren baiezkoaren zain egonik ere, nik proposatu dut EIEren "Hegats" 

aldizkariaren hurrengo zenbakia Xahoren gaineko monografikoa izatea. Hortaz 

eta beraz, ez legoke gaizki idatziz jasotzea, Durangoko Azokarako aterako den 

Hegats-en atera litekeketa. Litekeena da aldaketaren bat edo beste izatea, baina 

nahi nuen zuk lehenbailehen jakitea. Presazko mezu hau ideia bat har dezazun 

oraingoz bederen nahikoa izanen delakoan, ez adiorik Ongi pasa oporrak eta 

irailean jarriko naiz berriz zurekin kontaktuan. 
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Jean Baptiste ORPUSTANek 

2011, Uztailaren 22-an, Orzaizetik, P. eta M. Urkizuri,  

 

  Baigorriko auhari gozagarrian aiphatu zen Proust-en itzulpen hari behako 

baten emaiteko guran baldin bazirezte oraino, nun eta nola ager daitekeen ez 

jakinean (behar bada bakarrik Internet-en ezarriko da) huna hemen rtf-ean eta 

idekitzen ahalko duzuen moldean, agian, eta dakizuen bezala "Atxular-

Oihenarten idazkeran". Eztuzue aurkituko ez "Swannenetik" (elatibo bitxia) ez 

"Swann)ik" ere. Goraintzi. 
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Juan Mari ARRIZABALAGAk 

 

2011-VII-14 

Kaixo,  

 nere memoria ez dek oso fidagarria, baina bat-batean atera zaizkiten 

abizenak hor jarri dizkiat bakoitzaren perfilari itsatsita. Behin abizena ikusi 

ezkero, pentsatzen diat berataz datu, oroitzapen eta bizipen gehiago bururatuko 

zaizkikela. Ahal dela, onak ekarri eta txarrak historiaren ilunpetan urperatu!  

   Ondo izan. 
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Jon BAGÚESek 

2011-X- 13 

 

Egunon, Patri,  

  Honekin batera bidaltzen dizkizut Pablo Sorozabal musikagilearen izen 

bereko bilobak bidaltzen dizkidan lau orri. Ikus dezakezunez aitonaren paperen 

artean “Urtzi – Jaun” izeneko opera baten libretoa azaldu omen da. Libretoa 

Pio Barojaren “irakurgai batean” oinarritua dagoela aitortzen da. Pio Barojak 

gaztelaniaz bakarrik idazten zuenez, bilobak jakin nahi duena zera da, ia jakin 

daiteken zein izan daiteken jatorrizko testoa, ezaguna bada behintzat, edo testu 

berri bat bezela hartu daiteken; eta beste alde batetik nor izan daiteken 

moldatzailea. Eskertuko nizuke zeozer argitzerik bazenuke. Behar izan eskero 

Sorozabal bilobaren e-maila behean dezu. Aldez aurretik zure laguntza eskertuz 

, ondo izan. 
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Joxagus ARRIETAk 

2011-X-20 

 

Aupa, Patri: ez, ez duk "vanitas", noski. Horretatik ere neure dositxoa 

badudan arren neuk ere. "Mathaiotes mathaiotetoon kai panta mathaiotes", 

badakizu...Giza kondizionearen tasunik beharbada absurdoena: harrotu?, denok 

ere zizareek edo zerrautsek berdinduko gaituztelarik? (erantzungo luke edozein 

poeta barrokok). Vanitas ez, beraz. Kaosaren konstatazioa bai, ordea, nik uste. 

Ez gaituk ados jartzen, Patri. Urteak eta urteak zaramazkiagu gure hizkuntzaren 

"gorputza" laztantzen, baina oraindik corpus-kanonik ez. Ez zakiagu zer egin -

apur bat esajeratuz- geure sintaxiarekin. "Velocidad crucero" delakoan, gutxi 

gorabehera, ondo moldatzen gaituk gehienok; gero eta hobeto ere bai, agian. 

