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ENDAIAKO EUSKAL IRAKURLE TALDEA  
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EUSKAL LITERATURAN 
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Hizlariak: Inazio Mujika, Josu Txueka, Patri Urkizu. 
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POETA ETA BERTSOLARIAK 

  

Esteban URKIAGA “Lauaxeta”  

(Laukiz -1905-Gasteiz 1937) 

 

 

BIOTZ DONEA 

 

Biotz xamur-berea, 

gar gori batekin zauritzen nozu. 

Zauri ganean, ordea, 

maitasun-larrosa zabaltzen dozu. 

Sakon bitan nabil, ez-bai goxoan; 

otzak il naroa Zugandik urrun, 

su gordiñak nauka zure ondoan. 

Gabaz argi zakusat, 

egunez berriz illun. 

Zurekin naukazu, neugaz ez zaukat. 

Eguzkitan edur, otzetan sugar. 

Jolas bikoitz onek galduta nakar. 

Baña bien tartean 

sugar zakit, Jauna, biotz barnean! 

 

(Gasteizko espetxean, 1937) 
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Andoni ARZELUS 

(Donostia 1898-Baiona 1948) 

 

HIRU GIPUZKOARREN ERESERKIA.  

"Hiru txerritxoen" doinuan.  

 

Guk ez degu bildurrik,  

bildurrik, bildurrik,  

guk ez degu bildurrik,  

ez, orixe, ez.  

 

Ni nazute Polentzi,  

ni Artua-Berezi,  

"Luzear" izenordearekin  

ezagutzen naute ni. […] 

 

Datozela, datozela,  

rekctc ta fatxistak,  

datozela, datozela,  

gauza badira.  

 

Ona gu emen geldik,  

irurak abeslari,  

ta bear ezkero tronpetarik  

iru-irurak pusk-jum-ti.  

 

Pra, pra, pra, pra  

Pra, pra, pra, pra  

Pra, pra, pra, para.  

Arzeluz. Markiegi eta Bereziartua kantari. Santanderren 1937ko abuztuan 
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Imanol APAOLAZA “Sabiaga”  

(Ataun 1901-Donostia 1984)  

 

Gipuzkoa utzi ta jo emen Lapurdi; 

Jainkoaren gogoa ala bai zan noski,  

Erbestera bota naute poliki-poliki,  

«Negar egingo luke nere amak baleki».  

Euskadin sortu nintzan; ura det Aberri.  

Uaz-ama gaiztorik ez eskain neri,  

Erbestean banaiz ere, etxetik urruti,  

Beti maitatuko det nere ama Euskadi.  

Ona nola mintzo dan Garonne ondoan,  

Nere biotz mindua Toulousen sartzean,  

Ementxe naiz bein-beineko nere erbestean,  

Laister izango al naiz nere Aberrian!  

Euzko Deya, 1936-XII-20 
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Pierre BORDAZAHARRE “Etxahun Iruri” 

(Iruri 1908-Pabe 1979) 

 

DOMECQ MARIÑELAREN HILTZIA 

Ez da marineletan ez ja Donibandarrik 

Amodiorik ez dianik itxaso handiari 

Txipitik maithatüz hori ez da estonagarri 

Nahiz hen zorthia ez den bethi inbeiagarri.  […] 

Hürrüntik ezagün da orruaz itxasua. 

Phausa hadi bakian, o mariñel gaixua, 

Bere traidore obretan ez dik lehen krimua, 

Behar dik nunbait egotxi bere errai gaxtua, 

Hitarik nahi zian azken sakrifiziua, 

Kriminelen eskietarik inozent hiltzekua. 

Bidasoako bokalean guardia zibilek hildakoaz 

 Etxahunek burutu khantorea, 1938 an 
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Nikolas ORMAETXEA “ Orixe” 

(Orexa 1888-Añorga 1961) 

 

IDORRERIA 

 

Gerla denborako idorreria,  

aski jan gabeko ahuleria.  

Lau egun jan eta ere, ez zaut betetzen  

ertzearen erdia.  

Pusa ta pusa banendi balia ...  

Alferretan alferretan guzia.  

Bigarrenez noa kabinetera 

xanza hobearen entseiatzera.  

Ez banu sekula santan nik ezagutu  

Uharteko jaun mera!  

Donibanetik uda pasatzera  

igorri nau, igorri nau Gurs-era.  

www.susa-literatura.com 
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Jose Maria LOPETEGI  

(Irun 1876-Arruta-Sarrikota1942) 

 

Errepublikarekin batera sortu zen Irun Republicano, Irungo “Centro 

Republicano” delakoaren astekaria, eta bertso sail ugari eman zuen hartan 

argitara Joxe Mari Lopetegik. 

