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1
ELIZAREN BEHERAPENA

2017 urte hondarrean Baionako diozesak izan du inarrosaldi
bat ederra. 60 bat apezek gutun bat igorri diote apezpikuari
beren ezadostasun zenbaiten berri emateko. Sukaldetik ate
ra behar ez zuen txosten hori egunkari batek eskuratu du eta
berria plazaratu,1 eskandalua sortzen zela, eskandaluek irrati
telebisten entzulegoa goratzen baitute bai eta egunkarien sal
menta! Dokumentua ikusia ez zuten kazetariek ere komentatu
dute! Etxekoz etxeko egin behar ziren xuriketak, plaza gainean
hedatu dira. Zerbait ikusirik zuketen erraten lehenago «etxeko
sua, etxeko hautsak estal dezala».
Zenbaitek erranen didate kazetariek beren lana egiten
dutela. Egia da gehien gehienetan, baina ez beti; oroit 1989an,
Errumaniako Timisoaraz: media internazionalek, Ceaucescu
diktadore komunistaren gain eman zituzten zilo batean milaka
ehortzi hilak, argazkiak lekuko. Gezurra zen, bai eta Irakeko
gerlan frappes chirurgicales haiek, lehergailu amerikanoek ar
mada guneak baizik ez zituztela hunkitzen, bazterreko damu
izpirik gabe baitzioten. Edo 2015a, irrati telebista egunkari
guziak mobilizatu zituen berria: Mixel Platini futbol mun
dutik kanpo emana zela eta beraz ere FIFAko buruzagitzatik,
baizik eta diru saltsa batean sartua zela! Lurra baino behera
go eman zuten. Lau urte berantago Suitzako auzitegiek zuri
tzen zuten! Anartean lau urte pasatu zituen infernuan. Hu
tsak egitea nornahiri gertatzen zaio, baina denen juje zorrotza
izateko pretentsio gutiago behar lukete kazetariek. Juje ez!
1

Pierre Pépin, «La fronde des 60 prêtres», Sud Ouest 2016/12/01.
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Kondenatzaile, abokaturik gabe, kondenatuari bere burua zu
ritzeko xantzarik eman gabe. Lehenagoko Saint Office famatu
haren pare.
Kazeta, irrati, telebisten audimat hura goratzeko ez da
Eliza edo apezak/emazteak gaia hunkitzea bezalakorik. Ez naiz
hori horrela pentsatzen dudan bakarra. Antenne II eta France 3
telebistetan erredaktore buru izan Daniel Duigou batek ez du
besterik idatzi.2 Funtsean, zernahi on da delako audimataren
alde den ber, Alain Woodrow Le Mondeko kazetariak bere ofi
zioaz idatzi liburu batean dioenaz. 3 Pierre Duclos batek berro
geita hamar apezekin mintzatu eta egin liburuak ez du batere
kontrarioa erraten.4 Ez eta Le Pélerin astekari katolikokoaren
buru izana den René Poujol batek idazten duelarik ekonomia
edo politikaz, Elizaz bezain arinki mintzo balira kazetariak,
beren zuzendariak kanpo eman litzakeela.5 Suhard kardinala
ere alde bererat zoan zenbait dozena urte lehenago.6 Ez dela
gehiago deontologiarik errateraino doa Richard Salant CBSko
burua.
Hona hurbilagotik ezagutzen dudan zerbait. Arberuako
herrien berri badakit franko ontsa. Horietarik bitan hamasei
donado kontatu ditut denboran, ni barne. Denak karlosak,
2

«Les images de l’Église, complètement décalées et caricaturales que colportent sans
esprit critique les médias et le cinéma… (Daniel Duigou 27 or.).

3

«La course à l’audience banalise le travail du journaliste et le transforme en marchand de spectacle» (Alain Woodrow 129 or.).

4

«La merde est payante. (…) De mon temps on avait un code, une déontologie, maintenant on sacrifie tout sur l’autel des taux d’écoute» (Alain Woodrow, 144 or.) /
Edo: «Un prêtre qui se marie, qui est célèbre et qui parle, c’est du pain bénit! Les
journalistes en retard d’un scoop se ruent sur l’aubaine. Les rédacteurs en chef en
redemandent» (Pierre Duclos 121).

5

«Si les journalistes abordaient les questions économiques, politiques, sociétales ou internationales avec la désinvolture qu’ils manifestent le plus souvent vis-à-vis du fait
religieux, ils se feraient remercier par leur rédaction en chef» (L’Église et les médias:
Blog Cath’lib).

6

«Du réquisitoire dressé par l’athéisme contemporain contre l’Église…» (Cardinal Su
hard 69 or.).
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Arberuan erraten den bezala. Mutilzaharrak. Denak zaku
berean sartzeko on. Baina ez! Sekula 18 urteko neska bat
balakatzen banu eta enekin bizitzerat biltzen, apezpikuak ez
lezake batere aprezia. Oraino gutiago Arberuako giristinoek,
ene ordezkaririk ez bailukete. Batzuk eta bestek nahi ala ez,
nik hala erabakiz geroz, nehork ez nau harekin joatetik tra
batzen ahal. Banuke aipaldi kazetetan! Zenbat artikulu ez da
irakurtzen, baizik eta apezek ezkondu behar luketela! Ez dai
tekeela emazterik gabe bizi. Ahantzirik, debekatua izan ala ez,
bakoitzak nahi duena egiten duela gero.
Edo ahal duena! Zein kazetari arranguratzen da neka
zari munduko donadoez, ehunka badirelarik Iparralde osoan?
Haiek bezalakoak gogoan zituen idatzi Daniel Landartek Anje
Duhaldek kantatzen dituen bertsuak:
Eni errana zautan maite ninduela,
nik ere sinetsi enetako zela,
baina airatu da,
airatu da beste batekilan,
eta ni gelditu bakarrik herrian.
Ni kanpaina zolan, zolan et kabalekilan
biziko naiz ilun, uzkur eta herabe,
ez dakit zer egin ta nola kontsola,
arrunt hoztua dut barneko odola,
ez bainuen uste joanen, joanen zinela,
ni engainaturik etsai bat bezala.
Donadoetan badira beraz aspaldiko urteetan ezkondu
nahiak errabiatuak, hortxetan baitaude emazterik gabe, ez
norbaitek debekatzen dielakotz, baina besterik ez dezakete
lakotz. Froga: azken urte hauetan, gorago aipatu Arberuako
hamabostetarik biga elizaz ezkondu dira, et beste lau, emazte
batekin bizitzen hasi, berantean. Nork aipatzen du badirela
ere? Zenbat artikulu ikusi duzue haietaz? Haiek ez dute inte
resik? Kazetarientzat ez, ez baitute audimat hura goitiaraziko
11

apezek bezala. Non da kazetari deontologia? Non da deonto
logia Eliza hunkitzen duten beste puntu batzutan ere?
Apez izateko donado izatea guhaurek jakinean hautatua
eta nahi dugularik beste bide bat hartzen ahal dugunon kasua,
eta donado horiena berdina ote da? Apez baten biziak ez ote du
donado horiek beren bakartasunean gozatzen ez duten beza
lako atseginik ematen? Askotan entzun dut: «Baduzu merezi
mendu ba: laurogeita bost urteak pasatuak eta oraino lanean
ari!». Arrapostua ematen diet: «Merezimendurik ez, plazerez
egiten baitut nire lana. Ez eginbidez! Nahi dudalarik gelditzen
ahal naiz. Denek normal atzeman lezakete nire adinean. Bai
na hori gabe, horren falta sendi nezake». Entzuten duzularik
«Ehorzketa meza eder honetan, goxatu naiz», ikusten duzula
rik ezkontzak edo haurraren bataioak bi gazteri ematen dioten
zoriona, zorion horren parte bat, berekin daukaten apezaren
bihotzerat isurtzen da. Bai eta bere tripako minen purgatzeko
parada ematen diozularik beste bati. Eta zenbat horrelako!
Andolin Eguzkitza euskaltzaina hil zelarik, 2004an, Berria egunkarian, bere egunkarian, ehorzketen artikuluan aipa
tu zituzten eliza kanpoan eman dantzak, txistu, ikurrina eta
gaineratikoekin, baina hitzik ere ez eliza barneko elizkizunez!
Aipatu behar ez zen tona bat bazuen Andolinek. Sinestuna
zen: «Urrundu nintzen praktikatik lehenik eta erlijiotik ge
roago, nahiz eta uste dudan egiazki sekula ez naizela zinezko
fedegabe izan. Gero itzuli nintzen berriz ere eta hor nago;
baina biziki izpiritu kritikoarekin». Hona zer zioen Xabier
Kintanak: «Erlijio-kezka hori bere azken egunetaraino ukan
zuen, eta herioak eraman zuenean, Deustuko Unibertsitatean
Teologia ikasten ari zen».7 Teologia ikasteraino konbertitua!
Gure kazetariaren gogoa ez zen horrelakoak entzuteko forma
tatua. Horrelakoak ez ziren haren gustukoak. Gustukoak zi
tuenak har eta gaineratikoak utz, askoz ere garrantzitsuagoak
7