Baina Proustenak bezalako periodo sintaktiko ezin konplexuagoak ditugunean 

erronka-gai, orduan "sauve qui peut" orokorra diagu kontsigna bakar. Edo 

kontsignaaniztasuna. Kontsigna bakoitza, gainera, dogmatizatuz. Sekula ez diat 

gainditu nik neuk "Martuteneko Masterra" deitzen dudana. Ezta gaindituko ere, 

martxa honetan. Duela hogeita sei urte ere, Yourcenarren nire "Hadrianoren 

Oroitzapenak" hura "eredutzat" erabili ziaten Mendigurenek, Zabaletak, 

Navarrok eta beste zenbait itzultzailek (ditugun onenek: egiazki esanda). 

Eredutzat...itzulpen bat nola egin behar EZ den. Nik uste diat beldurra diogula 

geure sintaxiari (eta beldugarria da, konforme). Honelakoak "anatema" dituk, 

adibidez, Martuteneko Eskolaren oinordeko diren "Senez"-ko lankide 

askorentzat behinik behin: "Gaztetan, hemen lanik ez zegoelako, Ameriketara 

emigratu behar izan zuèn osabak utzi zigùn herentziaren diruarekin -senideon 

artean kalapita gogorrak sortuz, ez baikinen ados jartzen- erosi genuèn etxea, 

azkenean, saldu behar izan dugu". Anatema "altubetarra". Informazio nagusia 

eman behar (omen) da lehenik:  

"Azkenean saldu behar izan dugu...etxea". Eta gainerako informazio 

"sekundarioak" puntu etenkari horietan ez, baizik eta gero, atzean, sartu...behar 

diren "zein" guztiak sartuz. Nik ere sartzen ditiat "zein"ok eta "non"ok, 
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erlatiboak ez-murrizgarriak direnean (esplikatiboak), baina murrizgarriak 

direnean ausartu egiten nauk "puntu etenkarien" osin horretan murgiltzen. 

Agian, kamikaze bat nauk.  

 Beno, gustura ari nauk "huntaz eta hartaz", baina astirik ez luzaroago 

jarduteko. Badakik: jubilatu arraiook sekula baino asti gutxiago zeukaagu (eta 

denbora gutxiago ere bai, Parka Segadunak gero eta hurbilago sumatzen ditiagu-

eta,...edozein poeta barrokok esango lukeenez hau ere). Beraz, gaurkoz aski, 

Patri. Mila esker hire hitzengatik. Plazer handi bat duk hirekin mintzatzea beti 

ere. Besarkada bat.  

 

 

39 

Iñaki ALDEKOAk 

2011-X-26 

 

 […] Guk hemen, Ereinen, baloratu diagu hire liburuaren pertinentzia, eta 

Zabaltzarekin bat etorriz, zera esan beharko genikek: horratx falta zen liburua. 

Baina betikoarekin gabiltza, guk ez dizkiagu halako liburu akademikoak 

argitaratzen, badakigulako zabalkunde urria dutela, eta gutxienez bere burua 

ordaintzea eskatzen diegulako liburuei, nahiz eta ez lortu askorekin (poesiarekin 

behin ere ez, eta narratibako askorekin ere ez...). Gainera Xahorenak beharko 

likek tratamendu zaindua (marrazki, argazki...).   

 Joan hadi beste zerbaitean pentsatzen, ze liburuak bai merezi duela.Egongo 

gaituk.  
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40 

Lionel JOLYk 

2012-II-17 

 

Egun on Patri!!  

 Aspalditik berririk eman gabe zaitut baina gaur emango dizkizut, eta ez 

dira txarrak. Hitzartu zenaren arabera bi dokumentu eskuratu dizkiozu 

proiektuari: Abadiari buruzko dokumentua eta Urkamendiko baladena. 

