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Jaun-andreok, bihotz-bihotzez agur guztioi!

Estatistika asmatu baino lehenago ere, jendeak ahoan zerabilen kontua
zen herri txikietatik ezin irten zitekeela goi mailako pertsonarik, ez eta gauza
handirik ere. Baina horixe bera esaten zuten juduek Betlehem-en kontura, eta
begien bistan dago ez zutela inondik ere asmatu. Horrenbesterainokoa ez bada
ere, Elantxobek ere, bere txikian, maila handiko seme-alabak eman ditu. Le-
henengo eta behin, herria kokatzeko hain txoko polita aukeratzen jakin zuten
antzinako ezezagunak, eta harrezkero aldapan zehar, itsasora begira etxeak eta
kaleak hain egoki antolatzen jakin dutenak ere bai. Ezin ditugu ahaztu arran-
tzale eta marinel trebeak, ez eta euskal idazleak ere, gaur ohoratu nahi ditu-
gun hiru hauen antzera: Andima Ibiñagabeitia, Imanol Berriatua eta Gorgonio
Renteria, besterik ere izan arren.

Askotan pentsatu dut mundu zabalean toki on eta eder asko badira ere,
Iparragirrek berak gogoratzen zigunez, gutxi, oso gutxi izango direla gure pla-
netaren luze-zabalean gaur ongietorria egin digun Bizkaiko marinel herri hau
bezain zoragarriak. Horregatik aparteko zori ona izan zuen Imanol Berriatua
Ibietak, Fidel eta Zeferinaren semeak, non eta hemen, Elantxobeko txoko ho-
netan 1914.eko abenduaren 24an jaiotzeagatik, lehor berdetik itsasora jaisten
den leku ikusgarrian, bertako uren ispiluan bere buru polita ikusi gura lukeen
neskatila baten antzera.

Umetan Elantxobe utzi eta Gernikara joan zen bizitzera. Ume bihurria
izan ei zen, eta nesken atzetik korrika joan eta haiek ikaratzea gustatzen zi-
tzaion. Halere, orduko askoren antzera, fraide-bidea hartu zuen gure Imano-
lek, eta ikasketak Foruan, Arantzazun, Zarautzen, Oliten eta Burgosko Agui-
lera-n egin ondoren, frantziskotar jantzia hartu zuen 1938.eko ekainaren 11n,
non eta Habanan, haraxe joana baitzen Espainiako Errepublikaren kontra mi-
litarrek eragindako gerratik ihes egitearren. Hamahiru urte Kuban egin on-
doren, 1950ean berriz itzuli zen Euskal Herrira, Foruan, Bermeon eta Bilbon,
frantziskotarren komentuetan bizi izanez. Foruko Frantziskotar Ikastegiko
maisua, eta 1952-54 urteetan bertako errektore ere izan zen. Orduko bere
ikasleen artean Joseba Intxausti, Fernando Mendizabal, Joxe Azurmendi, Joan



Mari Torrealdai edo Paulo Agirrebaltzategi aipa ditzakegu, geroago Jakin al-
dizkariaren bultzatzaileak eta, oro har, euskal kultura idatzian ospe handia lor-
turikoak. 

Bermeon zegoela 1957.etik 1967ra arte, «Itsas Apostulutza»ko kapilau
moduan bermeotar arrantzaleekin Afrikara joaten zen, Dakar aldera, bai eta
berauengandik gauza asko ikasi ere. Jatorriz, bera ere portu batean jaioa zen,
eta horregatik ez da harritzekoa itsasoak gogorki erakartzea. 

Gaztetandik Imanolek bi zaletasun nagusi izan zituen: euskara, bere he-
rrikoa, bere ama-hizkuntza, garai hartan frankismopean hain zapaldurik ze-
goena, eta atzerriko beste hizkuntzak. Eliz estudioetan ikasiriko latin, grezie-
ra eta hebreeraz gainera, Imanolek frantses, ingeles eta alemana hitz egiteko
moduan ere bereganatu zituen, bai eta, ulertzeko moduan, italiera eta katala-
na ere. 