Xabier Kintana, Bidegileak, 2004/11, 11 or.
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izanik ere hilarentzat; ehorzketak eliza barneko haiek baitziren
Andolinentzat, eta ez kanpoan eman ziren dantzak! Gainera,
elizkizunez zelarik artikulua. Real-Athletic derbia aipatuko
zuen, kirol zelaia eta baloia bazirela ere erran gabe.
Nihaur, apez naizelarik, behin baino gehiagotan ibili
naiz ehorzketa zibiletan edo hilen erraustean, elizakoetan beza
la. Sinesten ez duena, sinestuna bezala errespetatzen dut. Iduri
zait laikotasuna dela, besten errespetua, geurearena nahi dugun
bezala. Zenbaitentzat laikotasuna, emazte mahomatarren be
harriak estaltzen dituen zapia debekatzea da, bai eta gurutze
bat lepotik dilindan ibiltzea… Johnny Hallydayk egiten zuen
bezala. Sinestea bera debekatua izanen den eguna arte. Nahiz
atea hetsi eta leihotik sartzen den beste molde batez, delako si
nestea: San Mames, futbolaren tenplua da; Tourmalet igaitean,
kalbarioa igaiten dute txirrindulariek, ez delarik gurutzearen bidea. Stade de France famatuan parte hartuko duzue futboleko
meza nagusian, «la grand messe du foot». Interneten ikusi dut:
«www.la-bible-de-la-paella». Gauza harrigarria, Parisko kazetari
famatuenetarik bat entzun dut erraten Notre-Dame katedra
lean sartzean «sakratua» sentitzen zuela. Non ba eta non ez!
Behin gizon batek erran zidan ez zuela konprenitzen
nolaz sinesten nuen Jainkoa baitan. Erantzun nion hark ere
sinesten zuela, ez Jainko bat bazela, baina Jainkorik ez zela.
Baina sinesten! Eta frogarik gabe!
Beste adibide bat. Bere bizia bururatzean Abbe Pierre
famatuak lekukotasun liburu bat atera zuen. Artikuluak iraku
rri ditut non, aipatzen zuten gauza bakarra baitzen, emazte
batekin etzatea gertatu zitzaiolako aitormena egiten zuela.8
Kazetari zenbaitek irakurri zituzten bi lerro bakarrak. Alta,
lerro horiez besterik bazen liburu horretan, hori bezain inte
resgarriak gutienez, zer eta nor izan zen erakusten baitzuten.
8

J’ai connu l’expérience du désir sexuel et de sa très rare satisfaction, mais cette satisfaction fut une vraie source d’insatisfaction car je sentais que je n’étais pas dans le vrai
(Abbé Pierre, 26 or.).
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Lourdes Iriondo hil zelarik, kultur munduko izen eza
gun bat entzun nuen euskal irrati batean: «Moja egin nahi
izan zuen, baina utzi zuen eta erlijiotik urrundu». Egia beste
rik zen. Xabier Letek berak erran zidanaz, osasun arazo larri
batengatik zituen mojak utzi. Berak idatzi kantuetan badira
kutsu giristinoa daukatenak. Bestalde Urnietako koroa zuzen
tzen zuen mezan, Xabier irakurle zela. Erlisionetik urrundua
zelakotz ote?
2018ko urtarrilean hil zen Joxean Artze. Denek erran
zuten desagertzerat zoan txalaparta piztu zuela, Ez Dok Amai
ru mugimenduaren sortzaileetarik zela, Hegoak ebaki banizkio
kantuaren idazlea, eta beste. Zenbatek oroitarazi dituzte lerro
hauek aipatzen dutena? «Berrogei urte zituela, sinestun bihurtu
zen Joxean Artze. Jainkoagan sinesten hasi zen eta handik au
rrerako olerki asko eta asko espiritualitatez zipriztinduak egin
zituen. Zenbaitetan kristau kutsuko espiritualitatea zen, beste
batzuetan zen erlijiokoa, edo Ekialdekoa behintzat».9 Iparral
deko Euskal Biblian irakurriko duzue: «J. Artze poetak begiz
berrikusi ditu Salmoak».10 Nihauri eskatu zidan behin Bahnar
deitu Salbaiak Dourisboure Beskoiztar misionestak idatzi li
burua, eta nonbaiteko xantza, bat aurkitu nion. Horrelakoak
ez dira aipatu behar! Lehenago blenoragia maladie honteuse
(gaixotasun lotsagarria) ekarria zen bezala, gaur egun, sinestea,
izpiritu «argi» zenbaitentzat. Eliza gaiak aipatzea alderdikeria
rik gabe zaila zaiela gaurko kazetari zenbaiti! Aho beteka ireki
duraz mintzo den mundu hau, elkar ezin jasanak itorik dago.
Laikotasuna, laikokeria bihurtu da. Artzeren alde hori predi
kutan aipatu bagenuen, jendeak ohartuko ziren baietz, badela
beste fededunik ere gure ondoan. Eta ez gizagaixo batzuk.
Gero aipatzen dugun 1968ko maiatz hartarik landa,
1973an, Piarres Xarritonek idazten zuen: «Bazter guzietan
9

Felix Ibargutxi, «Artzeren konbertsioa». El Diario Vasco, 2012/01/22.

10

Biblia Lapurtarrez, XI. or.
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memento huntan Eliza inarrosia dela orok badakite».11 «Guzie
tan» horretan Piarresek sartzen zuen Euskal Herria.
Kazetarien alderdikeria hori non nahi agertzen da. Ez
bakarrik Eliza hunkitzen duten puntuetan. Hala nola 2018an
maiatzeko lehenean, Langileen Eguna kari, 145.000 jende ibi
li ziren Frantziako karriketan poliziaren arabera, 210.000 sin
dikatuen arabera. Doi-doia baizik ez zituzten aipatu. Le Pen-i
askoz ere toki gehiago eman zioten, zenbait ehun baizik ez zi
tuelarik bildu Niza hirian. Parisen 1.200 bazter xehatzaile izan
baitziren, luze eta zabal aipatu zituzten haiek ere. Ez ziguten
erran ere zergatik bildu ziren besteak dozena milaka Frantzia
guzian. 3.000 Baionan berean! Pariseko haiek aipatu behar zi
rela, bai, baina beste guziak? Audimatarentzat baliosago bazter
xehatzaileak, saltegietako berina apurtuekin, beribilak sutan
edo makila ukaldika ari ziren poliziekin! Horra horra bezeroak
biltzen dituen peita!
Matagrin apezpikuak kontatzen zuen nola Elkabach
kazetari famatuak igorri zion telebistako talde bat osoa, erran
zezan ez zela hilaurtzea osoki haizu egitearen alde. 70 segun
do eman zizkioten arrapostuarentzat. Apezpikua mintzatu zen
eta ohartarazi diozesako familia elkarteak izenpetu ageria bere
egina zuela. Elkarrizketa ez zen behin ere pasatu.12 Ez zen aski
eskandalagarria audimatarentzat.
Gauza bera 2018ko neguan 350.000 jende bildu zirela
rik alde guzietan gaztek deiturik, aroaren alde, baina ere berro
gei bat mila barneko-hori, zenbait ehun bazter xehatzailerekin.
Telebista guziak hauei begira. Aroaz ez baita arranguratzekorik
dakizuen bezala! Baina makila ukaldi, beribil sutan, granaden
ke eta gaineratiko, zer bazka telebistarentzat!
2019ko udan pilotari batek oilar bati burua moztu zio
larik hortzekin, berria mundu osorat zabaldu zuten agentziek.
11

