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Iiiaki Barriola lrigoyen mediku ospetsua Donostian jaioa zen 1906ko abuztuaren
15ean (bataio izenez, Ignacio Maria zen baina lagunartean beti Iiiaki), eta hiri berean
hila da 1998ko azaroaren 3an.

Donostiako Maristetan batxi!er ikasketak egin ondorean Madrilen egin zituen me
dikuntzako lizentziaturakoak, ondotik Parisen hobetuz eta gero Vienako Unibertsitatean
doktoradutza. 1936an itzuli zen handik eta bere tesia aurkeztu: Tratamiento Quirurgico
del cancer de recto, zeritzana, garai haietarako abantaila handikoa noski.

lfiaki, Abelino Barriola Aizpurua (1885-1944) euskal idazlearen semea zen. Abe
lino, euskarazko zenbait antzerkiren egilea eta Donostian zinegotzi zelarik, 1915. urtean,
bere proposamenez sortu zen "Escuela de Lengua y Declamaci6n Euskaras" deritzan
erakundea, antzerkigintzaz hainbeste Ian egingo zuena.

Anaiarteko gerra hura gogorra izan zen, izatez hain bakezale ziren Barriola fami
likoentzat. Aita Pauen exilaturik hi! zen eta Iiiakik berak, bere ekintza soila medikuntzaz
jardutea besterik izan ez bazuen ere, abertzale izatea zuen bere pekatua, hori pekatua
baldin bada; eta gerran parterik hartzeke, heriotzara kondenatua izan zen. Horren oroitza
latzak idatzi zituen 19 condenados a muerte deritzan liburuan, baina ez zuen izan ar
gitaratzerik 1978. urtera arte. Azkenik, heriotzatik libratu zen, baina hala ere, hiru ur
tetako kartzela zigorra ezagutu zuen.

Hala ere, gcrraren ondotik, medikuntzaren deontologia ongi beteaz aritu zen. Baina,
horrez gainera, idatziz eta Elbira Zipitriaren ikastoleri laguntza ematetik Santo Tomas
Lizeoaren sorketan parte hartzeraino. Laguntza horien eskergarriz, 1965eko azaroaren
24an Euskaltzaindiak urgazle izendatu zuen.

Bere arreba Mirentxuk, Donostiako Garibai kalean zuen denda hura, gudaostean
ginen euskaltzale guti batzuen biltoki izaten zen. Maritxu Barriola beti baitzen zerna
hitarako prest. Ondo oroitzen naiz denda hartan isilpean nola erosten nituen haurrei
euskaraz irakurtzen erakusteko Ixaka Lopez-Mendizabalen Xabiertxo zeritzaien Iibu
ruak, John Zabalo "Txiki"-ren irudi edergarriz apaindua. Liburu hau Euskalerriaren
Alde-k saritua zen 1923. urtean, 1925ean izan zuen lehen argitalpena eta 1932an bi
garrena. Bigarren honek isilpeko argitarapenak izan zituen, 1932.urte bera gordeaz, fak
simil gisa, eta erosketa haietan inoiz ez nien galdetzen non eta zelan argitaratua zenik,
edozer gertaturik ere, zenbat eta gutiago jakin hobe. Baina handik eramaten nituen aleek
abegi ona zuten eibartar euskaltzaleen artean, batez ere ikastoletan.

Gure gizartean, aide batetik zein bestetik, zenbaiten basatikeriak ikusiz, zuzenta
sunerako zerbait egin beharrez, 1980ko maiatzaren 27an, Iiiakiren etxean bildu ginen
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bakezale talde bat, ospetsu ziren J.M. Barandiaran, 1. Caro Baroja, K. Mitxelena eta I.
Barriola bera buru gisa zirelarik, Eugenio Ibarzabal eta Idoia Estornesek prestaturiko
"Aun estamos a tiempo" zeritzan manifestu hura sinatuz kaleratzeko. Zeren, gertatuak
gertatu, iruditzen zitzaigun bake biderako indarkeriak baztertu behar zirela, demokra
tikoki jokatu behar zela. Konpromezu hori aurrera eraman ahal izateko bere etxea iriki
zigun Barriolak.

Kultur aldizkarietan egin zituen lanak kontutan hartzekoak dira eta, adibidez, ho
rietako guti batzuk aipatuko dut: Bolet{n de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos
del Pars-en kolaboratzaile izan zen 1948.etik aurrera. Aldizkari hortako azken lanetariko
bat da, "Los Amigos del Pafs y el euskera" (ikus Bot. R.S. V. de los Amigos del Pars,
1991, 181-197. orr.). Aranzadi Zientzia Elkarteko Munibe aldizkarian, 1954tik hasi zen.
Hor agertu bai zuen "Algunas peeuliaridades de la sangre vasca" hitzaldi hura (ikus
Munibe, 6. urtea, 1954, 322-327. orr.), gai hortaz ordurarteko medikuntza ikerketak eta
Rh- delakoaren bereizkuntzak zer eta zertan ziren lehen aldiz agerraraziz. Aranzadi
Zientzia Elkarte honek antolaturik, Homenaje a D. Joaqu{n Mendizabal Gortazar de
ritzan liburukian, ordea, "Las aguas de Cestona y los caballeritos de Azcoitia". Bolet{n
de Estudios historicos sobre San Sebastian, 10. alean (1976) "El c61era de 1834 en San
Sebastian". Horiez gainera beste zenbait Ian hor-hemenka sakabanaturik, adibidez,
Muga aldizkariaren II. alean (1980), "Algunos medicos notables de la Bascongada".
Medikuntzaren historiaz Salamancako Unibertsitatean katedradun zen Luis S. Granjel
jaunari bere biziko laguntza eman zion, beronek aitortzen duenez, eta han agertu zion
Petrikillo sasimedikuari buruzko liburua. Baina, gogoangarriak dira gai hortaz RIEV-en
(Revista Internacional de los Estudios Vascos) euskaraz idatzirik eman zituen saioak.