 

Nere Ametsa 

… 

Saiatuko naiz danok anaitzea 

Erbestean gaudenakin 

Espetxuak aska ditzagun 

Guztiok baetra ekin 

Bake onean bizi gaitezen 

Euskaldarran Erkalakin. 

 

 

Lannemezan (Euzko Deya, 1950-III-15) 
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Jesus Maria LEIZAOLA 

(Donostia 1896-1989) 

 

Markiegiren oroitza dator aurren.  

Euzko-ikurriña, bi gurutzeduna,  

zuk jaso dezu, bai, erri maitia 

anai biyak ematean bizia.  

 

 

Jon , Itsasoko Euzkotarra (1944) 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

Telesforo MONZON  

(Bergara 1904 -Donibane Lohizune 1981) 

 

ALARGUN ZOROARENA 

«Lenbiziko doñuz» 

«Etxebeltz» baserriko 

Alargun zoroa, 

egunez ez ageriko... 

Gauaz irtetzen sorora...! 

Ta illuna zulatuaz 

irrintzi zorrotzez 

bere itzok egazka doaz 

mendiz-mendi, oiartzunez: 

«Ni naiz, ni —dio— alargun zoroa! 

Senar ta iru seme batean galdua... 

Aien oiak oztu dizkik, guda madarikatua!» 

Bel-beltzez yantzi, illeak aske utzi, 

egunaz gau egin ta gauaz irrintzi... 

«Non dira beste zoro oiek, gudan nai zutenak asi?» 

Gudarien egiñak, Lapurdin 1947 
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Jokin ZAITEGI  
(Arrasate 1906-1979). 

 
 

ERBESTEAN ARITZA 
 

  Oian zar, beltz, itxuan, Euskaditik urrun,  
  aritz bat arkitu dut sendo, tantai, zurrun. 
 
  Ner(e) izangoa dizut beragan ikusi:  
  bakar, sendo ta garai, erritik igesi. 
 
  Alaxe nabilkizu atzerriak zear:  
  aritzak biotzondo eragin dit azkar. 
 
  Aritz-adaburuan usoak iduri 
  ari da birundaka nere amets txuri. 
[…] 
  Biotz-barren zaitudan ene Aberria!  
  atzerrin goribiztu zait barneko zauria. 
 
  Enuen aritz ori so egin bearrik 
  zutzaz gomutatzeko baitzaitut maitenik. 
 
  Euskadi baitaramat nerekin barnean,  
  naiz-ta lurraldez urrun bizi erbestean. 
 

Berriz ere Goldaketan (Guatemala 1962) 
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Juan Ignazio GOIKOETXEA “Gaztelu” 

(Gaztelu 1908-Donostia 1983) 

 

ATZERRITIK 

 

… 

Erbestean bertsoa zertaz bete?  

Baña matsari, zer dario? -Ardo.  

Sagarrari orobat, zer? -Sagardo.  

Biotzari, bada, zer errimiñez?  

-Aberri-maitasuna, besterik ez! 

 

 

 

 

(Ignazio Goikoetxea, Gaztelu, Poesiak. Antologia. Donostia, Etor 1990) 
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TEATRO IKUSKIZUNAK 
ABERRI EGUNA 1936 

 

 
 

Errepublika garaiko mugimendu bizia gerrak moztu zuen ia erabat. 
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A GERRA GARAIAN 

 

Sabino Arana / Manu Sota,    Libe (1903 / 1934…) 

Manu Sota / Joseba Altuna   Negarrez igaro zan atsua 1937  

      Sopelana, Bermeo, Lemoiz 

Arturo Kanpion /Alfredo Etxabe,   Pedro Mari  1937 Barcelona 

Jose Mari Arroita-Jauregi /Jesus Guridi  Amaya. Bilbao 1937 

ERESOINKA     París, Londres, Toulouse, Baiona… 

 

B  GERRA ZIBILAZ & II. MUNDU GERRAZ 

 

Antonio Ruiz de Azua,    Euzkadi´ko erri baten (1950) 

Antonio Labaien,     Lurrikara (1955) 

Luis Haramburu    Gernika (1981) 

Jean Louis Davant,    Agirre presidentea (1995) 

Jean Louis Davant    Xiberoko makia (2001) 

Karlos Panera,     Lauaxeta, herri antzerkija (2005) 

Patrick Queheille    Xahakoa, (2010) 
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Sabino ARANA 

(Abando 1865-Sukarrieta 1903) 

 

 
Liberen eszena bat: Andima Bilboko plazan:  

Gora euzko-azkatasuna! 