P. Xarritton, «Eliza eta fedea Euskal-Herrian», Zabal 3, 1973/X, 5 or.

12

Gabriel Matagrin, 238 or.
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The Guardian ingelesak ahalkegarritzat jo zuen ekintza hori,
bai eta Belgikako Le Soir, Luxenburgoko Le Quotidien eta
beste anitzek, hala nola El Mundo espainolak eta Hegoaldeko
egunkariek; zezenak ehunka garbitu dituztelarik uda guzian,
orrialde osoak bete dituzte zezen hiltzaileen… goresmenekin.
Hartzek mendian hil berrehun ardiak ez dituzte aipatu. Ger
takari horiek argi erakusten dute media askoren zintzotasuna.
Saltzen den ber, bota zernahi.13
Euskaldunak hurbiletik hunkitzen gaituen puntu bat
oraino. 1999an Mixel Cartategi Hazpandarra Niameiko
artzapezpiku izendatu zutelarik, euskaldun zenbait joan ginen
Nigerrerat haren ordenazionerat. Hegazkinetik jaustean pasa
porteak eman genizkion poliziako andere bati.
–E-txe-berri-ga-ray, Mendi-laha-tsu, Hegia-be-he-re.
Baina zer dira izen hauek?
–Euskaldunak.
–A! ETAkoak?
–ETA ezagutzen baituzu?
–Zer uste duzu ala? Telebistari so egiten diogu gero!
Ordenazio arratsaldean, dantza ikusgarri bat eman zu
ten. Lehen lerroan, Arenze kardinal beltza. Norbaitek bai
tzuen Herri Urratseko txapela, buruan eman zion. Hartu eta
kardinalak so egin zion:
–Zer da bandera hau?
–Euskal Herrikoa.
–A! ETAren bandera!
Euskaldunak aipatzea bezain segur, ETA heldu zitzaien
gogorat, Afrika zoko hartan, hedabideek ETArekin baizik ez
baikintuzten aipatzen! Hor nintzen ohartu zer indarra daukan
telebistak jendeen gogoak formatatzeko.
Uda batez, Frantziako itzulia ari zela, goizeko berrietan
entzun nuen Parisko irratian, ETAko euskaldun bat hartu
13

Peio Jorajuria, «Sarraski beltza, Herria, 2019/09/19.
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zuela polizia frantsesak. Berri sail berean, Etxebarria espaino
lak irabazi zuela etapa. Irratiari telefonatu nion.
–Nolaz ez duzu erran ETAkidea espainola zela.
–Euskalduna da!
–Bai, Etxebarria ere bai, eta harentzat espainola dela
erran duzu!
Horra alderdikeria, batere gezurrik erran gabe. Eliza
gaietan bestetan bezala. Baina ez Eliza gaietan bakarrik beraz.
Ez uste izan bakarra naizenik, apur bat kritiko kazeta
rien alderat. Urte oroz La Croix Parisko egunkariak ikerketa
bat egiten du jakiteko jendek zer dioten kazetariez. 2018an
lauetarik batek baizik ez zuen uste politika eta diru mundua
ren aldetik libro zirela.14
Ikusi behar da Parisko apostolu handi zenbaitek
elkarrizketa bat egiten dutelarik zer mespretxua daukaten gal
destatzen dutenaren alderat. Noiznahi mozten dute, galdera
berri bat egiteko, lehenari arrapostua ematen ari direlarik, den
mendreneko jendetasunik gabe. Edo honek erraten ari due
naren segida, berek ematen, ongi erakusteko elkarrizketatuak
bezainbat badakitela.
Frantziako kazetari handienetarik den Jean Claude Gui
llebaud batek ere hitz gogorrak baditu bere lankide zenbaiten
alderat: egia osoa ez erratea baino gehiago, gezurrak ere ate
ratzen dituztela.15 Baina ez ditut denak zaku berean sartuko
eta hurbiltzekorik ere ez. Liburua irakurtzean ohartuko zarete
zenbat hazten duten neure gogoa.
Egia erran, ez dute beti egiaren errateko libertaterik. Do
minique Jamet bat L’Aurore egunkaritik joan zen, erran behar
ez zena idatzirik, Giscard lehendakariaren Afrikako diaman
teez. Raymond Aron batek Le Figarotik dimisionatu behar
14

«Medias: crise de confiance». La Croix 2019/01/24. «L’mpopularité des médias ne
cesse de s’accroître» (Jean Claude Guilebaud, 10 or.).

15

Jean Claude Guillebaud, «Le deuxième déluge», 8 or.
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izan zuen, bere kronikak ez zirelakotz nagusiaren gustukoak.
François de Closets telebistatik bota zuten 1968ko maiatzean
De Gaullen gustukoak ez zirenak erranik. Europe I irratitik
22 kazetari zituzten kanporatu hilabete horretan. 18 France
Interetik. Yves Roucaute batek idatzi izan du ORTF erakunde
publikoaz, SAC sasi elkartearen baimenarekin zirela hartzen
kazetariak eta ez beren balioaren arabera.16 Lana galtzerainoko
kemena dutenen ondoan, beste zenbat?
Eta kapitalak duelarik media bat erosten, hau libre gel
ditzen da, izanik ere Le Monde? Ez da errax zintzo izatea. Ku
raia badutenak ere ikusten dira. Auto Plus, Biba, Tele Star eta
beste agerkari batzuk erosi zituelarik Reworld Media sozieta
teak, 330 kazetaritarik 194k dimisionatu zuten ez zutelakotz
nagusi berrien ikusmolde bera.
Alderdi politikoak berak zer heinetaraino dira sinesga
rri? Iduri luke alderdi bakoitzak bere ikusmoldea baduela eta
jendeak ikusmolde horretara bildu nahi dituela. Oroit naiz
entzunik, Macron ari zela eskuin muturrekoak bildu nahiz,
bere ikusmoldea haienari hurbiltzen. Gehiengoa nahi ba
zuen lehendakari hauteskundeetan, zerbait egin behar zuela.
Botoen biltzea da alderdi baten helburua ala jendeak biltzea
mundu honentzat bere ustez hoberena den ikusmolde bati?
Alderdiek dute jendea bildu behar ala jendek alderdia?
Baina itzul gaitezen gure Baionako gaierat. Duela ho
gei urte, Gaillot apezpikuaz sortu eztabaidak oroitarazi dizkit
oraingo geureak. Haren ikusmoldeek gure apezpikuarenek
baino biziki eztabaida gehiago sortu zuten: ez ote genuke
garai haietan deitoratzen genuen tolerantzia falta hura bera
erakusten gaur egun… beste alderat? Elkar hautatu duten
senar-emazteen artean badira ezberdintasunak, ezadostasunak,
kalapitak. Nola ez diozesa batean dauden 250 apezen artean,
16

«Souvent, les recrutements s’opéraient non pas sur des critères professionnels mais à
partir du SAC.» (Yves Roucaute, 251 or.) - «Fabius était en prise directe sur nous»
(255 or.).

18

aterabiderik ikusten ez dion krisialdia bizi duen Elizan? Aita
Sainduak berak ez ote du oposizio bat han berean, Vatikanoko
harresien barnealdean?
Hauteskundeetan badira botoa Hollande, Sarkozy, Le
Pen, Mélenchon, Hamon, Fillon, Macron eta besteei eman
dietenak. Batzuk ala besteak ez ote gara elkarrekin bizi, batere
joka hasi gabe? Baionako apezak oldartuak, Diozesa pusketan,
hautsia, Kristau komunitatea bi parte egina, zatikatua, urra
tua, nahasdurak17 eta horrelako idatzi eta entzun da. Gauza
berria baitzen? Lehen aldia, batasun sakratu hark kraskadu
rak bazituela hemen? Aspaldikoa da. Betikoa. Bota diezaiegun
lehenik begirada bat, labur bada labur, lehenagoko zatiketa
ezagun zenbaiti.