Bilboko giroan Krutwig, Erkiaga, Gorostiaga, Otxolua, Akesolo eta bes-
te euskaltzale batzuekin biltzen zen, eta azken aldian Gabriel Arestirekin ere
bai, beti gure hizkuntzaren egoeraz eta etorkizuneko irtenbideaz berba egite-
ko. Euskaltzaletasun horren saritzat, 1961.eko abuztuaren 25ean Euskaltzain-
diak urgazle izendatu zuen. Harrezkero Imanolek Akademiaren biltzarretan
sarritan parte hartu zuen, eta bereziki 1968an, Arantzazun batasunaren proiek-
tua aurrera eramateko batzarra egin zenean. Ondoren ere, euskal aditza ba-
tzeko batzordearen kide izan zen, euskara batuan ekialdeko euskalkiekin bat
zetozen mendebaldeko formak onartzeko ahaleginak eginez (gara, zara, li-
tzateke...).

Idazle moduan, bere bokazioari jarraituz, erlijiozko lan batzuk prestatu
zituen (Kristiñau katezismoa, Lagunarteko mezea, Kubatik heldu berritan ar-
gitaratuak) bai eta Santa Maria Goretti eta Teresalina Zubiri-ren biografiak
ere (argitaratu gabeak). Itsasoa eta ni liburuan, aldiz, arrantzaleekin bizi izan-
dako ibilaldiak kontatzen ditu.

Euskararen aldeko ekinaldi nagusiak Anaitasuna aldizkariaren inguruan
egin zituen, bertako zuzentzailea izanez. Bilboko Iralako komentuko gelatxo-
tik, Imanolek, pazientzia handiz, idazle gazteoi artikuluak irakurri eta zuzen-
tzen zizkigun, maiz, kontura zetorrenean, kostaldeko jendeari ikasiriko berbak
tartekatuz: haizea poparean, gizon leberra, etab. Zenbaki bakoitzean, gainera,
hiztegitxo bat prestatzen zuen, irakurleen euskal lexikoa aberasteko asmoz. 

Imanol Berriatuak garbi ikusten zuen, euskarak, bizitzeko, munduko gai-
nerako kultur hizkuntza guztien antzera, batasuna eta estandarizazioa behar zi-
tuela, eskolan, hedabideetan eta etorkizuneko euskal administrazioan euskal-
dun guztiok eredu bat izan genezan. Imanolek baina, argi zeukan euskara batua
egiteko ez zela nahikoa, orduan eta orain ere zenbaitzuek oraindik uste duten
bezala, erdialdeko euskara bakarra hartzea. Literatur eredua nafar-gipuzkoar-
lapurtar euskalkien gunetik moldatua izan arren, nahitaezkoa zeritzon erdiko
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euskara hori gainerako euskalki guztietako hitzekin osatu eta aberasteari. Eta
Anaitasuna-n horixe egiten saiatu zen: euskara batuan ahalik eta hitz dialek-
tal gehien sartzen, Bizkaikoak batez ere, beste euskalkietan ezin egin zitezke-
en ñabardurak egiteko (bertan / berton, anaia / neba, lurra / behearen gain,
gorputz / gorpu, hatz / behatz...) hizkuntza sinonimoekin dotoretzeko (jau-
si/erori, askotan / maiz / sarritan, hizketan / berbetan, horma / pareta, nagu-
si / ugazaba, aitona / aitaita...) eta herri-hizkerako esaera jatorrez gatz-ozpin-
tzeko (total lerdoa, toton egin, eurrez...).

Oso harro sentitzen zen Imanol bere adiskide bermeotarren euskaraz eta
beronen aberastasunaz. Bada pasadizo bat hori ederto erakusten duena. Behin,
norbaitek Tolosako euskararen politasuna aipatu zuela eta, berak, oso-osoan,
honela erantzun zion: «Ba, nire ustez Bermeoko euskara hobea da, hor, gu-
txienez jendeak euskara egiten duelako, eta Tolosan, aldiz, gehienei erdara bes-
terik ez zaie entzuten».

Lehenagoko eta geroagoko euskaltzale askok bezala, –gaur teknologia
modernoari esker astero beren goi-gidaritza elektronikoa eskaintzen digutenak
ahantzi gabe–, Imanolek ere bazekien oraintsu arte irakaskuntza osoa erdara
hutsez jaso duen jendeari euskal gaiak ondo irakatsi behar zitzaizkiola, erre-
gelak azaldu eta erdarakadak eta erabilera okerrak zuzendu. Bestalde, Euskal
Herri osoari begira, inoiz herriko esamolde bitxiak, nahasgarriak eta txokoke-
ria batzuk eredu batutik baztertu behar izaten direla ere bai, euskaldunok el-
kar ondo ulertuko badugu. 