 

 
Kulixka, Manu Sotak asmatu pertsonaia, 

Aberri malerusaren irudi 
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Manu SOTA  

(Areeta 1897- Bilbao 1987) 

 
IDAZLANAK: Antzerkiak: 1925 Pedro Ignacio; 1930 Itxaso Ixarra; 1932 Oztin; 1932 

Nigarrez igaro zan atsua; 1933 Iru gudari; 1934 Gosemin eta azken ordua; 1934 Libe; 

1935 Buruzagijak; 1935 Urretxindorra; Crónicas. Yanki Hirsutus (Bilbao 1985) 

 

 
Jesus Elosegi eta anderea ERESOINKAren kartelaren aurrean.  

Parisen 1938ko apirilean 
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NÔ TEATRO JAPONESAREN ERAGINA 

 

DUBLINDIK BARRENA 

 

 

 

 

William Butler YEATS (1865-1939) & Lady GREGORY (1852-1932) 

Abbey Theatre irlandarraren sortzaileak 
 

 
Gau batez amets bat izan nuen, hain argi eta garbia ez zirudiela ametsa. Baserri 

abertas batean sutondoan ospatzeko ezkontza batez mintzo zen. Eta bapatean, beltzez 

jantzia, Amona agertu zen. Eireannn bera zen, Kathleen-ni-Howlihan, zeinaren 

oroitzapenak hainbat kanta eta ipuin zahar sorrarazi dituen, eta zeinaren amoreagatik 

hainbeste gizonek heriotzarako bidea hartu duten.  

(W.B. Yeats-ek Lady Gregory-ri idatzi gutun baten zatia).) 
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Negarrez igaro zen atsua-ren atarikoa 
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Pádraic PEARSE (Dublin 1879-1916) 

Politiko eta Teatrogilea: The Singer (1915). 

MACDARA 
 The fifteen were too many. Old men, you did not do your work well 
enough. You should have kept all back but one. One man can free a people 
as one Man redeemed the world. I will take no pike, I will go into the battle 
with bare hands. I will stand up before the Gall as Christ hung naked before 
men on the tree. 

 
MANAIN 

 Hogei mutil zoro larregi ziran… Gixon bakar batek 
azkatu daikez euzkotar gustijok, gixon bakar batez gixadi 
gustija gaizkatu eban lez. Neu juango naz euron atzetik, 
izkilu-barik, esku-itsi… eta azpiratzailien aurrian jagiko 
naz… Josu-Kristo gurutzian lez, gixonen aurrian biloxi. 
Jarraitu niri gustijok erijotzaren bila… gure ikurriñaren 
gurutzakatik… jarrattu nagixube erijotzaren bila Euzkadi 
bixi izan datten… 

 

Manu Sota & Joseba Altuna, Buruzagijak (Verdes, 1935) 

 

 



19 

 

AMAYA opera 

BILBAOKO EUZKO GAZTEDIJA.  

 

EGUNA, 1937ko epailaren 31a 

Guridi ereslari ospatsu ta entzutetsua, "Amaya"ren egile azkarra 

 

 

Eloy Garairen Eszenarioa AMAYArako. Ilargi betea 
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Nicolás Martinez Ortizen portada. Barcelona 1937-V-29  
 

 

HIRUGARREN EKITALDIKO AMAIERA: FUSILAMENDUA 

MARQUÉS: Valor, Pedro Mari, ella te llama desde el cielo.  

(Óyese un coro interno de voces de hombres que cantan:  

Jagi, jagi, euskotarrak, / laster dator eguna! / Sorkaldetik ageri da / argi 

gozo biguna. / Bere aurrian bildurtuta / igesi dua iluna. 

Alfredo Etxabe, Pedro Mari, (Verdes, Bilbao 1922) 
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Antonio Labaien eta familia Sarako Prefetenean (1937 ing.) 

 

 

Antonio Labaien "Ibargi”, Lurrikara, Euzko Gogoa 1955 
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Patrick QUEHEILLE (Barkoxe 1964) 

XAHAKOA. PASTORALA. BARKOXE 2010. 

 

Margolariak: Gonzalo Etxebarria – Henri Lechardoy 

8. Jelkaldia.     Hansberg 

Heben dütügü bildürik herri hontako gizonak 

Ontsa so egin dezagün hon dütüenez paperak. 