2012rako aurreikusi dugun plangintzaren arabera Urkamendiko baladen 

txostena 2012an zehar aztertuko dugu eta argitaratzeko prestatuko dugu. 

Abadiarena aldiz publikatzeko prestatu dugu eta Euskaltzaindiaren EHS 

jarraipen batzordean aurkeztuko da hemendik 10 bat egunetara. EHSek zure 

kolaborazioarekin osatutako argitalpena bukatu du 2011an zehar, oraindik ez 

dakigu noiz publikatuko den, krisiaren gorabeherekin baliteke atzerapenik 

izatea, baina seguruenik aurten publikatuko da Abadiaren liburua.  

  Adostu zen moduan zure txostena EHSrako egokia ikusi dugun 

testuinguruan kokatu dugu, modu horretan Euskaltzaindiaren EHS batzordean 

aurkeztuko dugun liburuak ondorengo izenburua eta atalak ditu:  

 1. Ikersaioaren izena: Abbadiaren sariak, afixen argitan. Berariazko 

euskalgintzaren argitze-saioa. 2. Aurkibidea: 1. Sarrera (M. Zalbide); 2. 

Euskalgintza: argitze-saioa (L. Joly); 3. Abbadiaren sariak, afixen argitan (N. 

Gardner); 4. Afixak; 5. Iparraldeko euskalgintza, XIX. mendearen bigarren 

erdian: Zaldubi eta bere garaia (M. Zalbide); 6. Anton Abbadiaren lore jokoak 

1851-1897 (P. Urkizu).   

 Ez dakit asmorik duzun zure testuan aldaketarik egiteko, badaezpada, 

jakin ezazu aste bat duzula azken ukituak egin ahal izateko. Bide batez, 

konturatu gara 386. orrialdea agertu ordez 396.na agertzen dela eta ondoren 

396. orrialdea berriz agertzen da dagokion tokian (395. orrialdearen ondoren), 
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edukia berdina delarik. Hori aldatu behar al da edo bere horretan utzi dagokion 

orri zenbakia ezarriz (386)? Zure testua PDF formatura pasatu dugu, ezin dizut 

bidali pisu handikoa delako, dena den aldaketaren bat egin nahi bazenu abisatu 

eta saiatuko nintzateke modu batez dokumentua zuri eskuratzen. Zure 

erantzunaren zain gelditzen naiz beraz, egun ona pasa.   
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41 

Mikel HERNANDEZ ABAITUAk 

2012-III-3 

 

Kaixo Patri:  

 Martxoaren 28an, asteazkena, txango bat egingo diat ikasle batzuekin 

(ezin jakin oraindik asko ala gutxi, 80 bat gehienez, agian 60 bakarrik, hiruzpalau 

irakaslerekin) ipar Euskal Herrian zehar, euskal literatura ardatz hartuta. 

Erretiratu bizitza lasaia izaten duk eta agian gurekin etortzen animatuko hintzela 

pentsatu diat. Ikasleak 17-18 urtekoak dituk, eta nahiko jatorrak orokorrean.   

 Ikasle asko direlako ezin gauzak behar bezala ikusi, baina erreferentziak 

emango zizkieago bizitzan zehar gauzak lasaiago ikus ditzaten. Bidaiaren 

hasierarako aitzakia Duvoisin kapitaina izango duk (ikasita zeukeagu). 

Duvoisinek, dakian bezala, Chahoren bidez ezagutu zian A. Abadia eta 

horregatik honen jauregia ikustera joango gaituk, baina kanpotik bakarrik, 

ikasleekin lau txanda egin beharko genituzkeelako barneko bisita egiteko eta 

denbora gehiegi duk eta taldetxo bakoitzak asko itxoin behar kanpoan aspertuta. 