17

M.L. Herria, 2016/03/03 - Peio Ospital, Herria, 2016/03/17 - Maite Irazoqui,
Herria, 2015/03/24.
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2
BAIONAKO HAUSTURAK

Suhard kardinalak zuen idazten 1947an, bekatorosez, ez hain
sainduz eta arnegatuz, kartsu eta epelez egina izan dela beti
Eliza.1 Bibliatik horrela da: Kainek bere anaia garbitu zuen,
Lothen alabak beren aitarekin etzan ziren, Jakobek bere
ondorengoa lapurtu zion Esauri, Josep esklabo saldu zuten
bere anaiek, Davidek Urie kapitaina hilarazi zuen honen
emaztearekin adulterioa egin ondoan, Judak Jesus saldu zuen,
Jondoni Petri lehen aita sainduak ukatu…
Hemen berean, nork ez daki XIV. mendean, apezpiku bat
izan zela Donibane Garazin bere kalonjeekin, denbora berean
bigarren bat bazelarik Baionan, beste kalonje andana batekin,
denak diozesa berekoak. Denak katolikoak! Non zen batasuna?
Bianan ehortzia den Zesar Borja, Alexandro VI. aita
«sainduaren» bastartetarik bat, 1491n, Iruñeko apezpiku izen
datua izan zen 17 urtetan, 27 behar zirelarik apezteko. Baina
ez apezpiku paga hunkitzeko! Dakizuen bezala, aitak kardinal
kargurat hupatu ondoan, Nafarroako erregearen alabarekin
juntatu zen. Eta Elizak ez du leher egin!
Gure lehen seminarioa, jansenisten eskuetan eman zuen
Druilhet apezpikuak 1720an. Ez da ahantzi behar Duvergier
de Hauranne, St Cyrango abadea, jansenisten gogolari han
dia, Baionako semea zela, Itsasuko erretore izana, gorago hu
patu aitzin eta bere eragina izan zuela hemen. Lehen semina
rio horren ondotik, honi kontra egiteko zuen sortu bigarren
1

«Composée d’hommes, elle comptera donc des pécheurs et des tièdes, des fidèles et des
apostats, des schismes et des hérésies» (Cardinal Suhard 55 or.).
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bat Larresoron Daguerre apezak 1732an: bi seminario lehian,
diozesa berarentzat!
Frantziako Iraultza garaian, zenbat herritan ez ziren izan
bi erretore, bat apezpikuak izendatua, bestea gobernuko gizo
nek? Bardozeko kasua famatu egin dute Monho bikarioaren
bertsuek: «Eskandala izigarria».2 Mentaberri erretore ofizialak
erdi hutsa zen elizan ematen zuen meza; besteak, apezpikuak
izendatu Elizaldek, mukuru betea zen Salako ezkaratzean.
Lekornen, Mesplouet apez iraultzaileak poliziari salatu
zion non zegoen gorderik Izizarri beste lekondar apeza, eta
hau preso eraman zuten.
Frantzian guk baino beherakada handiagoa jasan zu
ten Iraultzaren ondorioz: apezen erdiak baino gehiagok apez
goa utzi zuen. Baionako diozesan aldiz 180 apezetarik 27k,
% 15ak baizik ez. Apez andana bat mugaren aizolbean eman
zen3 artetan itzuli bat egiten zutela gordezka hemen gaindi,
bataio eta ezkontza segurtatzeko, non zeuden zekitenentzat.
Elizak hetsirik egon ziren hamar urtez.
Ala Frantzian, ala hemen, apez berri bihi bat gabe, ha
mar urte ziloan egon ondoan, hemeretzigarren mendean Eli
zak ezagutu ditu bere urterik aberatsenak: 1801etik 1810erat
hamar apez berri baizik ez zelarik izan hemen, bat urtean,
ondoko hamarkadetan, urtean 10etarat hupatu ziren. Semina
rio handia solairu batez goratu behar izan zuten. Mende har
tan ziren sortu Beloke eta Betharrameko apezak, Angelu eta
Uztaritzeko serorak, Iparraldeko nesken erdiak baino gehiago
serorek sortu eskoletan ibiltzen zirela: 80 neska-eskolaz goiti
sortu zituzten: 51 Uztaritzeko serorek, 24 Angelukoek, gaine
ratikoak beste ordena zenbaitek. Inspektore publikoak4 berak
2

Piarres Lafitte, 36 or.

3

Hirurehun batetarik, berrehunez goiti. A. Lebourleux, Kalakorikos, 2010, 259 or.

4

«La comparaison avec les institutrices laïques était en faveur des soeurs». P. Hourmat,
291 or.
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zioenaz, serorenak ziren hemengo neska eskola hoberenak.
Lehertua izan ondoan, Eliza zutitu zen. Ez da etsitu behar!
Ñabardura zenbait halere, Frantziako haiek berak: behe
rakada zenbait jasan ziren XIX. mendean, bereziki Hirugarren
Errepublikako laikokeriekin: eta azkenik XX. mende hastape
nean, Estatua eta Elizen berextearekin: fraide eta serorek le
kuak hustu behar izan zituzten, egunetik biharrerat, hogeita
hamar milako bat Frantzia osoan; gureak hegoaldean hartu
zituzten, hala nola Belokeko fraideek sortu zuten Lazkaoko
komentua, Uztaritzeko serorek Irungo kolegioa. Baina gehie
nek ez zekiten norat jo. Apezak ez zituen gehiago Estatuak
pagatu eta gorriek uste izan zuten paga horren faltan, apezak
desagertuko zirela.
Odol huste hori batere ez zuten gaizki ikusi zenbaitek
Elizan berean: apez kongregazioak ez ziren apezpikuen mene
ko. Diozesetako apez batzuk lehiakide bezala sentitzen zituz
ten fraideak ala diru ala lan aldetik. Hemen ere ezagutu dugu
horrelakorik diozesako apez zenbait eta Belokeko fraideen ar
tean geroago erranen dugun bezala.
Xuri-gorrien borrokak famatuak dira… Denak elizan
ibiltzen ziren. Bizkitartean, denek bat egiten zutela erran dai
teke? Ba ote dakizue, gaur egun oraino fraide edo moja bat
ez daitekeela irakasle izan lizeo publikoan, agregazio diplo
ma izanik ere, bakarrik, erlijioso delakotz! Baztertuak diren
bakarrak Frantzian… ez bada gaixtaginak.
XX. mendeko hastapenean ere izan zen beherakada bat
Frantzian: 1905ean 1733 apez berri izan zirelarik, 704tarat
jautsi ziren 1914an gerla hasi aitzinean. Adituen arabera, Isaak
Hecker apezaren teoria berria sartu zelakotz Ameriketatik:
denbora otoitzetan galtzeko partez, eraginkortasuna, «l’efficacité», bilatu behar zen. Eta laster! Ameriketarik heldu, eta
berrikuntzak izan zuen arrakasta… bai eta ondorioak: apez
berrien kopurua azkarki apaldu zen. Zerbait ikusirik zuketen
lehenagoko zaharrek erraten: laster lan, alfer lan.
22

Gero errotak itzulia egin zuen: 240.000 aletan saldu zen
Dom Chautard trapistaren liburua: La vie intérieure, âme de
tout apostolat. Honen ondotik jin Le Christ vie de l’âme Dom
Marmion beneditarraren 75.000 aletan joan zen. Gero Lisieuxko Terexaren Histoire d’une âme, hiru milioietarat igan zen eta
azkenik Charles de Foucault-en biziak, Hervé Bazinek idatzi
rik, 500.000 ale egin zuen. Horiek denek gogoak aldarazi zi
tuzten eta ez da dudarik badutela zer ikustekorik hogeigarren
mendeko lehen partean Elizak izan zuen osagarriarekin.
Bigarren parteari doakionaz, 1968ko maiatz hartan
ikusten dute anitzek gure arazoen iturria. Ezin uka izan zuela
eraginik, baina munduan barna izan beste gertakari batzuk ere
bai. Elizari berari doakionaz biziki lehenago hasiak ziren al
daketak eta horien ondorioa izan zen Kontzilioa (1962/10/011965/12/08). 1968ko maiatza aitzin beraz.
Guretzat, XX. mende erdian hasia zen bigarren be
herapena, eta ez maiatz horren edo pilularen kondenaren
ondorioz. Lehenago sentitu ziren lehen erorikoak. Maiatz ho
rren aitzineko urteetan azkarki jautsi zen elizan ibiltzen ziren
gazteen kopurua, laurden batez nonbait han.5 Apezgaiena ere
alabaina: Iparraldean ehun eta hiru apez berri izan ziren 19521962 artean; bost, 1992-2002 artean.6 Hegoaldean 805 apez
gai zirelarik 1962an, 91 baizik ez zen gelditu 1974an.7
Badut beldurra Napoleon enperadorearekin izana zen
jadanik beherapen bat, gurea ez baita lehena! Ez uste zenuke
ten aldetik. Konkordatua izenpetu zuen Napoleonek Erroma
rekin. Eliza, Estatuaren meneko gelditu zen: Estatuak zituen
izendatzen apezpiku, bikario nagusi, parrokia handietako
erretore, kalonje eta Elizako kargudun guziak. Hirugarren
5

«De 1961 à 1969 entre 1/4 et 1/3 des jeunes avait abandonné la pratique» (Guil.
Cuchet 96 or.).