Gogoratu behar da gauza bera egin zuela Euskaltzaindiak, hilabeteen ize-
nak erabakitzerakoan, garagarrila hitzarekin ere, hego-ekialdeko euskaldu-
nentzat gaurko «ekaina» zen bitartean mendebaldekoontzat «uztaila» zelako.
Arrazoi berberagatik, gaurko esatari probintzianoegi batzuen garraiozale, es-
nezale edo kamioizale moduko hitzen ordez, euskaldun guztiontzat normala-
goak diren garraiolari, esneketari/esne-saltzaile edo kamioilari gurago zituen
Berriatuak, inori nahasbide eta belarriko minik sortzen ez diotelako.

Irakaskuntzari begira, hizkuntzaren homogeneizazioa ere maiz aipatzen
zuen, eta inolako zalantzarik ez dagoenean, erro bereko euskal hitz guztiak,
euskalki ezberdinetan garatuak, ahalik eta gehien grafia batu eta koherenteaz
idaztea aldarrikatzen zuen, ikasle eta pertsona arrunt guztiei dialektologo iza-
tea ezin eska dakiekeelako. Hortaz, h letrari dagokionez gaur oraindik paira-
tzen ditugun inkoherentzia absurdo batzuk (hatz baina atzamar, atzapar, azaz-
kal; hertsi, hertsatu, herstu, hesi baina estu, estutu; hosto, horsto baina orri...,)
astiroago berrikusteak mesede besterik ez liguke egingo guztioi. Irakasle mo-
duan dudan eskarmentuak eta ikasleen galderei arazo honetaz arrazoi kohe-
renterik ezin ematean sentitu dudan lotsak ondo erakutsi didate norainoko arra-
zoia zeukan gure frantziskotarrak.

Imanolek, bestalde, garrantzi handia ematen zion alfabetatzeari, eta ho-
rregatik ez zuen pentsatzen euskaldunik jatorrena denik txikitandik euskara ja-
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kin eta bizitza osoa euskaraz ezer irakurri gabe pasatu duena, eta are gutxia-
go, pertsona berberorrek bere erdara, neurri handiz behintzat, erdal liburuei es-
ker landu duenean. Herenegun gauean euskal telebistan bertoko futbol talde
famatu baten lehendakaria euskara penagarrian entzuteko aukera izan zenute-
nok badakizue zertaz ari naizen. 

Bere Herriaren etorkizunean sinesten zuen Aita Berriatuak, eta horrexen
aldeko apustua egin zuen bere bizitza osoan. Tokian tokiko txokokeria eta
probintzialismoen gainetik Euskal Herriaren batasunean sinesten zuen, eus-
kara batasun horrek ez bestek salbatuko zuelakoan. Gorago esan dudanez,
euskalki guztietako aberastasunak, Bizkaikoak batez ere, euskara batuan in-
tegratzen saiatu zen beti, euskal hitz guztiak, esaten diren tokietako jendea-
renak ez eze, euskaldun guztionak ere badirelako uste sendoan, horiek geu-
reganatzen ditugun neurrian. Horri esker, soilki iparraldekoak ziren aldiri,
deus, eraile, erizain, ihardetsi, jalgi, jin edo kausitu gaur edozein euskaldun
eskolaturen lexikoan sarturik daude, iparraldean hegoaldeko amildu, garatu,
berba, ikastola, jaurlaritza, jela, neba edo ulertu gero eta ezagunagoak diren
bezala. 

Egia da, inoiz toki bateko eta besteko hitzak lasterregi nahasten ibiltzea,
koktela oraindik aski eraginik ez dagoenean, gaurko egoeran bitxi xamarra ger-
ta daitekeela, berba egin gura ukan dut bezalakoak adibidez. Eta inoiz, etor-
kizuneranzko urratsak lasterregi eginez, gure Andolin Eguzkitzak horrelako
probokazio nabarmenak egiten zituen, baina, edonola ere, euskal lexiko aman-
komuna lehenbailehen lortzea, zalantzarik gabe, gure hizkuntza eta literatura-
ren normalkuntzarako oinarri-oinarrizko baldintza da. 