Handik Donibane Lohitzunera. Bonaparte printzeak Abadiaren bidez jakin zian 

Duvoisinen berri eta Donibaneko hotel batean ezagutu ziaten elkar. Gezurra 

zirudik baina gure ikasle asko ez dituk inoiz egon herri horretan. Hortik Sarara 

joango gaituk, Luis Luzianok Axularri jarri zion plaka ikustera. Gero Ezpeletara, 

Duvoisinek bere haurtzaroa iragan zuen herrira. Oso herria ikusgarria, dakian 

bezala, batez ere eguraldia lagun izanez gero. Handik Donibane Garazira. 

Bertan norberak eramandako ogitartekoak jango genizkikek, baina denbora 

aldetik gaizki ibiliz gero agian bazkaltzeko orduak Ezpeletan harrapatuko gaitik. 

Donibane Garazin goiko gaztelu edo ziudadela edo dena delakoa ikustera 

joango gaituk, eta bertako elizara ere bai, gurutzebidearen pausoak 

nafarlapurteraz hormetan nola dauden jarrita ikus dezaten (nafar-lapurtera 

dexente ikasi ditek). Amaitzeko, Etxeparek lan egin zuen elizatxoa ikustera 
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joango gaituk, Eiheralarrera. Hortik Donostiara buelta. Berandu jota, 4:30etan 

iritsiko garela uste diat.  

 Bueno, agian ez duk gogorik izango etortzeko. Baina hitaz gogoratu 

nauk, eta batxilergoko irakaslea ere izan hintzela. Hi animatzen bahaiz eta 

Ramonekin komentatzen baduk, igual animatuko lukek, edo bestela esanda, 

berari ere joateko aukera ematea normala izango lukek, baina ez diat uste 

Ramon animatuko litzatekeenik.  

 Mezu hau guztiz zoroa iruditzen bazaik, ahaztu, baina nola oso pertsona 

animatua haizen...  

   Besarkada bat, 
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Jean Baptiste ORPUSTANek 

Ekhainaren 7-an, Patri Urkizuri,     

 

Eskermila, egin duzun aurkintza baliagarriaz lehenik, eta zure artikuluaz: 

neurtizlari garaztarren bizian beharko da orai 1511 urtea segurrik ezarri. J. 

Haritschelharrek jadanik errana zautan. Hitz huntaz baliatzen niz, ezpazinaki 

ere, webgune bat badutala orai erraiteko: www.tipirena.net da. Baliagarri zaizun 

zerbait baldin bada, ikusiko duzu (zuzentzeko hutsik ere menturaz). Goraintzi 

eta egun batez ikus arteo.   
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43  

Idoia ORTIZ DE GARATE 

2012-IX-17 

 

   Aupa Patri  

 Idoia Ortiz de Zarate, Mungiako Kultur Zuzendaria naiz eta esan dizut 

moduan orain, gure asmoa da erakusketa bat montatzea Lore Jokoen lehen 

kartelekin. Data aproposak: Urriaren bigarren hamabostaldia, urriaren 28an 

ospatzen dogulako Lore jokoak aspalditik. Bidaltzen dizkizut gure azken hiru 

urteko Lore Jokoen egitarauak, zuk ikusteko zelakoak diren.  

 Eskertuko nizuke posiblea ikusten badozu Mungiako Herrian Lore 

Jokoen Kartelak ekartea niri esatea eta azaltzea zein baldintzetan. Mugiako herri 

osoak Lore Jokoetan parte hartzen du eta jai honek gero eta arrakasta gehiago 

du. Mila esker danagatik.  

