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Jakes Goikoetxea

B
ERRIA taldea lema-
zainik gabe geratu
da. Atzo hil zen Jo-
xan Lizarribar (Al-
tzo, 1951) BERRIA

Taldeko presidentea, duela zen-
bait astetik biriketan izandako
gaitz baten ondorioz. Lizarribar
sorreratik, 2003ko ekainetik, izan
da BERRIA Taldeko lemazaina
(2003an taldeak Euskarazko Ko-
munikazio Taldea izena zuen, eta
Lizarribar Administrazio Kon-
tseiluko presidentea zen). «Ka-
sualitatez», esaten zuen. Ezkon-
dua zegoen eta hiru seme-alaba
zituen. 

Lanbidez Adunako (Gipuzkoa)
Kelsen SA enpresako zuzendari

nagusia zen. Aurretik hainbat ur-
te egin zituen kudeatzaile eta ko-
mertzial-buru lanetan. Adreilu
erregogorrak egiten ditu Kelse-
nek, altzairugintza sektoreko en-
presetarako. Altzairua urtzeko
labeetan erabiltzen dira adreilu
erregogorrak. Mundu guztira es-
portatzen dituzte. Kelsenen aritu
aurretik, urte asko egin zituen
Krafften.

Liderra zen. Ardurak izan zi-
tuen parte hartu zuen leku gehie-
netan, bai enpresan,  bai BERRIA
Taldean eta baita parte hartzen
zuen bestelako taldeetan ere.
Gazte-gaztetatik. Nekane Oiarbi-
dek Argia dantza taldean ezagutu
zuen. Gogoan du «energia handi-
ko pertsona» eta «erreferentzia»
zela, «taldeko kide guztiak bere

inguruan, babesean, hartzen zi-
tuen».      

BERRIAsortu aurretik izan
zuen lotura euskarazko egunka-
riarekin, 2000. urtetik parte hartu
baitzuen Egunkaria SAko Admi-
nistrazio Kontseiluan. Euskaldu-
non Egunkaria itxi zutenean ne-
zeserra prest zeukan, bera ere
atxilotu egingo zutela uste bai-
tzuen. Itxieraren berri jakin zue-
nean beldurra sentitu zuen. Hala
onartu zuen, 2003ko otsailaren
26an Egunero-n argitaratutako
Ametsa ostu nahi izan digutearti-
kuluan. «Baina Egunkariaegu-
nero egiten duen taldeak aurrera
jarraitzeko erakusten zuen jarre-
ra ikusteak eguna salbatu zidan».
«Hauek bere etorkizuna zalan-
tzan dutenean», zioen, «herri be-

zala gure normaltasuna salbatze-
ko prest baldin bazeuden, zer es-
kubide nuen nik suntsituta senti-
tzeko?».

Lizarribarrek nekez pentsatu-
ko zuen guardia zibilek Euskal-
dunon Egunkaria itxi zutenean
bera izango zela Euskaldunon
Egunkaria-ren oinordekoaren,
BERRIAren, Administrazio Kon-
tseiluko presidentea. Euskalgin-
tza jarraitzen zuen, baina berak
zioen moduan, «bazterretik».
2003tik aurrera bertatik bertara,
barrutik, bizitzea erabaki zuen,
Administrazio Kontseiluko presi-
dente lanetan. 

Administrazio Kontseiluko
presidente izateko eskaintza
onartu egin zuen. «Ezezkoa ema-
tea ez zen batere erraza». Alde ba-

tetik, Euskaldunon Egunkaria-
rekiko sentitzen zuen «konpromi-
so handiagatik»; bestetik, itxie-
rak eragin zion «amorruagatik».
Onartu egin zuen, «koherentzia-
gatik». Ofizioaere ikasi zuen. Ha-
la ere, bere buruari askotan gal-
detzen zion zer arraio egiten zuen
horretan lanean.

Ordain materialik gabeko lana
zen; bestelako ordaina jaso zuen,
ordea. Egunkaria-ren itxiera os-
teko eta BERRIA-ren sorrerako hi-
labeteak bere bizitzako «garai be-
teenetarikoa» izan zirela aitortu
zuen, bai itxierari emandako
erantzunagatik, bai proiektu be-
rria hutsetik sortzeko, gorpuzte-
ko eta sendotzeko lanagatik. Sor-
tu eta urtebetera, pozik zegoen
lortutakoarekin, nola produktua-
rekin, hala jasotako babesarekin:
«Egunkari estandar, serio, euro-
par, mendebaldar, normal bat ga-
ra». Urteetako perspektibarekin,
egindakoaren neurria are han-
diagoa zela zioen. Independentzia
eta zabaltasuna zituen adminis-

Ekintzaile
dotorea

Bizitza guztian ekintzailea, langilea, erreferentzia, konprometitua 
eta gertukoa izan da Joxan Lizarribar, bai lanean, bai BERRIA taldearen
gidaritzan eta baita harreman pertsonaletan ere.

Joxan Lizarribar, 2003ko ekainean, BERRIA kaleratu aurreko egunetan. JON URBE / ARGAZKI PRESS
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trazio kontseiluko lanaren oina-
rri. Ez zuen zalantzarik. BERRIA

da produkturik «zabalena».

Larritasunak, kezkak
Ardurak larritasunak eta kezkak
ere eragin zizkion. Euskaldunon
Egunkaria-ren itxieraren urte lu-
zeetako segidak eragindakoak
batez ere. 2005eko Korrikan berak
eraman zuen lekukoa, BERRIA-ren
kilometroan, Bilboko kaleetan.
Urte hartan, Korrikako ardura-
dunek liburu batekin korrika egi-
teko eskatu zieten herritarrei. Li-
zarribarrek Egunkaria-ren itxie-
raren kronikarena eraman zuen,
Lorea Agirreren Gezurra ari du. 