Spielberg 

Lehen soala düdatzen gütüen jenten kenteak 

Bihar hartüko dütüe Alemaniako bideak 

Saldotik sei berezten dütüe: Leon Laberrondo, Henri Althaparro. Germain Léchardoy, 

Clement Ascone, Justin Salaçar; Arnaud Hegoburu.  
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NOBELA & KRONIKAGILEAK  

 

 

Jose M. EIZAGIRRE  

(Tolosa 1881-Donibane Lohizune 1948) 

 

 […] 

Zuek emen gelditu zaitezte, izkilluak gertu euki, begia ernai... norbait 

igesi irtengo ba litzake bertan bota … zuek biok nerekin ateraño aurreratuko 

zerate eta gero zer egin bear dezuten nik aginduko dizutet ez gero atzera-

pausorik egin, ez bildurtu ezagunak dirala kupituta ez gelditu e..alako gauzen 

bat gerta tuko ba litzake zuei zer egin bear dizueten ni bazekiat… 

Ekaitzpean, Ekin, Buenos Aires 1948, Irudia, 189. or. 
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Sebero ALTUBE  

(Arrasate 1879- Gernika 1963) 

 

Gabeko zortzirak-edo ziran. Iritxi zan, Laztantxu, arratsaldean uts 

eman zioten toki triste artara: Ondarreta-ko kartzelara. Atarian, Naparroa-ko 

errekete batzuk aurkitu zituan. Galdetu zien Arrasturiko mutill aiezaz, baina 

etzioten ezertariko berririk eman. Orduan, Laztanxuk, badirautse:  

−Begira: Diputaziotik nator, Llamas Komandantearekin itz eginda, eta 

emen daudela esan dit. Nik eztet eskatzen mutillok ikusterik, baina bai nere 

senarraren kartatxo bat. Eztukete jatekorik; eztakite emengo oiturarik; 

eztute, ez arroparik, ez ezer besterik. Eztet eskatzen, beraz, kartatxo orixe 

baizik.  

Laztantxu eta Betargi. Baiona 1957 
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Fermin IRIGARAI 

(Auritze 1869 – Iruñea 1949) 

 

Biozmin andiekin ikasi dugu Eskualdunaren idazle bizkorra den J. 

S.P. Alemaniarat bildua omen zauritua ta an omen dago preso. 

Bioz andiko misiolaria eta buru oneko apez euskelduna. 

Gudu asiez geroz erizain zagoena lerroetan eta beti arrai bezain 

txukunki Eskualdunaren bidez astero edo amabortzero jakinarazten ginduen 

eskutitz ederrez guduaren goiti beitiak eta bereziki euskeldun gudularien 

berriak. 

[…] J. S. P. jauna; ez dakit non zauden, baño bioz-biotzetik eta 

Eskualdunaren bidez or doakizu ene biozmin agurra. 

Gerla urte, gezur urte. Pamiela 1993. 
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Sebastian SALABERRIA 

(Oiartzun 1915 – Hernani 2003) 

 

Milla beatzireun gañera ogei ta amaseigarren urtian,  

gerra triste bat sortu zitzaigun Españiyako partian;  

 […] 

An bi anaiak alkarren kontra giñala guk ez genekin,  

inkurriorik gabe alkarri tiroka fusillarekin;  

urrena berriz ospitalian bildu giñan alkarrekin,  

negar egiñaz berak esana ordun pena ederrarekin:  

Ire oin oiek jotako balak NERONEK TIRAKO NIZKIN! 

Neronek tirako nizkin, Auspoa 1964. 
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Jose Mari ETXABURU 

(Ondarroa 1913 – Hondarribia 2006) 

 

 

Bidean joiazala asi zan bigarren guda nagusia. Geu be Ameriketara 

laster joango ginan itxurea egoan. Etxedoiako inori ez eta Venezuelatik 

eskutitz bat eldu jatan, ango Inmigrazio Batzak idatzita. An sartzeko legeak 

eskatzen eban dirua ordaindu bearretik aske ixten ninduela, ta ango konsul 

Parisen zan Santos abizeneko bategaz artu-emonean asteko esaten eusten. 

Itxurea zanez, arrain lantegietako nire lana gogokoa eben; arraina kontserban 

ipinten ekien gizonen preminan egozan. Ta bereala idatzi neutsan Santos ari; 

baina ez neban izan erantzunik.  