   Idoia Ortiz de Zarate, Kultur Zuzendaria. 
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Jean Baptiste ORPUSTAN 

Azaroak 12 

 

  Zure berrien ukaiteaz atsegin dut, eta eskertzen zitut delako "Tarbe"- ren 

dokumento hori igorririk (nahiz eztutan ene genealogietan "Loperena" 

izenekorik aurkitzen). Munduteguy-ri doakonaz, kantu osoaren hatzemaitera 

enseatu niz, hemen baitut nunbait. Baina ezin egin dut ene paper metetan. Dena 

den aurki dezakezu zuhaurek: Mme DuvigneauLégassek Baionan (80 urtetan!) 

egin zuen tesian da, Uztarizko auzitegiaz, eta uste dut Bordeleko artxiboan 

aurkitua zuela. "Les jugements du tribunal du bailliage du Labourd" edo holako 

izenburu zenbait du. Eztut uste agertu zela (nahiz ikhertzeko den), badukete 

Baionako liburutegietan, ala fakultatean ala hirikoan. Internetek erranen 

daukezu nun hatzeman. Eskupera jiten bailizait uste gabean, jakin-araziko 

dautzut. Tesiako buruzagia (ez hoberena) M. Lafourcade anderea zen.  

  Uda Oihenarten Notitiaren frantsesera itzultzen eman dut. Osoan ezarria 

(eta ahal bezain zuzendua) izanen da laster en web-gunean (www.tipirena.net ). 

Osasunak adinarekin akomeatuz behar du atxiki. Goraintziekin.  
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Patxi INTXAURRANDIETAk 

Lezo, 2013-I-20 

 

Eskerrik asko, Patri.   

 Inprimatu eta helduko zioat. Elkarrekin egoteko, ostiral arratsaldea zer 

iruditzen? Kanta horien guztien grabaketa egin beharko genikek eta lana inoiz 

liburu bilakatzen bada, bertan CD bat (?) eta MP3 formatuko artxiboak erantsi. 

Grabazioak Lezoko jendearekin egin beharko genizkikek: Kanta batzuek 

gizonezko bakarlaria eskatzen ditek: Jose Antonio Zapirain (?), Joxerra 

Salaberria(?), Labaka (?), hi heu (?)...; beste batzuek emakumezkoak: Lourdes 

Arrizabalaga (?), gure alaba Aloña (?); Haizea Barcenilla (?)...; beste batzuek 

korua: Sutargi (?), Atzekoateko lagunak (?)... . Salbuespenik izatekotan, 

iparraldeko hainbat kantarako jarriko nikek. Oso barregarri geratzen gaituk 

hegoaldekoak hangoen ü hori, besteak beste, imitatzen hasten garenean. Baina 

horretaz guztiaz polikiago hitz egingo diagu. Eta ahaztu baino lehen (Ferminek 

esan ziala badakidan arren) otsailaren 23an bazkaria diagu Ixkulinen.  

  Ongi bukatu San Sebastian eguna, eta goraintziak Margari.  
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Maitane MARITORENAk 

2013-II-4 

  

Arratsalde on Patri, zer gisa?  

  Maitane Maritorena naiz, Baztango Udaleko Kultura zinegotzia. Aurten 

lehenbiziko aldiz Lore Jokoak antolatuko ditugu apirilaren 21ean Iruritan. Lore 

Jokoei buruzko informazioa biltzen ari nintzela Mungiako Udalarekin paratu 

nintzen harremanetan bertan antolatu zuten erakusketari buruzko informazioa 

lortzeko asmoz. Bertako Kultura zuzendariak eman dit zure helbidea. Labur-

labur azalduko dizut gure asmoa:  

  Egun guztiko besta antolatzeko asmoa dugu: laxoa partida, dantzariak, 

txistulariak, arratsaldean 1879. urtean Elizondon sarituak izan ziren poemen 

errezitaldia, bertso saioa… hau guztia apirilaren 21ean izanen litzateke, baina 

hori baino lehen erakusketa bat antolatu nahi dugu Iruritako Jauregian. 1879. 

urtean sarituak izan ziren poemekin panelak egiteko asmoa dugu, baina horrez 

gain material gehiago ote zenuten jakiteko idazten dizut, baiezkoa bada norat jo 

jakiteko…  

   Zure erantzunaren zain. Esker mila 
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Ander ITURRIOZek 

2013-II-13 

 

Kaixo, Patri.  