Lizarribarrek euskarazko
egunkariaren ardura hartu au-
rretik izan zuen lotura euskal
kulturarekin. Hamasei urte zi-
tuenetik. Donostiako Argia dan-
tza taldearen eta Juan Antonio
Urbeltzen bitartez 1970eko ha-
markadan harremana izan zuen
Ez Dok Amairu taldearekin. Be-
nito Lertxundi eta Joseangel Iri-
garai lagunak zituen, esaterako.
Nekane Oiarbide izan zen Ez Dok
Amairu taldearen idazkaria. «Jo-
xean berehala konturatu zen mu-
gimenduak zeukan garrantziaz,
eta hura zela bere lekua», dio.
«Lan egiteko gogoz».

Argia dantza taldean zebilela
dantza eskolak ematen zizkien
Hernaniko Urumea ikastolako
haurrei. Tartean Bingen Zupiria
Deia-ko zuzendariari eta Aran-
tzazu Zugasti Noticias de Gipuz-
koa-koari. Ordutik izan zuten ha-
rremana Lizarribarrekin. Liza-
rribarrek dantza eskolak ematea-
ri utzi behar izan zion, bidaiatzen
hasi zenean. «Zorrotza». Hala de-
finitu du Zugastik. «Haren jenioa-
rekin tente ibiltzen ginen. Gau-
zak behar bezala egin nahi zi-
tuen». Zupiriak, dantzaz aparte,
gogoan du ETAk EITBren egoi-
tzan lehergailua zartarazi eta ge-
ro Lizarribar eta BERRIAko beste
arduradun batzuk nola joan zi-
tzaizkion elkartasuna adierazte-
ra (Zupiria ETBko zuzendaria
zen orduan). «Estimu handia izan
nion beti».    

«Kultura kontsumitzaile»
Hala ere, Lizarribarrek onartu
izan zuen sortzailea baino gehia-
go, bera «kultura kontsumitzaile
ona» zela. Irakurle eta zinemaza-
le amorratua zen. Irentsiegiten
zituen euskal literatura eta litera-
tura anglosaxoia. Irakurtzea ar-
nasa hartzea bezain beharrezko
zuela esaten zuen. Asko gusta-
tzen zitzaizkion balleta, opera eta
musika klasikoa, eta Donostiako
Musika Hamabostaldira joan ohi
zen. Ez bera bakarrik, lagunekin
baizik. «Bera arduratzen zen la-
gunoi sarrerak erosteaz», gogora-
tu du Oiarbidek. 

Euskal Herriko sortzaileekin
eta artistekin «harreman estua»
zuen gaur egun ere. Harkaitz Ca-
norekin, Mikel Urdangarinekin,
Kirmen Uriberekin eta Ainhoa
Artetarekin, esaterako. Lagun zi-

tuen, eta ahal zuen neurrian la-
gundu egin zien aurrera egiten.

Bidaiaria
Gizon jantzia zen eta munduko
herrialde asko ezagutzen zituen.
Altzotik mundura jauzi egin
zuen. Gertukoen esanetan, Eus-
kal Herrian jende gutxi izango da
Lizarribarrek adina bidaiatu due-
nik, bost kontinenteetako he-
rrialdeetara. Gaztetan Argia dan-
tza taldearekin; gero, lanagatik;
eta baita oporretan ere. Urte asko
zeramatzan Ameriketako Estatu
Batuetara, Argeliara, Argentina-
ra, Australiara, Filipinetara, In-
diara, Indonesiara, Iranera, Ka-
nadara, Malaysiara, Singapurre-
ra, Thailandiara, Txinara... bi-
daiatzen. Europara ere bai, jaki-
na. Zipre kuttuna zuen. Krisiak
herrialde exotikohorietako ba-
tzuk Euskal Herriko enpresen-
tzat merkatu eta aukera bihurtu
aurretik joaten zen Lizarribar
haietara. Thailandiako armada-
ren estatu kolpeak bertan harra-
patu zuen 2006ko irailean.

Bidaiek «dena erlatiboa» dela
erakutsi zioten, esan zuen Euska-
di irratiko Faktoriasaioan 2007an
egindako elkarrizketa batean.
Euskaldun izaera ere indartu zio-
ten, «kanpoan euskaldun izatea
baita zure erreferentzia bakarra,
ez zara beste ezer».

Jaime Otamendi Euskadi irra-
tiko kazetari eta Lizarribarren la-
gunari deigarria egiten zitzaion
Lizarribarrek munduan ibiltzeko
zuen erraztasuna. Neurri batean
Lizarribar «idealizatu» ere egin
zuen, horregatik. «Elkartzen gi-
nenean beti munduko kontuez
aritzen ginen», dio. Munduan ibi-
li bakarrik ez. Interesa zuen bisi-
tatzen zituen herrialdeen egoera
soziopolitikoaz. «Munduko

leihoa zabaldu zidan eta herri
arabiarren inguruan asko ikasi
nuen berari esker». Jaime Ota-
mendik 2003an ezagutu zuen Li-
zarribar: «Lagun batzuek gonbi-
datu zuten irratira, Iraken egona
zen euskaldun bakanetakoa bai-
tzen. Orduz geroztik harreman
handia izan dugu. Aberastasun
handia eman dit eta asko zor
diot».  

Harremanetarako erraza zen.
Goxoa. Bai lanean, bai Adminis-
trazio Kontseiluan, bai Berriaren
harreman instituzionaletan eta
baita harreman pertsonaletan
ere. Jaime Otamendik Lizarriba-
rren harremanetarako erraztasu-
nari lotutako bi dohain nabar-
mendu ditu: alde batetik, dotore-
zia, «zentzu guztietan, bai izae-
ran, apaintasunean eta forme-
tan»; bestetik, esparru,
belaunaldi eta kultura ezberdine-
kin ondo erlazionatzeko gaitasu-
na.   