6

Fededunak 9, 2003/XII, 5 or.

7

Belen Altuna 37 or.
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Errepublikarekin, lehendakariak gorriak izan ziren, hargin
beltzak. Elizaren etsaiak izanki eta haien baimena behar zen
apezpiku eta beste izendatzeko! Gobernu gorrien baimena be
har zen ere parrokia berri bat irekitzeko. Hargin beltzen eskue
tan ziren gobernuena! Eta Elizak ez zuen leher egin!
Auzoalde berriak sortu zirelarik hirien inguruan, parro
kia baten sortzea ez zen Elizaren baina Estatuaren esku. Parro
kia berri horietarik aski ez sorturik dira jendeak lehen-lehenik
Elizatik baztertu…, herriko elizatik urrunegi bizi zirelakotz.
Entzun zuketen haiek ere gaurko leloa, «aski duzue zentrorat
joatea», baina ez baitziren joan, orain baino gehiago!
1906tik harat, Elizak eta Estatua berezi eta, nahi zuena
egin baitzezakeen Elizak, orduan ziren eliza berriak eraiki. 52
izan ziren Paris eta inguruetan 1925 eta 1930 artean, Pierre
Lhande jesuita euskaldunak bultzaturik, bai eta 12 eskola, 8
ama eskola, 14 haurtzaindegi eta 40 eriartaleku:8 «Les chantiers du cardinal». Baina berantegi! «Behin galduak galdu,
betikotzat galdu» kantuak dioen bezala. Paris inguruak etxez
betetzen hasi zirelarik, elizen tokiak sartu zituzten arkitektoek
beren planoetan, eta apezpiku zenbaitek, eza eman9 harritze
koa baita! Aldiz, Poloniako Silesian, meategien gunea indus
trializatu arau, sortu zituzten parrokia berriak, hirian galdu
laborariez arta hartu eta gaur egun langileria horrek egiten du
Poloniako gune giristinoena.10
Baionako apezpiku laguntzaile izan eta Nanterrerat joan
zen François Favreau batek azpimarratzen zuen eraikuntzen
8

Pierre Lhande, Plon, 1930 (135 edizio!!!).

9

«Les aménageurs qui réservent des terrains dans les villes nouvelles pour construire des
églises sont déconcertés parce que les évêchés les refusent. Tel est le cas à Clergy Pontoise, à Villeneuve d’Ascq, Le peuple est décontenancé et la déchristianisation – ou plus
exactement la non-christianisation – s’accélère dans les villes nouvelles et les quartiers
neufs» (Gérard Cholvy 215 or.).

10

Jean Delumeau, 368 or.
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garrantzia, bai eta elizen hurbiltasunarena.11 Damu da ez bai
tzen hemen gelditu.
1914-18ko gerla garaietan gorri eta xuri guduketan
elkarrekin ibiliz, elkarrekin sufrituz, elkar ezagutu zuten
hurbiletik. Ondoko gerlan, Alemanian, bost urteko presoal
dia iragan zuten elkarrekin; batasuna egin zen berriz ere.
Han! Hemen beste hausturarik izan zen. De Gaullek bote
rea hartu zuen Londresen; Frantziaren erdia Petain maris
kalaren esku gelditu zen, honek nahi ala ez hautsi-mautsi
batzuk egin behar izan zituelarik, beste erdia beretua zuten
alemanekin. Baziren itsutuki De Gaullen aldekoak, berezi
ki maquisards deitu sasigudariak. Beste asko, franko ontsa
konpondu ziren Petainekin, Hamalauko Gerlan gaitzeko
ospea bildua baitzuen eta gerlari ohiek gain-gainetik esti
matzen baitzuten.
Vanstenberghe Baionako apezpikua errotik alemanen
kontra agertu zen, Bulletin diocésain bere astekaria debekatua
izateko puntuan. Aldiz, Eskualduna, kalonje baten esku zen
gure astekariak, gelditu behar izan zuen gerla bukatzean, ale
manen alde agertu zelakotz, Errusiako komunistetarik alema
nek begiratuko zituztelako esperantzan.
Frantziako apezpiku eta apezei doakienaz, Hirugarren
Errepublika antiklerikaletik landa, beste jokamolde bat izan
zuen Petainek Elizarekin. Ene biziko lehen oroitzapenetarik
bat: serora ikusia nuen neure herrian eskola ematen zibilez
jantzia, eta gero, Petainek baimena eman zielarik, serora jan
tzian. Apez eta herri bi zatitan zeuden, batzuk Petainen alde,
besteak De Gaullen alde. Eliza orokorki Petainen alde beraz.
Baina 5.000 apez eta apezgaiek bost urteko presoaldia egin
11

«En Ile de France il manque plusieurs centaines de lieux de culte. Une réelle vie de
communauté chrétienne n’existe que si son centre de rencontre est à moins de 400
mètres du domicile des pratiquants» (Cholvy 216-217). Bergogliok 600 metro ai
patzen du Buenos Airesetarako (ikus 142 notatxoa). Frantzian, 10-20 kilometro
normaltzat dauzkate orain ainitzek!!!
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zuten Alemanian, 64 hil ziren heriotza-kanpoetan (12 Bu
chenwalden, 16 Dachaun, besteak beste).
Parisen sartu eta De Gaullek berak Frantziako 24 apez
piku kargutik kentzea eskatu zuen Vatikanon, horietan bi
kardinal, Gerlier eta Lienart, sobera Petainen alde agertu zire
lakotz: biak kolpatuak izanak Hamalauko Gerlan! Gero Joa
nes XXIII izan behar zuen Roncalli baitzen nuntzio Frantzian,
diplomazia handirekin jokatu zuen eta bi apezpiku baizik ez
ziren kargutik kenduak izan. Baina ageri da zer nolako haus
turak baziren! Gaurkoak ez bezalakoak!
Beste zatiketarik ezagutu zen gero. Apezgai nintzelarik,
Hazparneko misionestek (eta norbait ziren!) ordezkari bat
igorri zieten Lartzabalen bilduak ziren apez batzuei: «Zuen
gazteak ez igor Ekintza Katolikoaren bilkuretarat!». Nekazari
munduko barnealdean, gorenean zen apezpikuak artoski sus
tengatzen zuen «Euskaldun Gazteria», Larre, Xarriton, Hiriart
Urruty eta beste apez batzuk gidari. Ordu arte herri guzietan
errotu nesken Ama Birjinaren kongregazioarekin lehian zen.
Batzuek sineste osoa aspaldiko kongregazioan; bestek, aldiz,
Euskaldun Gazterian. «Erretor bat ba omen zen eskualde har
tan [Pagola aldean] zin egina zuena Ekintza katolikoa bere pa
rropian sekulan ez zuela sartzerat utziko».12 Lehenagotik ere,
bi apez «arraza» baziren, Terrier gure apezpikuaren arabera:
aitzina joan nahi zutenak eta besteak.13 Ez ote zen Eliza bera
bi parte egina?
Gerla garaietan sortu ziren apez langileak; 17 urte ni
tuen, hogei urteko gazte bat gurutzatu nuelarik: lanak izan
nituen sinesten apezgaia zela eta udako bi hilabete peont
zan iraganak zituela, batxiler zelarik. Apez horietan lehenlehenetarik, Jean Olhagarai euskalduna, Mission de Paris
12

Joseph Camino, 2007, 135 or.