Euskal Herri osoko berbak zabaltzen diren neurrian, normala da, bestal-
de, hitz horiek berenganatu dituzten euskaldunek haien esangura jatorrari da-
gokionez, denbora joan ahala, jatorrizko erabiltzaileek bezainbeste eskubide
izatea. Horregatik, harrigarria da, esaterako, erresuma moduko hitz ezaguna-
ri, berez «errege baten peko herrialdea» esan gura duenari, gure literatura kla-
siko osoan ageri den bezala –hegoaldeon behin eta berriro berrargitaratuan,
gogora dezadan bide batez– orain iparraldeko zenbaitzuen erabileragatik ber-
ba hori «herrialde» esangura soila utzi nahi izatea, Estatu Batuak edo Vene-
zuela bezalako errepublikei erresuma esatea euskaldun irakurle gehienentzat
erabat absurdoa gertatzen dela kontuan izan gabe.

Erabilera orokorreko terminologiari dagokionez, Imanolek egiten zuen
bezala, nazio-zentzuagatik Euskal Herri osoa izan beharko genuke geure ikus-
pegian, eta ez, bista laburrez, nork bere txokotxoa. Nazio bat gira idatzia zuen
bere pankartan hegoaldeko euskal alderdi batek Iparraldean egindako agerral-
di batean, eta konturatu gabe, horrekin argi eta garbi erakusten zuen oraindik
ez garela nazio bat, tribu batzuk baizik, nazio serio eta egiazkoek beren hiz-
kuntza normalizaturik izaten dutelako. Gauza bera pentsarazten digu Iparral-
deko garagardo-fabrikatzaile batek, Euskal Herri osoan saltzeko ekoizten duen
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produktuari hegoaldean sortu eta bultzaturiko garagardo berba ezagunaren or-
dez, izen hori aldatu eta botilen etiketan azken orduko garagarno moduko as-
makeria ipiniz, hizkuntza zibilizatuetan behintzat terminologia berria ez dela
hitz dialektaletara birmoldatzen ahaztuta. 

Bizkaian normalean urten esaten den arren, aspaldian ikasi dugu batasu-
nerako aukeratu den hitza irten dela, eta beraz, ez zaigu zailegi gertatu geure
autobus, garaje, zinema zein eraikinetan sarrera-ren ondoan irteera irakurtze-
an, zer esan nahi duen ondo ulertzea. Horiek dira, hain zuzen, aspaldiko 26
urteotan euskara ofiziala daukan hego Euskal Herri osoan estandar moduan
finkatu eta hedaturiko formak, edozeinek dakienez. Horien lekuan, Baionako
aparkalekuan, frantses batuko entrée eta sortie-ren ondoan sartzea eta jalgi-
tzea bezalako itzulpenak jarr(araz)i dituenak, on luke gogoratzea handik Irun
eta Donostia hurbilago daudela Bizkaitik baino.

Arrazoi berberagatik, ez da batere ongi ulertzen, behin eta berriro aitor-
tzen duguna, hau da, nazio bat garela sinesten badugu behintzat, auzo erdare-
tan beti era bakarrean ageri diren Camino de Santiago / Chemin de Saint-Jac-
ques esateko, Euskaltzaindiak aspaldian Donejakue erabaki eta gero, oraindik
Santio-bidea eta Doni Jakobe bidea bezalako kartel berriak jartzen segitzea,
diziplina halako bertute txarren bat izan eta euskaldun jatorra izatearekin bat
ez baletor bezala. 

Txikitandiko euskaldunen alfabetatzeaz gainera, Imanolen beste kezka bat
euskalduntzea zen, hau da, euskara ez zekitenak gure hizkuntza ikastera era-
kartzea, eta horretarako beharrezkoa zekusan gure irakasteko metodoak egu-
neratu eta erraztu behar zirela. Izan ere, ordura arte, euskara ikasteko liburu
gehienak gramatikak ziren, hau da, hizkuntza zelakoa den erakusteko obrak,
baina horiek, latin, greziera edo sanskritoaren barne-erregelak ikasteko balio
bazuten ere, ez ziren egokiak gurea bezalako hizkuntza biziaz mintzatzen ira-
kasteko.