 

Neure lau urteko ibilerak, Auspoa 1989. 
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Martin UGALDE  

(Andoain 1921-Hondarribia 2004),  

 

— Pan-pan!...  

Gizonak, mamuxel handi batzuk balira bezala, zapla! Alde batekoak 

erori beharrean, bestekoak erori izan baziren berdin irudituko zitzaigun guri. 

Nor zen hango epaile? Nor eraile? Fusilak zituztenek al zuten arrazoin? Eta 

Jaungoikoa, non ote zen? Han inguruan ziren txori guztiek kabiak utzi eta 

norabaitera ihesi joan ziren txio-txioka. 

[…] Gero, hutsa: denak etxera; azkar, ezer gertatu ez balitz bezala, 

baina azkar; azkarregi. Txoriak bezala nolabait ihesi. Gu, zain geratu ginen, 

horma bazter batean gordeta. Haietatik gizon bat geratu zen. Zuloak egiten.  

Iltzalleak, Caracas 1961 
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Piarres LARTZABAL 

(Azkaine 1915 – Ziburu 1988) 

 

ALEMANEN DENBORAK 

 

Eta hirugarrena, Xemartin Tipy, Panpi Tipy gure apezgai lagunaren 

anaia, odol-hustu zen, luzaz deika ari izanik auzoeri. Hauek, leihoak ideki 

nahi zituzten aldi oroz, tiroak berriz hasten omen ziren. Azkenean, gibeleko 

atetik jin ziren auzoak Bikaritegira, gure abisatzera. Ni orduan, joan nintzen 

oihuen lekura, argia pizturik, besoak altxatuz eta alemanez mintzatuz ahal 

bezain gora. Soldado alemanek inguratu ninduten eta hurbiltzera utzi, bainan 

Albert eta Xemartin, gure bi gazteak hilak ziren, elgarretarik zenbait 

urratsetan.  

Oroitzapenak. Elkar 1998 
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Jean ELISSALDE “Zerbitzari” 

(Azkaine 1883 – Lekorne 1961) 

 

Zer jauziak egiten dituen gizonaren izpirituak! Pilotatik Alemanetarat 

joan zauku betbetan gurea. Huna nola. Azkainen badugu plaza berri eder bat 

«fronton Chourio» erraiten diotena eta Debidart erretor zenak eginarazia. 

Bada, Alemanek beretu dute, han taulazko atherbe batzuetan berrogoi bat 

zaldi atxikitzeko, gutienetik ...  

Ezen Azkainen dire Alemanak: erresumako azken herrixkan ! Nork 

behar zuen hori erran: uste ginuen Gerla Handiko hil gaixoek etzutela holako 

sakrileiorik utziko, eta, bertze orduz Verdunen Pericard aintzindariaren hilak 

bezala, xutituko zirela beren orhoitzapenezko harriaren gibelean «etsaia» 

berritz garhaitzeko ! Ez, eta Alemanak gutartean ditugu, gure nausi, etxeen 

nausi, ororen nausi! Berrehun gizon buru zuri eta ehun eta hiruetan hogoita 

hamabortz zaldi, hamasei kanoi gothorrekin ...  

Erlea-8-tik jasoa, 2015. 
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Ramon SAIZARBITORIA 

 (Donostia 1944) 

 

Mendi mazela batetik bihurdika, karobitik pasatzen bidea eta bitan 

zatitzen gora, Lizarralderantz, eta bailara hondora aldapa pikoan, teilatua 

distiratsu eta tximinia kea dariola ikusten zaion baserri bateraino. Karobiaz 

iturginak dio harrizko horma borobil bat, pare bat metro diametrokoa eta 

pertsona baten alturakoa geratzen dela, lurrean sartua. Baserriari dagokionez, 

Iturrino du izena, eta gizon zahar bat bizi da bertan bere alaba soltera eta biei 

laguntzen dien emakume batekin. Bide horretatik behera jaitsi zen, beraz, 

36ko urriaren egunsentiren batean, Juan Aramendiaren asasinoa, pala 

bizkarrean zuela eta "Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazon" 

kantari.  

 

Lili eta biok. Erein 2015 
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Patri URKIZU  

(Lezo 1946) 

 

Azken orduan motor txiki bat lortu nuen ihes egiteko, baina goizeko 

hirurak ziren eta motorra martxan jartzeko ahalegin guztiak egin ondoren, 

alferrik. Ez zen martxan jartzen. Pieza bat kendua zioten. Gero jakin genuen 

hamabitik hamahirurako gau horretan askori gertatu zitzaiola holako zerbait. 