13

«On constate un fossé entre l’aile marchante et la masse traditionnaliste. On parle,
sans trop savoir, de certaines ‘avancées’. On parle aussi d’intégrisme» (1947an Apez
pikuen Biltzarrerako egin txostenetik).
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taldekoa. Hogeita zortzi izan ziren Iparralde ttipi honetarik.14
Badira CGT komunisten sindikatuan sartu zirenak, langileei
Jesusen Berri Ona ezagutarazteko bide hoberena zela pentsa
turik zuzen edo makur. Zer ez zuten entzun! Bihi batek ez
zuen urrats hori egina 1953an, debekatuak izan zirelarik. Ho
rra berriz ere Eliza zatitua. Batzuk, Suhard eta Lienart kardi
nalak buru, horien alde; besteak, Vatikanoko Ottaviani kar
dinala buru, kontra: zilo bat sentitzen zuela, bere hautua eta
sinestunen artean, idatzi izan du Olhagaraik.15
Azkenean Vatikanotik atera zen manua, 1954ko mar
txoan: lehenbailehen behar zituztela lantegiak utzi. Eta laneko
lagunak. Zenbaitek Eliza zuten utzi. Ez ote zen Eliza bi parte
egina? Oroit geroxeago, Kontzilioaren ondorioz izan zutela lan
tegietarat itzultzeko baimena. Balio baitzuen! Olhagaraik idatzi
zuen geroago CGT, CFDT, Alderdi Komunistan ziren apezak,
besteak beste, apezpikuekin biltzen zirelarik, ez zuela ikusten zer
gatik izan ziren kondenatuak.16 87 ziren 1954an, 800, 1974an.
Apez langileez ari bainaiz, apezen elitea zirelarik ez ote
zituzten hausturak izan beren artean ere? Haietarik zenbai
tek, 1972an, beste lagunei igorri dokumentu batean beren
arteko «erlisioneen gerla» aipatzen dute.17 Apezpikuekin izan
14

Lanerat joan 26 apez Euskaldunak: Mission de France: Aldaitz Louis, Aribit
André, Barandiaran Isidoro, Burguette Pierre, Campagne Xavier, Elisseix Ro
ger, Errotaberea Jean, Etxegaray Jean, Idiart Pascal, Lardapide Jean. / Bestal
de: Castege Jean, Erbin Johañe, Irazabal Pierre, Irigoin Guillaume, Ithurbide
Andre, Lafontaine Joseph, Lahargou Jean, Lamarque Cyprien, Larroque Pierre,
Olhagarai Jean, Olhagarai Pierre, Ouret Arnaud, Ouret Ttale, Poydessus Pierre,
Saldubehere Tote, Tocoua Jean.

15

«Je mesure l’importance du fossé qui se creuse entre eux, le monde de leurs “croyants”
et ce que je deviens» (Jean Olhagaray, 125 or).

16

«Ils sont présents à la CGT, à la CFDT, au Parti Communiste, et autres mouvements. Ils se réunissent en présence des évêques. On peut se demander pourquoi nous
avons été condamnés» (Jean Olhagaray, 240 or.).

17

«Nous nous trouverons absorbés plus que par le passé dans des conflits internes qui
nous déportent de ce que nous avons à faire, dans des «guerres de religion» qui nous
épuisent pour rien» (Tangi Cavalin, 328 or.).
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ez-adostasunak bestalde. Hauetan gehienen ametsa zen, apezak
eskasten hasiak eta, Mission de Franceko apezekin ziloak tapa
tuko zituztela, gazte horiek apeztuak zirelarik Frantziako paga
noei Jesusen Berri Ona ezagutarazteko. Ez ziloak tapatzeko.18
Ba ote dakizue Martinaud-Deplat barne ministro an
tiklerikala eta hargin beltzari txosten bat eskatu ziola Marella
nuntzioak, jakiteko, besteak beste, emazterik etortzen ote zen
apez haien ikusterat, zer adinetakoak, zer tenoretan, bifteck
xafla bat ala bi erosten zuten?19
Eta zinezko iraultza izan zen 1976an, ez baitzen behin
ere horrelakorik ikusi ordu arte! Jean Rémond izendatu zuten
Mission de Franceko apezpiku, ordu arte bezala lanean segi
tuz: axurantza konpainia batentzat ari zen apezpikua, CGT
sindikatu komunistako kide zela! Salbuespen bat. Frantziako
apezpikutzak ez zuen behin ere zinez bere egin Frantziako
misionest horien ametsa.20 Ancel, Pradoko kongregazioko
apezpiku-burua bera ere lanean ari zen, baina bere egoitzan
eta egunean hiru orenez bakarrik.
Etorri zen Aljeriako Gerla. Apez eta apezgaiak ere ger
larat. Batxiler guti zen garai haietan eta apezgaiei artoski eska
tzen ziguten, teniente izateko formakuntza egitea. Nihaurek,
joan aitzin, hamar bat apezi galdetu nien beren ikusmoldea.
Denek, bakar batek ere huts egin gabe, gehiengo handiak
hartu bide hori gomendatu zidaten. Joseph Camino apezak
idatzi izan du, soldadu joan zelarik 39-40ko Gerlatik lan
da: «90 apez-gai gertatu ginen elgarrekin Saint Maixent-eko
18

«Vous êtes devenus un ensemble de prêtres qui faites un travail missionnaire, et un institut de recherche. Mais vous n’exprimez pas la recherche de l’épiscopat (Tango Cavalin
208 or.).

19

Yves Congar, Journal, 249-250 or.

20

«L’épiscopat français n’a jamais collectivement pris la mesure de sa responsabilité à
l‘égard de la Mission de France. (…) Le concile de Vatican II a même accentué l’incompréhension entre l’idée que les prêtres de la Mission se faisaient de la collégialité
épiscopale et des évêques qui restaient avant tout préoccupés par leur diocèse». (Tangi
Cavalin, 482 or.).
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armadako (aitzindari) eskolan».21 «Gerlatik landa» erran dut,
aitzinean ez baitzen hala. «Seminarioko buruzagiek, Frantzian
bederen, ez zuten ordu arte begi onez ikusten apezgai bat ar
madan engaia zadin eta aitzindari eskolak egin zitzan».22 Na
hiz 14ko Gerlan, 4.618 apez eta apezgai hil ziren guduketan.
Baionako diozesatik: 25 apez eta 27 apezgai.23
Gerla ondoan, Caminok ezagutu alderat ufatu zuen
haizeak. Hona zer zioen apezgai batek: «Artetik erraiteko egia
da, ni pertsonalki, orduan, prest nintzala joaiteko, eta halako
informazionea edo intoxikazionea ginuen biltzen denbo
ra hartan, nun gu prest baiginen bertzeak bezala, frantsesen
alde borrokatzerat joaiteko, deus ikusteko ez ginuen lurralde
hartan. Behintzat guk, deus ikustekorik, frantsesek bazuten
ba, bereziki dirudunek bazuten ikusteko. Kolonia zen eta ix
torio. Erraiteko denbora hartan, Uztaritzeko kolejioan ere ze
informazione pasatzen zen. Formakuntza militarra Uztaritze
ko zelaian, jostalekuan egiten ginuen. Irakasle bat baginuen,
apez bat, eta hori dena, erakusteko da ze girotan bizi ginen,
eliza eta armada elgarri lotuak alabaina».24 Frantzian, Dijongo
seminarioan, zuzendariak berak zien apezgaiei gomendatzen
aitzindari ikasketak egitea.25
Nahiz kolonelak artoski otoiztu ninduen teniente egite
ko eskolan sar nadin, beste bakar batzuk bezala kabo gelditu
nintzen, misionesgai izanez, kolonien, bai eta beraz Aljeriaren
independentziaren alde bainintzen eta gerlarik ez nahi haien
aurka. Armadarat nindoala, 1956an, maiatzeko 3an, eguna
gogoan daukat oraino, Tolosako geltokian gurutzatu nuen, ge
roxeago diozesako bikario nagusi izanen zen Emilio Laxague,
21

Joseph Camino, 25 or.