Israelen juduek etorkinei hebreera irakasten egindako aurrerakada han-
diaren berri jakinda, hara joatea erabaki zuen, Israelgo metodologiatik zuzen-
ki ikasteko. Hori dela eta, 1976.eko irailean Imanol Berriatuarekin Herrialde
Santura bidaiatzeko zoria izan nuen, eta bertan elkarrekin hilabete eman ge-
nuen. Arieh Shoval jaunagandik, orduko Hezkuntza Ministroaren idazkaria ze-
nagandik, era guztietako erraztasunak izan genituen, bai eskolak bisitatzeko,
hebreera errazeko aldizkariak ezagutzeko, irrati-telebistetako zentroak ikuste-
ko eta kultura eta politika giroko pertsona interesgarriekin hitz egiteko.

Bera bi hilabete gehiago gelditu zen Israelen, Ulpan batean hebreera ho-
beki ikasi nahi zuelako, hango gobernuak horretarako emandako beka bat
eman zion eta. Egotaldi horretatik ondorio oso onak lortu ziren gure herria-
rentzat. 
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Alde batetik, berehala pentsatu zuen Israelgo Ulpanen modura, –hau da,
pertsona nagusiei hebreera era trinko edo intentsiboan irakasteko eskolak– he-
men ere antzeko zerbait egin behar genuela, erdaldun pertsona helduei euska-
ra arin irakasteko: hortik sortu ziren, izenaz eta izanaz gure euskaltegiak, or-
dutik Imanolek horretarako sorturiko berbaz bataiatuak. 

Bestaldetik, Imanolek, juduek etorkinei irakasten zieten ‘ivrit
kalah edo hebreera erraza hura oso mesedegarria zela ikusita, berton ikasle er-
daldunei begira oinarrizko euskara prestatzen jardun zuen. Alde batetik la-
guntza estimagarria eskaini zigun Euskalduntzen metodoa egiten ibili ginenoi,
eta haren lana ezagutu eta aitortuz, bere argazkia liburuaren azalean jarri ge-
nuen. Gogoratu nahi nuke, nori berea baita zuzenbidea, liburu hartako ma-
rrazki guztiak Jon Juaristi idazlearen esku trebeari zor zaizkiola. 

Geroago, Imanolek, bere aldetik, Hitz egin metodoa prestatu zuen, bai eta
ikasleentzako irakurgai errazeko beste liburuxka batzuk ere, Ikasle Israelen adi-
bidez. Berak pertsonalki eskola asko eman zituen, batez ere Iberdueroko lan-
gileentzat. Hortaz, benetan esan daiteke, nire ustez, Imanol Berriatuari zor zaiz-
kiola, neurri handiz, gaurko pertsona nagusien euskal irakaskuntzaren oinarriak. 

Imanolek ez zuen inoiz galdu Israelekiko harremana. Hara eginiko lehen
bidaiaren ondoren, Euskal Herriko ikasle eta pelegrin talde batzuekin beste bi-
sita bat egin zuen 1980an. Hurrengo urtean azken aldiz itzuli zen Kristoren
jaioterrira, Ulpan batean hebreera hobetzeko hiru hilabete egiteko asmoz. 

Arieh Shoval-ek eta bere emazte Shoshana-k Imanolen azken egunak no-
lakoak izan ziren kontatu zidaten. Iluntze batean, aldizka egin ohi zuenez, fa-
milia horren etxera joan zen, adiskidetasun handia zuten eta. Arrats horretan,
bere ohiko umore onaren ordez, ilun zetorren eta ez zela ongi sentitzen esan
zien, buruko min izugarriaz omen zegoen eta: «Buruan aizkorakada bat eman
balidate bezala» izan omen ziren haren hitzak. Aspirinak hartuak zituen baina
ez omen zioten mina kentzen. Shovaldarrek ospitalera joatea gomendatu zioten. 

Biharamunean Jerusalemeko frantziskotarren komentuko aita nagusiak
dei egin zien, Imanol ospitalera jada konorterik gabe eramana zutela esateko.
Han egon zen artean bisita egin zioten Shovaldarrek, baina beti korderik gabe
aurkitu zuten. Bi egun geroago hil zen, 1981eko irailaren 15ean, burutik be-
herako odol-jarioaren eraginez. Arieh-k kontatu zidanez, komentuko fraideak
alde batera utzita, emaztea eta bera izan ziren Imanolen hiletan izan ziren per-
tsona laiko bakarrak. Huraxe izan zen, bestalde, Arieh-k eta Shoshanak beren
bizitzan ikusten zuten lehenbiziko kristau hileta. 