 Zer moduz gabiltza? Proposamen bat egitera natorkizu mezu honen 

bidez. Kontua da, duela egun batzuk Miranderi buruzko gau-aldi bat antolatu 

zutela Baionan eta EIEko hiru kide gonbidatu, hari buruz hitz egin genezan: 

Luzien Etxezarreta, Itxaro borda eta hirurok. Hegats aldizkarian ezin izan dugu 

alerik atera aurten, besteak beste, Idazkuntza Batzordea berritu beharrean 

gertatu garelako eta, hain zuzen, ale hori atera ahal izateko, pentsatu genuen 

Mirande izan genezakeela hizpide, besteak beste, Peillenek argitaratu berri duen 

poemen edizioaren karietara. Eta zutaz pentsatu dugu, paristar-zuberotar 

autoreari buruz gauza interesgarri askoak idatzi dituzun heinean. Animatuko 

zineteke artikuluren bat idaztera? Zehazki zuk zeuk argitaratu zenituen Gutunei 

buruz izango litzeteke; edo, agian, ongi ezagutzen duzun sinbologia faxistari 

buruz. Elkarteari mesede handia egingo zenioke, berriro ere. Tira, esango 

didazu, nola deritzozun proposamen “makur” honi.  

   Besterik gabe, Eskuminak eta goraintzi. 
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Joseba GABILONDOk 

2013-V-13 

 

  Kaixo Patri  

  Plazera izan zen zeu ikustea martxoan Saizarbitoriarekin izan genuen 

bazkarian eta izugarri eskertzen dizkizut Chahori buruzko argibideak! Neure 

liburuaren ale batzuk eman dizkidate eta bat zeuri oparitzea nahi nuen, esker 

oneko opari apal gisa. Beti estimatu dut izugarri zure lana, Abadiaren lanetatik 

zure literatur historiara. Eta ez zait ahaztutzen urtetan eskaini didazun laguntza 

hemengo “tenure” errebisioetan. Dena den, ez duzu inongo konpromisorik 

liburua irakurtzeko. Mikel Hdz Abaituak du zure alea eta antza gertu 

zaudetenez, berak idatziko dizu nola helarazi jakiteko. Agur t’erdi eta 

hurrengora arte  

PS:Euskaltzaindiako historiografia kongresura agian azalduko naiz abenduan, 

bazoaz? 
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Victor GOMEZ PINek 

2013-X-28 

 

Aspalditik, gogoak ditut leku ezberdinetako lagunekin, botila batzuk 

dastatzeko San Pedron, San Joanen aurrez aurre, (hemen denbora batez bizi 

izan nintzen), bi herriak gurutzatzen dituen motoraren aldamenean. Azaroak 

15ean, ostirala, Bergaran Jakiunde Akademiako kide izendatzen naute, eta 

pentsatu dut larunbatak 16a egun aproposa dela elkartzeko. Eguerdiko 

hamabitik aurrera, Muguruza tabernan hartuko gaituzte, eta naiz eta 

larunbatetan hamaiketakoaren ondoren taberna ixten duten, adostu dut taberna 

irekia egongo dela arratsaldera arte. Ondoren, oraindik indarrekin aurkitzen 

garenok ahal dugu motora hartu eta San Joaneko beste taberna batean jarraitu. 

Ez baldin baduzue beste festa hobeagorik edo konpromisoren bat, zuek 

etortzea biziki gustatuko litzaidake.  Besarkada bat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

50 

Jean Baptiste ORPUSTAN 

2013. Urriko 28-an, Patri Urkizuri,   

 

Zuen berrien ukaiteaz atsegin dut: uste nuen Haritschelharren ehortzetan 

ikusiko zindutala Baigorrin baina etzen ene ustez hala gertatu. Arrazoinekin egin 

ginezake ingurune hautan (muga haraindira joaiteko auhertua niz) bazkarixka 

bat: egitekotz behar da eguraldi bat hautatu, ahal bada astelehen-astearteak 

baztertuz (eta igandeak jende soberaz) ezpaitira ostatuetako egun hoberenak. 