22
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Paul Vigneron, 181 or.
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Xabier Itzaina, «Euskara eta euskaltzaletasuna», Euskera, XLVII, 2002, 2 [34],
636 or.
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komandante jauntzitan, batailon baten buru izendatua Alje
rian. Urte bat geroago Lartzabal apeza auziperatua izan zen
gerla horren kontra Herrian idatzi artikulu batengatik.26 Ipa
rraldeko eliza-ateetan zenbaitek Témoignage Chrétien astekaria
saltzen zuten; beste batzuek, aldiz, erretzen. Batasuna zen?
1959ko martxoan, gerlan zeuden apez aitzindari ho
rietarik hogeita hamabostek Elizako buruzagiei gutun batean
eman zuten beren arranguren berri, xeheki erranez zer itsuske
riak gertatzen ziren Aljerian, ez baitzen eskandalu txarra izan
kazetek horren berri eman zutelarik. Baina lehenago, Delarue,
Aussarresses kapitainaren omonierrak, agiri bat plazaratu zuen
torturaren alde 1957ko martxoan. Urte bat igurikatu behar izan
zen oraino Feltin,27 armadetako apezpikuak, Elizaren ikusmol
dea agertu arte 1960an martxoko 7an. Dokumentu ona, baina
berantegi! Armada gaitzak jana zen ordukotzat. Sei urte bazuen
gerla hasia zela. Izurritea bazter guzietarat hedatua zen. Tortu
ratzea, nornahi nolanahika garbitzea, gauza normalak bilaka
tuak ziren, horrek soldaduen gogoan utziko zituen zauriekin.
Aldiz, 20 hilkutxen aitzinean, ehorzketa mezan, Peni
nou apezak, Uhartehiriko errient publikoaren semeak, erran
zuen: «Denak, bereziki giristinoak, oroit ez duzuela ez herra,
ez mespretxu, ez mendeku hausmarrian ari behar»,28 ez bai
tzen arras gorago aipatu Delarue apezaren teologia bera.
Ez nagoke oroitarazi gabe Duval, Aljerko apezpikua,
autodeterminazioaren alde agertu zela 1956kotzat. Mohamed
Duval deitu zuten zenbaitek. Remchin ezagutu nuen Alfred
Berenguer Aljeriar apeza, FLNko ordezkari izan zen Hego
Ameriketan eta diputatu independentzia ondoan. Zinez, sal
buespenak izan ziren.
26
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Armadan soldadu ziren apezei Feltin kardinalak igorri gutunaren titulua «Pro
blèmes de la guerre moderne et enseignement de l’Église».
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Zertan ginen ikusiko duzue erranen dizuedalarik, Légion d’honneur xingola papoan, jeneral bururatu zuen Aussa
resses-ek idatzi zuela 1955eko agorrilean, ehun metro luze eta
bi zabaleko ziloa eginarazi ziola bulldozerrari, Philippevilleko
karriketan egun bakar garbitu Aljeriarrak ehorzteko.29 Balen
tria hortarik landa zuten gizon horren gain eman Aljer hirian
«bakea egitea» (pacification). Egin zuen lana bai: sei hilabetez,
hirian berean gutienez 3.024 Aljeriar bere soldaduei garbiarazi
zizkioten, anitzak tortura pean.30
Konprenituko duzue zer estimutan daukadan egun ba
tez ehortzi dudan Arño. «Memento ikaragarriak ezagutu ditut,
badut bai zerbait sofriturik!», erraten zuen. Hirurogei urteren
buruan, negarra eskapatzen zitzaion oraino Aljeria aipatzen zue
larik. Donado bizi izan bada, ez ote da han bizi izan zuenaren
ondorioz? Traumatizatua itzuli zen handik. Behin aitzindariak
galdetu zion Aljeriar bat tiroz garbitzea. Ez zuen egin. Solda
du xoil batek aitzindariak manatua ez egiteko, gerlan gainera,
behar du bertute. Horrelakoa baino errazkiago aurkituko zen
aitzindariaren baimenik gabe, etsaia hilen zuena. Hor ikusten
da Garralda xolako azken etxe hartan ikasia zuela zer den gizon
baten biziaren balioa. Nork daki Arño bat izan dela ere? Baina
horrelako batek estimu eta errespetu merezi du. Gizona izan da.
Arño baino urte bat lehenago bere buruaz beste egina
zuen bat ehortzia nuen, hau ere traumatizaturik sartua Aljeria
tik. Nola ez aipa neure herriko bi anaia, handik itzuli eta beren
buruaz beste egin baitzuten hauek ere? Edo Aljeriatik sartu eta
lokartzeko, bi hilabetez, egun oroz, pikurak behar izan zituen
hura. Azken bat: berrogeita hamar urteren buruan amets gaix
toek iratzarrarazten dute oraino.
29

«J’ai fait creuser une fosse de cent mètres de long, deux mètres de large et un mètre de
profondeur. Nous y avons enseveli les morts» (Général Aussaresses 70 or.).
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«En totalisant le nombre des personnes arrêtées au cours de la bataille d’Alger et en
retranchant celles qui restaient dans les camps ou que l’on avait vues en sortir, Paul
Teitgen conclut qu’il manquait 3. 024 personnes» (Général Aussarresses, 195 or.).
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Armadako apezen buruzagitzak bazuen apezgaientzat
hilabetekari bat berezia. Ez dut behin ere lerro bat ikusi, han
go egoeraz bi gogoeta egiteko.
Sinestearen beherakadan gerla horrek ere izan du eragi
nik batere dudarik gabe. Anitzak, barnea zauriturik sartu ziren
handik beren etxeetan. Eguna mexta31 miatzen eta tiroka pasa
tu ondoan, soldadu batek idatzi zuen bere egunarian: «Ez naiz
otoitz baten egiteko ere gai gehiago. Ez bada hauxe: Gure Aita
zeruetan zaudena. Zaude han berean».32 Matagrin apezpikuak
idatzi zuen apezetan ere bazirela «hautsirik» itzuli zirenak gerla
horretarik.33
Baliteke zer erran, handik sartu beste gazteez, apezgaiak
barne. «Ikusi ditut ainitz haurren begiak nigarretan, aita era
maiten genuelako preso. Ikusi ditut xaharren nigar ixilak, gure
kamiunetan eramaten genituelako ez zekiten leku batetara.
Entzun ditut torturatuen garrasiak. Emazten oihuak…»,34
idatzi du batek berrogei urte berantago.
Geroago oraino, apeztu ondoan, beste honek: «Han dut
ikasi zer den herra, tortura, sadismoa, beldurra, bortizkeria.
Sekulan ez nuen usteko gizonak holakoak egin zitzakeenik.
Neure burua gainditua, ahalgabetua senditu dut giristino be
zala. Hiru meza izan ditut 15 hilabetez. Eta nolako mezak!
Gogoan daukat oraino parakaidizten apezak eman hura! Zer
egin nezakeen ziren bezalakoak ikusten nituen besteentzat, la
parra bezala biziari lotuak eta erahiltzeko gogoak itxurakeria
guziak kentzen zizkietelarik».35 Horiek denek ere badute ikus
tekorik Elizaren beherakadan.
31
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Eta kapitulu bat mereziko luke 1939-45eko Gerlak. Ho
rrenbeste milioi hil egin dituzte alemanek, errusoek, amerika
noek beren atomikarekin Nagasakin, eta Hiroshiman, ingele
sek hiriak bonbardatzean (Biarritz, besteak beste, 1944an, 121
hil eta 257 kolpaturekin). Zer da hori soldadugoa egin dugun
Pforzheimen aldean: gau batez, hegazkin ingelesek herritarren
herena garbitu zuten! Eskuin eta ezker hil berrogeita hamar
miloi horien odol uholdeak ez lukeela ikustekorik, ondotik
gertatu fedearen apaltzearekin? Katoliko, protestante ala orto
doxo, denak bataiatuak ziren, ez baziren ere fedearen izenean
ari. Gerla horren ondotik dira agertu Elizaren lehen erorikoak.
Eta horren aitzinetik izana zen Espainiako Gerla Zibila, 400
bat mila hilekin. Horiek denak posible egin dituen herra edo
gorrotoarekin.
Aljeriako ohiekin da hasi euskararen beherapena ere: ez
dira euskaraz mintzatu beren haurrei. Ez ote ere fedearena?
Beherapenari buru egiteko ziren hasi, 1967an, ka
tixima molde berriak. Liburu berrien pagatzeko Fededunak
elkartea sortu zuten apez zenbaitek laikoekin eskuz esku.36
Hiru urtez eskeak egin zituzten: eliza ateetan, itsu eta legen
dunentzat bezala. Euskarak ez omen zuen 20 urteren bizirik
irakaskuntza katolikoko zuzendariak erran zuenaz. Urte oroz
eske bat ofiziala bazen, igandeko meza batean, katiximaren
tzat: euskaradunen dirua ere frantsesezkoarentzat bakarrik.
Eliza ofizialak ez zuen euskararen beharrik sentitzen. Ez ote
ziren bi Eliza?
1981ean liburu berriak egin behar izan zirelarik, Dona
paleuko Taldeko apezek erabaki genuen katiximako eskea ez
genuela apezpikutegirat igorriko eta atxikiko genuela euska
razko katiximarentzat. Baina aldi honetan diozesak bere gain
hartu zuen. Ez gobernadoreen karrikakoak konbertiturik,
36