La Academia Errante zeritzan mugimenduko taldekide zen eta Jose Miguel Baran
diaranen omenaldiz bildu zirenean, "Aranzadi, Azkue, Barandiaran y Eguren" zeritzan
hitzaldia eman zuen 1963an. Urte berean, beste hitzaldi bat, "Medicos guipuzcoanos de
la generaei6n del 98". Eta, bi urte geroago, "La medicina donostiarra en San Sebastian.
Curso breve" zeritzana. Guziok, Auiiamendi argitaldariak La Academia Errante-ren li
buru berezietan kaleratu zituen.

Euskal Herrian Unibertsitatea sortze lanetan nabarmendu zen 1963-1979. urteetan
eta horren ondoriozko kontu emateaz idatzi zuen liburu berezi bat.

Medikuntzazko beste idazlan askoren artean, honako liburu hauen egilea dugu; El
enigma de la muerte de Napoleon 1 (Donostia, 1950), La medicina popular en el Pars
Vasco (Donostia, 1952), Los Amigos del Pars y la medicina (Donostia, 1963), 19 con
denados a muerte (Donostia, 1978), El curandero Petriquillo (Salamanca, 1983), eta
Gestiones guipuzcoanas pOI' una universidad oficial en el Pars Vasco, 1963-1979 (Bil
bo, 1983).

Real Sociedad Baseongada de los Amigos del Pafs-Euskalerriaren Adiskideen EI
kartean zuzendari izan zen 1983-1985. urteetan. Hori baino lehen. 1985ean, Juan An
tonio Garmendiari lagundu zion 1768-1793 urteetako Extractos de la Sociedad Bas
congada de los Amigos del Pars direlako XII liburukiak argitaratzen. Bestalde, kontutan
hartzekoa da, hil ondorean, medikuntza gaiaz agertu den lana: "Viejos recuerdos" de
ritzana (ikus, Bolet{n de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pa{s-Euska
lerriaren Adiskideen Elkartea, LIV, 1998, 5-14. orr.).
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Euskal Herriko Unibertsitateak, bere lancngatik, Urrezko domina eman zion. Do
nostiako Udalak Hiritar Meritudun izendatu zuen, Mediku Kolegioak Ohorezko izen
dapena Urrezko ezaugarriarekin. Gainera, Eusko Ikaskuntza eta Sociedad Vasca de His
toria de la Medicina-ko ohorezko zen.

lfiaki Barriola, Koldo Mitxelena zenaren lagun handia zen eta honen heriotza on
dotik Egan aldizkariaren ale berezi bat K. Mitxelena, gizona eta hizkuntza izenburupean
eskaintzea pentsatu nuenean, lfiakiri ere Ian bat eskatu nion eta zintzo bete zuen eskaria,
"Mitxclena eta Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pafs" Ian jakingarri hura
igorriz (ikus Ic'gall. 19R7. 3-6 alea. I R5-1 RR. orr.).

Irlaki Garriola, Medrku kolegioak oilorezko izendatzoan. 19940"10

Baina hori cz zen euskaraz idazten zuen lehena, zeren Eusko Ikaskuntzak RJEV
en, XXXI. urtekoa, bi ale berezitan Julio Caro Barojari Omenaldia (1986) eskaintzean,
han agertu baitzucn "Jose Manterola" iker lana, bigarren liburukiko 655-660. orrial
deetan datorrenez, Horrez gaincra, hurrengo urtean, RIEV-en bertan, beste honako saioa
hauek datoz auskaraz: "Anton Erkoreka. Amilisis de la Medicina popular vasca" eta
"Peru Abarka-ren irakurpen berria", XXXII, 127-130 eta 301-314. orrialdeetan.

Hamabost urtez Colegio Medico de Guipuzcoa-ko idazkari izan zen I934tik aurrera
eta buru 1978-1993. urteetan. Eta 1994ko urrian Guipuzcoa medica-Medikuen ahotsa
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deritzan Sendagileen Elkarteko aldizkaria sortzeaz, lehen alearen 4. orrialdean agertzen
da orduan egin zitzaion omenaldiaren berria eta ale beraren, 10-11. orrialdeetan, dator
bere idazlan bat, "Guipt1zcoa Medica" deritzana, non agertzen zuen, 1911. urtean Ko
legioa sortu zenetik, hirurogeita hamar urteren buman izan dituen ekintzen berri ematea.

1fiaki Barriola, gizon zuzen, zintzo eta benetan ona zen; euskaltzale bikaina eta
musikazalea. Goian bego.

Juan San Martin