Horren erakusgarri da mun-
duan zehar osatutako lagun sa-
rea. «Horixe zuen gauza politene-
takoa», goraipatu du Jaime Ota-
mendik. «Gainera», gehitu du,
«bere lagunen eta ezagunen sa-
rea zure esku jartzen zuen».  

Abertzalea zen, eta gaztetan
baita Euzko Gaztediko (EGI) kide
ere. 1976an EAJren mitin batean
parte hartu zuen, Donostiako
Anoeta frontoian, Xabier Arza-
llusekin eta Gerardo Bujandare-
kin batera.   

Jende askorentzat Joxan Liza-
rribar ETBko Firin-faranprogra-
man egin zen ezagun, tertuliaki-
de lanean.

Lizarribarren gorpua Errekal-
deko beilatokian egongo da,
bihar 13:15ak arte. Hileta elizkizu-
na bihar izango da, 19:00etan, Iba-
etako Espiritu Santua elizan. 

Dolua 
sarean
Mikel Irizar
(Topagunea) 
«Sendo eta adeitsu gogoratuko
dut Joxan»

Paul Bilbao 
(Kontseiluko idazkari nagusia)
«Eskerrik asko bihotz-bihotzez,
Joxan».

Imanol Murua 
(Egunkaria-ko eta BERRIAko
kazetari ohia)
«Lizarribarrek 2003an EKTren
buru izatea onartu zuenean,
ondo zekien kalabozo batean
bukatzeko arriskua hartzen ari
zela. Asko zor diogu».

Iñaki Soto
(Gara-ko zuzendaria)
«Joxan Lizarribar hil da, BERRIA
Taldeko presidentea. Euskal-
tzale handia, gure herriarekin
konpromiso oso handia zuen
herritarra».

Mertxe Mugika 
(AEK)
«Eskerrik asko euskararen alde
egin duzun guztiagatik. Zuk ha-
sitakoak izango du jarraipena».

Zigor Etxeburua
(Gipuzkoako Aldundiko Euskara
zuzendaria)
«Hau ezustekoa! Gure dolumi-
nik sentituena senide, lankide
eta lagunei. Eskerrik asko, Joxan
#euskara #herrigintza».

Rafa Rueda
(Musikaria)
«Agur, lagun».

Xabier Letona
(Argia)
«Doluminak familiari eta @be-
rria taldeari. Besarkada bat
@argia-ko lantaldearen izene-
an».

Luistxo Fernandez 
(Kazetaria): 
«Lizarribar gizon dotorea ere
bazela esango nuke, zentzu as-
kotan. Galera gogorra euskal-
gintzarentzat».

Frank Dolosor
(ETBko kazetaria)
«Etxerat heldu eta ze kolpea!
Joxan Lizarribar zendu dela...
bere irria eta lana beti gogoan
izanen ditugu... ez adiorik, agur
eta ohore!».

Gari Udabe 
(Kazetaria)
«Gizon handi batek utzi gaitu
gaur. Faltan botako haugu, Jo-
xan Lizarribar!».

Laura Mintegi 
(EH Bilduko parlamentaria)
«Dolumin sentituenak euskal-
tzale guztiei eta bereziki BE-
RRIAko adiskideei. Muxu bat,
Joxan, beti arte».

Pernando Barrena
(Sortuko kidea)
«Abertzale eta euskaltzale
handia joan zaigu Joxan Lizarri-
barrekin. Doluminik sentikorre-
nak familiari eta BERRIAko la-
gunei»

Joxan Lizarribar, Juan Antonio Urbeltz, Imanol Tapia eta Fernando Aristizabal, 1978an, kantuan. BERRIA

Energia handiko
pertsona zen,
erreferentzia. Guztiak
babesten zituen»
NEKANE OIARBIDE
Ez Dok Amairuko idazkaria eta laguna

«Dotorea zen zentzu
guztietan, izaeran,
apaintasunean eta
formetan»
JAIME OTAMENDI
Euskadi irratiko kazetaria

«EITBko atentatuaren
ondoren, elkartasuna
adieraztera etorri zen.
Estimu handia nion»
BINGEN ZUPIRIA
‘Deia’-ko zuzendaria

«Zorrotza zen 
dantza eskoletan.
Haren jenioarekin 
tente ibiltzen ginen»
ARANTZAZU ZUGASTI
‘Noticias de Gipuzkoa’-ko zuzendaria

‘‘



Garikoitz Goikoetxea

M
uturreko
egoerei eus-
teko gai iza-
ten dira. Be-
reizgarri hori

dute. Erregogorrak. Ogibidea ho-
riekin zeukan Joxan Lizarriba-
rrek. Industria. Enpresa. Espor-
tazioak. Mundua. Ogibide ez zen
bide bat ere hartu zuen, ordea,
eta muturreko egoerei eusteko
gai izan zen. Euskaldunon Egun-
karia itxi berritan, EKT Euska-
razko Komunikazio Taldearen gi-
daritza hartu zuen. Garai gogo-
rretan. Industria. Enpresa. Hori
zuen jatorri, eta euskarazko ka-
zetagintza bide horretara lotzen
ahalegindu zen. Eta horretan ari
zelarik joan da. BERRIA Taldeko
lehendakari. Garai gogorretan.

Akziodun bat zen. Bat gehiago.
«Urtero etortzen zen batzarreta-
ra, eta han ezagutu nuen nik».
Euskaldunon Egunkaria sortze-
an, 1990eko hamarkadan, beste
milaka eta milaka euskaltzalek
bezala, akzio batzuk erosi zituen
Lizarribarrek, euskarazko kaze-
ta bakar bat sortzeko. Erosi baka-
rrik ez: urtero lotzen zitzaion bi-
lerarako hitzorduari, Iñaki Uria
Egunkaria-ko kontseilari ordez-
kariak gogora ekarri duen gisan. 