Jendeak ihesi egin nahi eta ahal zuen motorra edo beribila harrapatzen zuela. 

Baina jabeek delkoak, piezaren bat, gurpilak izorratzen zituztela eraman ez 

zitzaten. Hark behinik behin ez zuen konponketarik eta arrantzale ezagunen 

artean bost arraun eta bi ontzi aurkitu nituen. Egun sentirako nahitaez alde 

eginak behar genuen bi bateletan banatuak. 

 

 

Zoazte hemendik. Susa 1995 
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Inazio MUJIKA  

(Donostia 1963) 

 

Diputazioan omen zebilen lanean Artola, Babeserako Biltzarreko 

bulegoetan. ANVkoa zela, eta eguerdian, Cerveraren bonbardaketaren 

ondoren, ikusi zuela CNTko talde bat, dozena erdi lagun, hots handiz 

Diputazioan sartzen. Paper bat omen zekarten, inori erakutsi nahi ez ziotena, 

eta irri eta oihuka ibili omen ziren jauregi hartan barrena. Haien oharkabe-

une bat aprobetxatuta, ordea, eskuetan hartu omen zuen paper hura. Izen-

zerrenda bat zen, eta badaezpada, gogoan hartzen saiatu omen zen. Bost bat 

minutuan ahal izan zuena. Handik atera, eta Irujoren bila abiatu zela, 

lasterka. Noizbait, Irujo aurkitu, eta kontatu egin ziola zer egokitu zitzaion 

ikustea. Irujok paretaren kontra jarri omen zuen: "bota izenak!", eta haren 

idazkariak izen horiek apuntatu egiten zituela. Hamar izen bota zituela 

segidan, batere zalantzarik egin gabe. Denak eskuineko jende ezaguna eta 

herriko handikiak.  

Gerezien Denbora. Alberdania 1999 



34 

 

 

LUIS GARDE  

(Iruñea 1961) 

 

Forteko gorriak eskapatu dira, kagoendios. Akabatuko. Gizon bat 

korrika eskopeta eskuan duela. Hori da dena. Untxiak edo erbiak ehizatzen 

ohituta dagoen ehiztari batek ez die agintzen harrapakinei geldi daitezela 

tirorik jaso nahi ez badute […] 

San Kristobaleko presondegiari buruzko errelatoa idazten hasi 

nintzenetik, oroimenaren ur geldoak zirkulu mantsoetan eraginez, neure 

buruari noizbait galdetu diot posible zatekeen, ihesaldiaren osteko 

errepresioan, Diarioaren oharrean aipatu «berehalako miaketa eraginkor» 

hartan, Ezkaba inguruko herrietako biztanle zibilen parte hartzea.  

 

Ehiztariaren isiltasuna. Pamiela 2015 
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Kirmen URIBE  

(Ondarroa 1970) 

 

Letamendi Carabanchelera bidali zutenean, Erresistentziako beste kide batzuekin 

elkartu zen. Hantxe zeuden Jesus Insausti Uzturre eta Koldo Mitxelena, nahiz eta azken 

hau libratu egingo zuten handik hamabost egunera. 

Uzturrek itzulpen literarioak egiten zituen kartzelako patioan, kukubilko jarrita; 

asko egin zituen, tartean William Saroyanen lau narrazio. 

— Zer darabilzu paper horietan? —galdetu dio Txominek. 

— Itzulpenak, denbora-pasa. 

— Bai, jakinaren gainean nago gerra garaian heriotzatik libratu zinela itzulpenen 

kontura. 

 

Elkarrekin esnatzeko ordua, Susa, 2016 
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EGUNKARI ETA ERREBISTAK 

 

 

ESPETXEAN 

SANTOÑA, LARRINAGA ETA BURGOSEKO KARTZELETAN (1937-1941) 

IDATZITAKO TESTUEN ERREBISTA EUZKARAZ ETA GAZTELANIAZ 
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EL PERIÓDICO VASCO (Ingelesez eta gaztelaniaz) 

Basque childrens home. INGALATERRA. Kingstom 1937. 
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GERNIKA. Donibane Lohitzun 1945 
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ARGIA. CARACAS 1946 
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EUZKO GOGOA, 1. URTEA. 1.  ZENBAKIA.GUATEMALA 1950 

 

Ez gara izaki isolatuak, gure garaiaren eta kulturaren eta hezkuntzaren  

oinordekoak baizik. Orobat, iraganarenak. 

  