«Le service de la catéchèse ne nous donnant pratiquement aucun espoir, nous décidames d’agir par nous même» (Thérèse Seguin, in Michel Oronos, 37 or.).
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batasuna egin zelakotz! Liburu horiek Hegoaldean inprima
tuak ziren, han merkeago ateratzen zirelakotz. Kontrabandan
sartzen: muga hor zen oraino. IVArik ez zuten pagatzen.
Norbait izitu zen: «Sekulan prezeturak kontrola bat egiten
badu katetxean! Zer eskandala!» Eskandalaren beldurrez,
apezpikutegiak bere gain hartu zuen katixima! Eskermila,
jaun prezetura!
Euskararen sail horretan, ohartu behar da Belokeko frai
deek zituztela beren gain hartu liturgiako euskal itzulpenak,
diozesako apez batzuekin eskuz esku lanari doakionaz, baina
inprimatzeko lan eta gastuak, fraideen gain! Ezkila argitaletxea
sortu zuten horretarako. 1964tik, Otoizlari fraideen aldizka
rian ziren agertzen euskaraz, batzuk eta besteen gogoetak lan
horri eta Elizaren berritzeari buruz. Ez diozesako astekarian:
astekari horretan aste oroz orrialde bat euskaraz izatea eskatu
zen, baina eza izan. Ez baian, 1000 liberaz goiti gostatzen zen
Otoizlari, aldi oroz. Eta mezako otoitz irakurgaien 25 liburux
kak gosta ziren bakoitza 1200 franko berri. Eta Beloken ez zen
dirurik.
Bi urtez, astelehen oroz Beloken ziren bildu Iratzeder,
Andiazabal, Lafitte, Larre, Belokeko Oltzomendi eta Etxehandi
anaiak, laguntzaile zituztela Eppherre, Lafitte, Hiriart-Urruti,
Xarriton, Bidart, Etxebarne, Indart eta Olhagarai. Hegoaldea
rekin eskuz esku ari izan ziren eta mezako otoitz komunak,
berdinak egin Euskal Herri osoan, euskara batua Euskaltzain
diak sortu aitzin. Vatikanon liturgiaren ardura zeukan Bunig
nik laudorioak eman zizkioten, horren laster eta horren itxura
ederrean argitaraturik liturgia berriko euskal liburuak. Erdara
ren urrats berean gure mintzaira ttipian!37
Kantikak, 1988an agertu bilduma berrian, 131 kanti
ka Iratzederrenak dira, bigarren ateratzen da Larre… 20rekin.
Lehenago ere ohartua naiz fraideek diozesako apezek baino
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gehiago egiten dutela askotan. Hala nola Belokeko fraideak
ziren hasi meza mendian ematen artzainentzat eta ez artzain
horien erretoreak. Frantzian, fraideek zituzten mezak eman
ikatz meategietan grebalariekin. Narbaitzek idatzi izan zuen
Kantikak - Cantiques Basques Gabriel Lertxundiren liburuaz:
«Orain arte Belokek egin lan miresgarriak ez du araberako
erantzunik izan Euskal Herrian».38 Lertxundik berak, boikota
eta monakofobia aipatzen ditu Iratzederri idatzi gutun batean.39
Mendiboure batek idatzi zuen: «Sekulan ez dugu prezia
tuko Belokeko beneditanoek isil isila deramaten lan gaitza he
rrietako apezen laguntzarekin».40
Ehun mila gaztez goiti joan baitzen Ameriketarat Ipa
rralde ttipi honetarik XIX. mendean, Janpierre Arbelbide,
Hazparneko misionesten buruak zizkien harat igorri lehen
apezak; apezpikua honekin makurturik (haustura bat gehiago!)
betarramistek eta Belokeko fraideek zuten haietaz arta hartu,
ez diozesakoek, horrenbeste apez bazelarik diozesan berean.
Frantzia mailan, Congar-ek azpimarratzen zuen fakul
tate katolikoetan formatu apezpikuen ekarpena biziki ttipia
izan zela kontzilioan.41 Pisua zeukaten teologoak, fraideak zi
ren: jesuitak (Theillard, Karl Rahner, Montcheuil, Danielou,
38
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(t. I, 512 or.). / «Aucun de nos évêques venant des facultés catholiques n’a apporté
quelque chose» ( t. II 57 or.). / «Ils n’ont guère joué un rôle actif au concile» (191
or). / «La théologie leur est trop étrangère et elle les fatigue» (t. II, 224 or.). / «Nos
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Varillon, Urs von Balthasar…), dominikarrak (Congar,
Chenu, Roguet, Loew) eta diozesetako ehun bat seminarioe
tarik, bakar batzuk (Bouyer, Voillaume, Martimort, Bardy).
Intelektualen munduan, pisu bat daukaten zenbat apez
orain, fraide ala ez? Aitortu behar da apezpikuek ez zutela es
timu handirik, zuzenean kontrolatzen ez zituzten bazterreti
kako apezentzat Apezpikuen Biltzarrean Reimseko apezpikuak
1943an erran zuenetik ikusten den bezala.42 Apez langileak ere
ez zituzten nahi bezainbat eskupean. Beste apezei ideia txarrak
ematen zizkieten iniziatibak hartzen zituzten!43
Non dira oraingaraian teologo famatuen ondoan eza
gutu ditugun pisu handiko gogolari giristinoak? Guitton,
Mounier, Mauriac, Maritain, Bernanos… Mundua gero eta
eskolatuago delarik, giristinoen munduan gero eta eskolatu
gutiago, ez bada bigarren mailakoak! Frantziako fakultate ka
toliko zenbaiten geroa zalantzan omen liteke!44
Baina itzul gaitezen honat. Erran behar duta? Bai erra
nen dut. Aillet apezpikuarekin ditu lehen aldikotz diozesak
bere gain hartu elizako euskal liburuen fresak, 2019an: alda
reko liburua, igandetako irakurgaiak, jendeentzat egin elizako
liburua.
Molde bereko harrigarririk ezagutu zen lehenago ere.
Trentoko Kontzilioak eskaturik katiximak egitea, euskarazko
lehena Leizarraga apez protestanteari zor diogu 1571n, kato
likoen lehena 1596koa delarik. Harrigarriago oraino, bazen
bat arabieraz Granadako mahomatarrendako 1502kotzat
eta Zumarraga apezpikuak eginarazia zuen Nahualt Indio
42

«Il faut mettre de l’ordre dans la propagande du Séminaire de la Mission de France
qui trouble nos élèves par l’offre d’une vie et d’un apostolat apparemment plus généreux». (Martine Sauve. 44 or.).
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mintzairakoa Ameriketan, 1537kotzat. Salamanca edo Sorbo
nan ibili apezak baziren hemen gaindi!
Zer eztabaidak euskal mezez! Zinezko borroka izan zen
turista eta frantsesa ez zekitenez biziki kilika ziren apezen eta
besten artean. 1968an, Laxague bikario jeneralak, doienetako
ordezkariak bildu zituen. Testu bat biziki ona atera zuen. Bai
na ez zen sekula agertu ez bada… 2002an, Fededunak aldizka
riko lehen zenbakian.45 Apezpikua eta haren monagillo zen
baitekin izan haustura bat gehiago.
Etxezaharreta azkaindar irrati saltzaileak zuelarik er
dietsia meza bat euskaraz izatea igandetan, udan, Radio Côte
Basque irratian, baziren apezak, arazo izpirik gabe, meza hori
frantsesez ematen zutenak… kantuak salbu! Nahiz Euskal
Herrian bizi, hain ziren euskal munduan inkarnatuak izatetik
urrun, non uste baitzuketen frantximentek zituztela euska
razko emankizunak entzuten! Gero ere ikusi dugu hori Gure
Irratiak meza zabaltzeko baldintza bezala emana zuelarik, oso
ki euskaraz izatea. Hona Herria astekariko zenbait lerro Radio
Côte Basquen garaietakoak, hain segur Piarres Larzabalenak:
«Esperentziaz mintzo baigira, saminki otoizten ditugu
radioan parte hartuko duten guziak:
»1- Ez dezaten radioan hitzik jali, eskuaraz baizik, es
kuarari emanak diren tenoretan.
»2- Ez dezaten nehori baimenik eman, erdaraz mintza
tzeko, igandetako elizkizunak radioaz zabalduak direlarik be
ren elizatik. Ez da radioan erdarazko meza eskasik erdara nahi
dutenentzat. Agian ez du eskuarak Judasik aurkituko Jesusen
apairua arreberritzean».46
Hemen ere ageri da apezak bi taldetan banatuak zirela.

45

«Euskara liturgian», Fededunak 1, 2002, 8-13 or.
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