Eta ausardia. Egon egin behar
zen han. «Egunkaria itxita, hila-
bete batzuetara BERRIA sortzean,
haren gisako posizioa daukan
pertsona batentzat benetako au-
sardia behar da hartu zuen posi-
zioa hartzeko. Arriskutsua zen,
nahiz gauzak bestela joan dire-
nez badirudien ez duela meritu-
rik», nabarmendu du Torreal-
daik. Haren pareko postua hartu
zuen Lizarribarrek. «Eta aurreko
lehendakariak ezagutu zuen be-
zala, inork ez zuen esaten hark
ere ez zuela kartzela ezagutuko».

Ausardia. Alberto Barandia-
ran, euskarazko herri hedabide-
en Hekimen elkarteko buruaren
hitzetan: «Oso garai zailean har-
tu zuen egunkari nazionala zu-
zentzeko ardura. Arriskutsua ere
bai baitzen noiz eta 2003an Egun-
karia-ren ordezkaria izango zen
hedabide bat zuzentzen hastea».

Ausardia. Eta animoa. «Beti,
ikusi dudan aldioro, irribarrez
ikusi dut, ‘ondo ari zarete’, ‘ani-
mo’ esanez», gogoratu du Baran-
diaranek. Ausardia. Eta indarra.
«Ikusi zuen bidegabekeria, eta
pauso bat aurrera eman zuen. Hor
egon zen. Eta galtzeko gutako as-
kok baino gehiago zuen», dio To-
rrealdaik. Ausardia. Eta adeitasu-
na. «Kartzelatik irtetean beti gal-
detzen zidan zer moduz nintzen».

Asko esan nahi zuen horrek.
Industriaren alorreko gizon bat
Egunkaria-ren administrazio
kontseiluan. Torrealdai: «Gure
perfila beste bat zen: kulturatik
iritsi gara gu industriara. Hura
ez: enpresatik iritsi da kulturara,
nahiz biak landu izan dituen.
Bere ekarpena izan da hori. Bere
tradizioa eta lan profesionala
kontuan edukita, nola integratu
izan den euskal kulturan. Lehen
ere bazegoen kulturan, baina or-
duan industrian integratu zen».
Ez zen edonor enpresa alorrean.
Uria: «Perfil komertziala zeukan.
Euskaldunok gutxitxo izaten du-
gun perfil hori. Alde saltzailea».

Parkea sortu, ‘Egunkaria’ itxi
Bide horretan pausoak ematen
ari zen euskalgintza. Andoainen
(Gipuzkoa), Egunkaria zegoen
leku berean, Martin Ugalde Kul-
tur Parkea egiteko ekimena mar-
txan zegoen. «Parkea sortu ge-
nuenetik, kultur industriaren
errebindikazioa egiten genuen
tokian integratu zen modu natu-
ral batean. Hori BERRIArentzat
soilik ez, parkearentzat ere oso
ona zen. Tradizio gutxi duen joe-
ra hori indartu beharra baitago,
eta oso ondo ordezkatzen zuen
sintesia: kultura eta industria»,
nabarmendu du Torrealdaik. 

Eta itxiera iritsi zen. Guardia
Zibilak, Espainiako Auzitegi Na-
zionalak agindua sinatuta, Eus-
kaldunon Egunkaria itxi zuen.
2003ko otsailaren 20a zen. Ez zu-
ten atxilo eraman, eta kideko zi-
tuenen lekukoari eutsi egin zion.
Han ezagutu zuen Koldo Telli-
tuk, Ikastolen Elkarteko lehen-
dakariak. «Mobilizazioetan parte
hartu nuen nik, eta bera ere han
izaten zen. Elegante eta lasai»,
gogoratu du. Harreman luzeago
baten hasiera izan zen. «Euskal-
gintzaren mundua ez da oso han-
dia, eta hor gaudenok era oso ak-
tiboan lantzen dugu elkarlana.
Horretan eduki dut harremana».

Urrats bat aurrera egitea era-
baki baitzuen Egunkaria itxi eta
gero. Uria: «Sendo eutsi zion. Beti
izaten da jendea horrelakoetan
beldurtzen dena edo atzera jotzen
duena. Ondo eutsi zion hark». Es-
petxean zen orduan Uria, baina
sentitu zuen Lizarribarren itzala.
«Gogoan ditut kartzelara idazten
zizkidanak, egindako bisitak...».

Aurrera egiteko unea zen. Kol-
pez kendutako haren tokia bete-
tzeko garaia. Eta han zen Lizarri-
bar, bidegile, berriro. Egunkaria-
ko arduradun izaniko batzuk kar-
tzelan oraindik; torturen oihua
ozen oraindik; itxieraren hotza
eta jendearen beroa gogor orain-
dik; Polizia beste operazio bat
prentsatzen oraindik. Beldurra.

Bazebilen ordurako, Joan Mari
Torrealdai Egunkaria-ko admi-
nistrazio kontseiluko presidente
izandakoak azaldu duenez. «He-
mengo izatetik ezagutzen nuen,
euskal kulturatik, espazio bere-
tan gurutzatu baikinen. Arte eta
musika munduan ikusten nuen
gehiago». Eragilea zen. Bultzaka,
kantariek eta artistek aurrera jo
zezaten saiatu zen. Bidea jarriz:
denboraz, eta izerdiz, eta diruz.

Soslaia bazuen. Enpresa alorra
ezagutzen zuen, kultura etxeko
zuen, eta euskararen etxeko zen.
«Nahi genuen horrelako norbait:
enpresa gizona, elegantea... Jan-
tzia zen: irakurri egiten zuen, kul-
tur alorrean ibilitakoa zen. Egun-
karia-k ordezkatzen zuen horre-
kin konprometitua zegoen era-
bat». Uriak azaldu du nola egin
zioten eskaintza administrazio
kontseiluan sartzeko. «Bazen au-
sardia puntu bat gurea ere: justu-
justu urtean behin ikusita ezagu-
tzen genuen, eta eskaini egin ge-
nion». Urte batzuk bazeramatzan
bileretan parte hartzen, eta baiez-
koa eman zion proposamen hari.