Hori zuen hautuari. Atseginekin ezagutuko dut ere J. A. Arrieta jauna, J. 

Casenave-ek ekharria zautan haren itzulpena, nahiz, aithortzeko eta asti eskasez 

(bigarren liburu bat bururaturik hirugarrenean ari bainiz) guti irakurria dutan. 

Lehenago ere liburu berak itzultzen ziren bizpahirur euskalkietan… Erraiten 

dautzut bakarrik ukan zinuen itzulpena orai aski zabalki zuzendurik - bazen 

beharra - agertzen dela ene web-gunean, eta berdin bigarren liburua 

(Guermantes): horiek dira orai irakurri behar. Bada ere hemen lehenbizikoaren 

argiratzeko xede bat, ez oraino argi-argia, baina 4-garren estalgiko hirurzpalaur 

lerro euskaraz emanak dira jadanik. Gero, agian laster, ikusiko.  

  Erran bezala beraz, zuen hautuari nago, neguko elhurrak sartu baino 

lehen ahalez.  
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Jean Baptiste ORPUSTAN 

Hazaro (edo hazil!) 8-an, Patri Urkizuri,   

 

Lehenik jakizu baditutala hemen zure "Bertsu eta kantak "eta ere "Teatro 

pop. v." UNED 2007 (atzo gogoa sobera Proust-etan zen!), baina ez erraiten 

duzun 2009-ko hori. Nahi nuke ere jakin Bordeleko Hugues de Picon (1663) 

nun aurkitzen den, J. Casenave-ri eta Montepellier-ekoer jakin-arazteko, 

ezpaitzuten hek Poisson baizik aurkitu. Bigarrenik: Lehet aiphatu baitugu, eta 

theologiako Tolosak Bordele lehentzen zukeela, horren arrazoina hau da, 

Baionako eta Gaskoinia aphezpikutegi guzietako (Baiona, Lescar, Oloron, Dax, 

Aire, Bazas, Condom, Agen eztakit), eta aro batez "bi Nabarretako"  

"metropolita"  edo arxapezpikua Auch-koa zela eta zuzenez hala dela ere oraino, 

ez Bordelekoa. Auch Tolosari hurbil da. Baina eztut batere elizako ixtorioa 

gauza hortan ikhertu.  

   Izan ontsa.  
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Eduardo MATAUKOk 

2014-IV-28 

 

  Astelehen on, Patri laguna:  

  Ezuste polita izan zuan hirekin, zuekin, Saran topatzea, nahiz eta 

ezustetik, egia esan, gutxi duen; azken finean, Biltzar hori ez al dago apropos 

antolatua gu bezalako euskal amorosontzat? Gaur aholku eske natorkik. Noiz-

nonbait komentau nian, F. Bernuesen mandatuz, antzerki bat itzultzen ari 

nintzela, David Harrower-en Blackbird (Zozoa) lana. Itzulpena egina diat, eta 

Mendi lagunaren orrazketari esker txukun antzean geratu dela uste diat. Mendik 

berak, baina, esan zidaan hiri, autoritateari, honako kontu hau kontsultatzeko: 

ze aditz-aldi erabili euskaraz, antzerki-testu batean oholtza gaineko 

mugimenduak markatzen direnean. Zalantza ez duk, beraz, antzezleek esan 

beharreko testuaz, baizik eta normalean letra etzanez agertzen diren 

eszenaratzeari buruzko oharrei buruz. Adibidez: Ray doesn´t move > Ray ez da 

mugitzen (edo mugitu)..Una pushes the door shut > Unak atea ixten (edo itxi) 

du bultzada batez...He takes a step towards her, stops. > Rayk pauso bat ematen 

(edo eman) du Unarengana, geratu egiten da (edo geratu egin da)...Eta abar. 