Sion mendian frantziskotarrek duten hilerrian ehortzi zuten Elantxobeko
semea, horma-hilobi batean. Horrela bete zuten Imanolen azken nahia, Israe-
len hiltzen bazen, gorpua Euskal Herrira ekarri barik, lurra bertan emateko
agindua zuelako, harentzat pozgarria eta ohorea baitzen Jesu Kristoren sorte-
rrian betiko etzanik gelditzea.
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Handik urte batzuk geroago, 1993ko irailean, Eusko Jaurlaritzako Hez-
kuntza Sailak antolaturiko bidaia batean, euskaldun irakasle batzuekin Israe-
lera itzuli nintzen, eta Imanolen hilobia bisitatu genuen. Neronek Elantxoben,
Ogoño aldean, harturiko lurra eraman nuen, bere ondoan Euskal Herriko oroi-
tzapena izan zezan. Bere hilobiaren aurreko zuhaitz baten inguruan utzi ge-
nuen, guztiok aita gurea kantatzen genion bitartean.

* * *

Hebreera modernoa ikastera Israelgo kostaldeko Natania deritzon herriko
Ulpan batera joan zen behin. Ikastegi horren izena: Akiva, horrela deitzen zen
judu baten omenez. Dirudienez, Akiva gizon zaharra zen eta ez zuen ordura
arte eskolara joateko aukerarik izan. Zahartzaroan baina, ikasteko gogoa eto-
rri omen zitzaion, baina jadanik beranduegi ez ote zen hasi zen pentsatzen.
Egun batean, iturrira pitxerragaz ur bila zihoala, txorrotaren beheko harria zu-
laturik zegoela konturatu ei zen, iturriaren begitik tantaka jausten zen urak,
denboraren poderioz beheko harria higatua zuen eta. Orduan Akivak erabaki
bat hartu zuen: bera ere, uraren ekimen eta pazientzia berberaz, ikasten hasi-
ko zen, falta zuen jakinduria eskuratu arte. Baita egin ere. Handik urte ba-
tzuetara Akiva jakintsu handia izatera heldu zen, eta gaur Nataniako Ulpanak
haren izena darama, ikasteko inoiz ez dela beranduegi frogatu zuen zahar ha-
ren omenez. 

Jerusalemeko hiriaren mendixka baten gainean Theodor Herzl (1860-
1904) austriar kazetariaren hilobia dago. Imanol eta biok hor izan ginen elka-
rrekin 1976.eko bisitaldian. Berori izan zen XIX. mendean mundu guztiko ju-
duek elkarrekin bizitzeko estatu propioa behar zutela aldarrikatu zuen
lehenbizikoa (Der Juden Staat «Estatu judua» liburuarekin, 1896). Ez da ha-
rritzekoa gaurko israeldarrek hura beren nazioaren aitatzat edukitzea. Batzuek
baina, bizi zenean, ameslaria eta burutik egina zela esaten zuten harengatik.
Gauza bera aurpegiratzen zioten gurean haren garaikide zehatza izan zen gure
Sabino Aranari ere (1865-1903). Baina Herzlek honela erantzuten zien ale-
manez judu ezkor haiei: Wenn Ihr wollt, ist kein Märchen, hau da, «Nahi ba-
duzue, ez da ametsa izango». Hori orain ere errepikatzen dute Israeldarrek, bai-
na, ametsaren ametsaz, hebreeraz: , im tirtzu, eyn zo aggadah.

Era horretako pertsonen antzekoa zen Imanol Berriatua bera ere. Beti
ikasten, beti lanean, inoiz nekatu gabe, gaurko eta geroko euskaldunak gogo-
an, haientzako euskal bideak prestatzen, bere etsenpluaz euskarazko esaerak
dioena baieztatuz: ezina, ekinez, egina.

Imanol, beti izango zaitugu gogoan. Har ezazu gaurko omenaldi hau zu-
rekin dugun zor handiaren nolabaiteko ordain txikitzat.

Eskerrik asko guztioi, jaun-andreok.
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