Eta ez hitzez soilik. «Hasieratik
hartu zuen parte, eta kontseilua-
ren bilera guztietan parte hartu
zuen. Oso ondo konpondu ginen».
Ogibidea eta euskal prentsari bi-
dea jartzea, biak, uztartu zituen.

Lantegi bat euskarari
Industria eta enpresa. Euskara eta kultura. Ogibide ez
zuen alorrean, ogia eta bidea jartzen. Garai gogorretan
ausart ardura hartzen. Garai zailetan utzi du BERRIA.

Iñaki Uria eta Joan Mari Torrealdairekin, espetxetik atera osteko ongietorrian, 2004an. GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS 14. Korrikan, orain duela zortzi urte, Bilboko
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Kultur industriaren
errebindikazioa genuen.
Kultura eta industriaren
sintesia ordezkatu zuen»
JOAN MARI TORREALDAI
‘Egunkaria’-ko presidente ohia

«Sendo eutsi zion itxiera
ondoren. Jendea bada
halakoetan atzera jotzen
duena. Eutsi zion hark»
IÑAKI URIA
‘Egunkaria’-ko kontseilari ordezkari ohia

«Euskalgintzan ezaguna
zen oso, baina handik
kanpora, ez. Bigarren
planoan jardun du»
KOLDO TELLITU
Ikastolen Elkarteko lehendakaria

«Lan beltza eginez ordu
eta neke asko xahutu
duen jendea behar da.
Joxan horietakoa izan da»
ALBERTO BARANDIARAN
Hekimeneko zuzendaria

«Gauza asko izan da,
baina nik ikusten dudan
Joxan da sustatzailea,
konpromisoarekin lotua»
PATXI BAZTARRIKA
Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako sailburuordea

‘‘



Urteetan hor segitu du. Egun-
karia-ko lehendakaria mintzo da
BERRIA Taldekoaz. «Bilera eta
bazkari dezente egin dugu. Ikusi
dut ikuspegi eta kultura zabaleko
pertsona bat. Munduan asko ibi-
lia baina Euskal Herrian sustrai-
tua. Itxikeriak eta halakoek asko
asaldatzen zuten. Zabala zen».
Uria ere aritu zen harekin. «Gi-
zon elegantearen titulua jarriko
nioke. Presentzian eta hizketan».

Elegante, baina ez, ordea, ha-
rrokeriaz. Ez da izan argazkietan
aurreko muturrean agertzearen
zalea. Tellitu: «Bigarren planoan
egoten jakin du. Euskalgintzan
oso ezaguna zen, baina handik
kanpora, ez. Pertsona hain ga-
rrantzitsua izanda, nire ustez,
euskaldun askok egiten dakitena
bazekien hark ere: bigarren pla-
noan jardun du, euskalgintzari
ekarpen garrantzitsua eginez». 

Isileko lana ere behar baitu
euskalgintzak. Barandiaranek
Lizarribarren alde hori hartu du
hizpiderako: «Euskal prentsak
ezinbestekoak ditu kazetariak,
argazkilariak, zutabegileak, ko-
mikigileak. Baina ezinbestekoak
ditu, era berean, atzean lan bel-
tza eginez administrazioarekin
harremanetan, edo beste zeregin
publikoetan, ordu eta neke asko
xahutu duen jendea. Joxan Liza-
rribar horietako bat izan da». 

Ogibide ez zuen alorrari ogia
eta bidea jarri zizkiona. Mundua
ezagututa Euskal Herria ezagu-
tarazten jardun zuena. Muturre-
koei eta muturreko egoerei aur-
pegi irribartsuarekin aurre egin
ziena. Jasotako kolpeei esku za-
balarekin aurre egin ziena. Au-
sardiarekin eta indarrarekin oz-
topoei bizkar eman ziena. Asko
zen, eta asko egin du. Patxi Bazta-
rrika, Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikarako sailburuor-
dea: «Esango nuke Joxan gauza
asko izan dela, bere bizialdia opa-
roa izan delako. Baina nik ikus-
ten dudan Joxan da sustatzailea,
euskararekiko konpromisoare-
kin lotua, eta azken batean eus-
karaz bizi nahi dutenen iparro-
rratz». Asko zen, eta asko egin
du. Asko zuen, eta asko eman du.
Asko zituen, eta asko dauzka.

Abertzalea,
jantzia, alaia

E lkar ezagutu eta gutxira,
Joxanek Altzora eraman
ninduen bere autoan.

Altzoko Imaz bertsolariaren
pagoa erakutsi nahi zidan. XIX.
mendean aldatu zuen adaska
bertsolariak, andrea ezagutu
zuen egun berean, eta bizitza
osoan zaindu egin zuen zuhaitz
sendotu zen arte. Istorioa jaso
egin nuen Bitartean heldu esku-
tik liburuko «Pagoa « izeneko
poema eta Joxani deigarri egin
zitzaion berak txikitandik eza-
gutzen zuen arbola hura idazle
gazte baten olerkian aurkitzea.
Artean ez genuen elkar ezagu-
tzen eta zuhaitz hura zela ez zela
adiskidetasun luze eta sakon
bati eman genion hasiera. «Ni
neu ere Imaz naiz» esan zidan
pagotzarrari begira, «nire fami-
liakoa zen bertsolaria».