Mendik bere oharrean honela ziok: Hik -tzen/ten moldea lehenesten dek, eta 

hala izango dek, nola edo halako deskribatze bat den neurrian, baina nik zalantza 

zeukaat. Agian Patri Urkizuk jakin lezakek nolakoa den tradizioa. Dena den, 

antzokiko ikus-entzuleentzat horrek ez dik inolako garrantzirik. Hala ere, horra 

aholku eskea. Beste batean komentatuko diagu hik bidalitako erreferentziei 

esker ezagutu dudan Jean Etchepareren Salonika eta Serbiako leterak testu-

multzo eder hori. Eta Urkaberako baladak ere noizbait ezagutzeko parada 

izango dudala ez diat dudarik. Besarkada estua, Patri, eta Margaritari ber gaüza.  

Matau.   
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Patri URKIZUk 

2014-IV.29 

   Arratsaldeon, Matauko,  

 Oso sorpresa ona, bai, Sarakoa. Guk azkenean 

Azkainen bazkaldu genian. Euskal Teatroan zein den Tradizioa 

galdetzen didak eta testu batzuk hartutakoan hau ikusi diat: 

 1. XVIII. mendeko Pastoral zaharrenetan honela diote 

ikuskizun oharrek: Besarka, jalki, bataila, khanta, mintza... 

Beraz, aditz laguntzailerik gabe.  

2. Toribio Alzaga: (Neskazar: Xaturdina eskuitik juaten da). 

 3. Piarres Lafitte: (Dotea: Zakhur zahar bat atheratzen da). 

 4. Gabriel Aresti: (Jainkoaren hitzak: Gizonak lagunkiro 

laztantzen du andrakumea).  

5. Juan Gartzia (Godoten esperoan: Estragon zalantzan 

geratzen da).  

Joera nabarmena da, ezta?  1914-1918 ko lekukoez egina 

daukat antologia bat, bai eta Urkaberako baladez. Nahi 

duanean emango dittiat kopiak.   

   Ongi izan.  
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Jean Baptiste ORPUSTAN 

20-an, Patri Urkizuri,    

 

Eskerrak zuri. "Irabazteko" ene ustez "jokatu" ("gudukatu" ezpada!) 

behar lizateke! Sari hori "ukan" dut, ustegabean eta batere gutiziatu gabe. 

Ezpaitut ene ofizioari, egun batez (aski berant!) nihaurek hautatuari zoakon 

beharrezko lana baino gehiago egin, "Proust I" liburua ikusi dukezu, aski ederki 

egina. "II-a" ere laster agertuko omen Notitia-ren itzulpenarekin batean.   

  Izan ontsa eta goraintzi.  
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Xabier KINTANAk 

Bilbao 2017ko azaroaren 6an 

 

  Urkizu jaun agurgarria: 

 2017ko uztailaren 17an mezu elektroniko bat igorri zenio Pruden Gartzia 

Azkue Biblioteka eta Artxiboko arduradunari. Mezu horretan eskatu zenuen 

Arotzenaren funtseko Tennessee Williamsen The Glass Menagerie lanaren 

Kristalezko Iruditxoak itzulpenaren kopia, Julian Lekuonak 1962an egina. 

Eskaere horren harira, aditzera eman nahi zidugu Euskaltzaindiaren 

Zuzendaritzak 2017ko urriaren 20an egindako bilkuran, erabaki duela eskaera 

EZESTEA, Euskaltzaindiak 2006ko ekainaren 29an hartu zuen erabakiak 

indarrean segitzen duelako. Erabaki horretan esaten da ez zaizula emango 

Azkue Biblioteka eta Artxiboko dokumenturik, ezta dokumenut horien kopiarik 

ere. Baduzu erabaki horren berri. 

 Adeitasunez. 
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