Geroztik, Joxan beti egon da
hor ondoan, nire bizitzako une-
rik garrantzitsuenetan, ezkon-
tzan, seme-alaben jaiotzan. Nire
idazle karreran ere babes handia
eman izan dit. Mikel Urdanga-
rin, Rafa Rueda, Bingen Mendi-
zabal, Mikel Valverde, Elizabeth
Macklin eta seiok New Yorkeko
Bowery Poetry Clubean emanal-
dia egin genuenean ere hantxe
zegoen bera, lehenengo lerroan,
adorea emanez. Ez ditut egundo
ahaztuko 2005ean bi-biok New
Yorken elkarrekin eman geni-
tuan hamar egunak, Karmen-
txu Pascual donostiarraren etxe-
an, Columbus Circlen. Joxan

gizon dotorea zen, zabala,
modernoa, gizabanakoen eta
gutxiengoen eskubideen defen-
datzaile sutsua. Eta jantzia.
Berarekin solasean aritzea, bizi-
tzaz, literaturaz, zineaz, egiazko
gozamena zen. Broadwaytik
bera paseatzen, Random House
argitaletxeko etxe orratzetik
pasatu ginen. «Zin dagizut, egu-
nen batean zurekin batera sar-
tuko naizela barrura, liburua
argitatatzeko». Barre egin nion
nik bere ateraldiari, baina bere-
hala konturatu nintzen benetan
ari zela. Estatu Batuetako litera-
tura inork gutxik bezala ezagu-
tzen zuen, aditua zen, besteak
beste, Philip Roth, Don DeLillo
eta Gore Vidalen lanean. Deiga-
rria egiten zitzaion Estatu
Batuetako konstituzioak «pozik
bizitzeko eskubidea» jasotzea,
eta noizbait gurea izaten dugu-
nean geuk ere halako zerbait
jaso behar genuela egiten zuen
aldarri. Sufritu egiten zuen abe-
rriarekin, barru barrutik zen
abertzalea. Euskara munduko
beste hizkuntzen mailan ikusi
nahi zuen, gure literatura beste
edozeinen pare.

Elkarrekin egon ginen azken
aldian nekatuxe aurkitu nuen.
New Yorki buruz nostalgiaz hitz
egiten zidan. «New Yorkekin
badut halako sentsazio krepus-
kular bat. Karmentxu hiritik
joan da, dagoeneko ez daukagu
etxerik han eta iruditzen zait ez
dela ezer lehen bezala izango».
Harritu egin ninduen Joxanek
hori esateak, bera bezalako per-
tsona bizizale eta indartsuak. Ni
ahalegindu nintzen ezetz esaten,
itzuliko garela, oraindik Randon
Housekoa pendiente daukagu-
la... Baina bera urrunera begira
geratu zen, triste.

«Mussche» nobela idazteko
askotan egin nuen berba berare-
kin. Are gehiago, bere hitzak
daude liburuan. «Ez dago maita-
sun simetrikorik, edozein harre-
manetan, beti batek besteak
baino gehiago ematen du». Bere
hitzak dira horiek, eta bere
horretan daude liburuan jasoak.
Arrazoi zuen, beti batek besteak
baino gehiago ematen du. Eta
nik sekula ezingo dut eskertu
berak nigatik egindakoa. Inork
gutxik eman dit halako babesa.
Elisabet, Paul, Laida eta Lande-
rrekin dago nire gogoa. Eta baita
Altzoko Imazen pago hartan.
Handitzen jarraituko du pagoak
gu ez gaudenean ere, eta noizbat
oinarri duen lurra askea izango
da, gure Euskal Herria, Joxanek
hainbatetan amestu zuen beza-
la.

Kirmen Uribe
Idazlea

kaleetan lekukoa eraman zuen, urte hartako lasterketaren azken kilometroetan. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS
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Joxan gizon dotorea
zen, zabala,
modernoa,
gizabanakoen eta
gutxiengoen
eskubideen
defendatzaile sutsua 

Barru barrutik zen
abertzalea. Euskara
munduko beste
hizkuntzen maila
berean ikusi nahi
zuen, gure literatura,
beste edozeinen pare

Egunkaria-ren aurkako bigarren operazioa salatzeko protestan. I. O. / ARP
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Ortuzarrekin. Andoni Ortuzar EITBko zuzendari
zenean, BERRIA kaleratu aurreko egunetan. JON URBE / ARP

Cenarrusarekin. Pete Cenarrusa Idahoko estatu
idazkari izandakoa ere hartu zuen BERRIAn. IMANOL OTEGI / ARP

Ebnerrekin. Toni Ebner Midas hizkuntza gutxituen
elkarteko presidentearekin, Donostian. GORKA RUBIO / ARP

Ibarretxerekin. Juan Jose Ibarretxe Eusko
Jaurlaritzako lehendakariarekin. ANDONI CANELLADA / ARP

Benachekin. Ernest Benach Kataluniako
Parlamentuko presidenteari harrera egiten. IMANOL OTEGI / ARP

Urrutiarekin. Andres Urrutia Euskaltzaindiako
buruarekin hitzarmena egiten. IMANOL OTEGI / ARP

Joxan Lizarribar, BERRIAko erredakzioan. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Gure bostekoa

Ainara Arratibel Gascon 
Oihana Elduaien

J uan Antonio Urbeltzek
Argia dantza taldean eza-
gutu zuen Joxan Lizarri-
bar. Taldeko zuzendari
zen Urbeltz, eta oraindik

gogoan du Lizarribar gaztea le-
hen entsegua egitera joan zen
eguna: «17 urte inguru zituen, eta
begiak zabal-zabalik eta irriba-
rrez iritsi zen. Bi ezaugarri ho-
riek bizi osoan mantendu zi-
tuen». Taldean «oso estimatua»
izan zen. «Oso saiatua eta atsegi-
na zen, kide guztiek maite zuten.
Sasoi handia zuen, eta ikaraga-
rrizko indarra eta interesa egiten
zuen guztian. Hasieran anaia txi-
ki bat bezala zen niretzat, baina
berehala konturatu nintzen, zi-
tuen balioak ikusita, gizon hura
urruti iritsiko zela». Dantzaren
bidez hasi zen Euskal Herria eza-
gutzen. «Guk eraman genuen au-

rrenekoz Zuberoara eta Nafarro-
ara. Maskarada bat ikusi zuen le-
hen aldian asko disfrutatu zuen,
eta akordatzen naiz emakume za-
har batekin aritu zela hizketan.
Euskal Herria ezagutzen zihoan
arabera, gehiago maite zuen ber-
tako kultura». Familiari maita-
sun hori helarazten jakin zuela
uste du Urbeltzek, gainera. «Bere
seme-alabek txikitatik sentitu
eta bizi izan dute euskal kultu-
ra». 

Politikoki «oso kontzientzia
gardena» izan zuela azaldu du.
Leku guztietan zituen lagunak.
«Ez zen horietaz sekula ahazten,
gainera. Batetik bestera ibili
arren, beti deitzen ninduen kafe
bat hartu eta elkarri gauzak kon-
tatzeko. Orain egun batzuk esan
nion alabari esateko gauza asko
nituela kontatzeko. Zoritxarrez,
ez zen posible izan». Lagun «han-
di bat» galdu du. «Gaur [atzo] ha-
mar urte Oteiza laguna galdu
nuen, eta orain, Joxan. Hutsune
izugarria utziko digu. Oso pertso-
na handia zen».

Atzerrira Argia taldeak egin-
dako bidaietan ezagutu zuten el-
kar Lizarribarrek eta Benito Ler-
txundik: «Folklore jaialdietara
joaten ziren, eta abesteko deitzen

Euskarak eman zion izana
Jantzia, leiala, elegantea, lagunen laguna. Hala definitu dute kultur
arloan lagun izan zituenek Joxan Lizarribar. Euskararekiko eta euskal
kulturarekiko zuen erroko loturagatik bide asko urratu zituen 
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Otegirekin. Arnaldo Otegi ezker abertzaleko
buruarekin, 2006ko ekainean. JON URBE /ARGAZKI PRESS

Urgellekin. Blanca Urgellekin eta Lourdes
Auzmendirekin, 2010eko uztailean. JUAN CARLOS RUIZ/ ARP

Iriartekin. Jean Claude Iriart Euskararen Erakunde
Publikoko buruarekin, 2008ko urtarrilean. MADDI SOROA / ARP

LABekin. Ainhoa Etxaide eta LAB sindikatuko
ordezkariekin, 2011ko apirilean. LARA MADINABEITIA

Adegirekin. Eduardo Zubiaurre eta Jose Miguel
Aiertza Adegiko buruekin, 2008ko uztailean. JON URBE / ARP

Izagirrerekin. Azken bisita, Juan Karlos Izagirre
Donostiako alkatearekin, 2013ko urtarrilean. CANELLADA / ARP

ninduten. Europan barrena ibil-
tzen ginen. Autobusean egiten
genituen bidaiak, giro ederrean.
Horrela sortu zen gure harrema-
na, eta ez da sekula galdu, her-
doildu. Huts egiten ez zuen lagun
horietakoa zen». Euskal kultura-
gatik «bizitzaren zati bat» eman
zuela iritzi dio Lertxundik. «Bai-
na elkar elikatze bat izan da. Eus-
kal Herriak eta euskarak izana
eman zion berari. Beste nonbait
jaio izan bazen, beste modu bate-
ra eta beste sentimendu batzue-
kin biziko zen bera». 

Sarritan joaten zen Lertxundi-
ren kontzertuak ikustera. «Urte-
an sarritan etortzen ziren bera
eta emaztea lagunekin emanal-
diak ikustera. Nik beti pentsa-
tzen nuen, zer eskainiko ote diet
berria hauei? Askotan ikusi
arren, emanaldiekin gozatu egi-
ten zuten. Hori esaten zidaten.
Askotan, kontzertua amaitzean
zerbait hartzera joaten ginen».
Harekin gustura hitz egiten
zuen. «Oso pertsona jantzia zen,
asko bidaiatu baitzuen. Bada jen-
dea asko gustatzen zaiona horre-
taz harro egotea, edo gauzak kon-
tatzea. Bera, dena den, ez ze ho-
rretarako oso emana».

Mikel Urdangarinek oso gogo-
an du Lizarribarren inguruan
duen lehen irudia. «Telebistan
ikusi nuen, Firin Faran-en solas-
kide zegoenean. Hasieratik irudi-
tu zitzaidan oso pertsona berezia
eta interesgarria: jantzia eta ele-

gantea». Aurrez aurre New Yor-
ken ezagutu zuen. Zaharregia,
txikiegia agian ikuskizuna joan
zenean. «Orduan ere bere agenda
moldatu zuen gu ikustera etor-
tzeko, euskarazko sormen bat
ikustera joateko». Berehala sortu
zen bien arteko harremana. «Te-
lebistatik nuen irudia berretsi
nuen, ez zela oharkabean pasa-
tzen zen pertsona bat. Kategoria
handiko pertsona bat zela».

Hasieratik erakutsi zion Eus-
kal Herria maite zuela. «Gure he-
rria eta kultura prestigiatzen
zuen. Ez bakarrik hemen, mun-
duko txoko guztietan. Asko bi-
daiatu zuen, behin eta baino

gehiago esaten zidan joaten zen
lekura joaten zela euskaldun mo-
duan jokatzen zuela. Hori ezin
ziola inork kendu. Joxan [Lizarri-
bar] bezalako jende saldo bat be-
harko luke gure kulturak eta hiz-
kuntzak». Euskal sortzaileez hitz
egitean «hunkitu» egiten zen.
«Emozioz egiten zuen. Oso sakon
bizi zituen euskal kulturaren go-
rabeherak, eta horrek ere ekarri
zizkion sufrimendu momentuak.
Asko maite duenak, asko sufri-
tzen du».

«Bizizalea» ere bazela nabar-
mendu du. Horri lotuta du haren
azken oroitzapena. «Harekin
egondako azken aldia aipatuko

nuke. Eguberri bezperan izan
zen.  Kursaalean. Sortuko dira
besteak ikuskizuna eta gero, la-
gun talde bat elkarte batean egon
ginen afaltzen, eta abesten amai-
tu genuen». 

Abestiak. Musika. Dantzaz
gain. Eta horrekin lotuta, abesla-
ri handi baten hitzak. «Lehen la-
guntza, lehen bultzada Joxanek
eman zidan». Madrilgo Real an-

tzokian Don Giovanni operaren
emanaldiaren deskantsuan jakin
du Ainhoa Arteta sopranoak Jo-
xan Lizarribar hil dela. Hunkitu-
ta hitz egin du erabat, hitza hitza-
ri josi ezinda. «Hau ez da orain
arte inoiz jakin, baina nik 18 urte
nituela nire etxera agertu zen, di-
ruz betetako maleta batekin.
Bere aurrezkiak eman zizkidan
Italiara joan nendin ikastera».
Emanaldiaren bigarren zatia
abiatu behar du Artetak: «Orain
hemen nago emanaldiko deskan-
tsuan, eta kantatzen dudan nota
bakoitzean berarekin oroitzen
naiz».

Berari bakarrik ez, Lizarriba-
rrek ahal zuen guztiari laguntzen
ziola azpimarratu du Artetak, eta
hori elegantzia apartekoz egiten
zuela. «Dirua eman zidan esku
batekin. Halaxe egiten zuen beti
Joxanek. Pertsona klase horieta-
ko bat zen, gauzak egiten zitue-
na, baina ez esan. Gutxi ezagutu
ditut bizian halako kalitate hu-
manoko eta klasedun pertso-
nak».

Oso maitea zuen Artetak Liza-
rribar, eta ezagun du. Hunkituta
dago. Lagun bat baino gehiago
dela dio, «ia anaia bat». Bizi oso-
an alboan izan du. «Beti, une ga-
rrantzitsu guztietan hor egon da,
izan onak edo izan txarrak». Eta
bera ez ezik, bere emaztea eta
seme alabak ere bai: «Joxan eta
Elisabet oso-oso bereziak dira
nire bizitzan».

Joxan Lizarribar, Rafa Rueda eta Mikel Urdangarin, hizketan. J.C. RUIZ / ARP

Berak eman zidan lehen
bultzada; 18 urte nituela
dirua eman zidan
ikasketak egin nitzan»
AINHOA ARTETA
Sopranoa

«Abertzalea zen, baina
bazekien noraino iritsi,
eta non gelditu. Horrek
balio handia du»
JUAN ANTONIO URBELTZ
Folklorista

«Elkar elikatze bat 
izan da. Euskal Herriak 
eta euskarak izana 
eman zioten berari»
BENITO LERTXUNDI
Musikaria

«Oso sakon bizi zituen
euskal kulturaren
gorabeherak, horrek
sufritzea ekarri zion»
MIKEL URDANGARIN
Musikaria

‘‘
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Hitzezko besarkada

J oxanekin pare bat aldiz baino
ez nintzen egon 2003ko otsai-
laren 20aren aurretik. Egun

hartan, Egunkaria itxi eta gure
lagunak atxilotuta eraman zituz-
ten egun hartan, mahai berean
eseri ginen, Martin Ugalde kultur
parkean, prentsaren aurrean
azaltzeko itxieraren bidegabeke-
ria eta lagunegatiko kezka, langi-
leon eta arduradunen izenean.

Handik aurrera, egunero elka-
rrekin aritu izan gara lanean ha-
mar urtez. 2003ko apirilean BE-
RRIA proiektuko lehendakari
izatea eskaini genion. Gezurra
esango nuke segituan baiezkoa
eman zigula esango banu. Joxa-
nek denbora hartu zuen ondo
pentsatzeko, erantzukizunak
neurtzeko eta aztertzeko, eta hori
ere elkarrekin egin genuen. Eta
gauzak behar bezala aztertu eta
pentsatu ondoren, baietz esan zi-
gun, eta horrek balio bikoitza
ematen dio orduko erabaki hari.
Joxan oso ondo jabetzen zen egoe-
raz. Gainontzeko guztiok bezala,
berak ere ez zekien hurrengo hi-
labeteetan zer gertatuko zen, eta
Egunkaria-koen bide beretik
atxilotuta gerta gintezkeela baze-
kien. Hala ere, onartu egin zuen
kargua, eta horrek asko esan

nahi du Joxanen alde eta Admi-
nistrazio Kontseilu hura osatu zu-
ten guztien alde.

Hamar urte hauetan elkarre-
kin aritu gara lanean, proiektu
zail, konplexu eta apasionantea
den BERRIA proiektuan. Eta ha-
mar urteotan Joxan handi bat
ezagutzeko aukera eta ohorea
izan dut. Enpresagizona ezagutu
dut, zorrotza, sendoa eta ikuspegi
argikoa. Kulturzalea ezagutu dut;
kulturaren ezagutza handia zuen
eta bete-betean bizi zuen eta eus-
kal kultura denaren gainetik sus-
tatu behar zela sinesten zuen.
Euskaltzalea ezagutu dut; euska-
ra muinean zuen Joxanek, eta
ezin zuen eraman herri honetan
euskararekin egiten den utzike-
ria. Eta, batez ere, BERRIA barru-
raino bizi izan duen gizona ezagu-
tu dut. 

Joxanek BERRIA berea zuen,
erabat sentitzen zuen eta edozer-
tarako prest egon izan da urteo-
tan proiektu honi eusteko, proiek-
tu honek etorkizuna izan dezan.
Bere lanagatik asko bidaiatzea to-
katu izan zaio, eta munduko edo-
zein bazterretatik deituko zuen
jakiteko zertan ginen, dena ondo
ote zihoan. Zenbat aldiz egokitu
ote zituen bere lan bidaiak BE-
RRIAren beharren arabera, bile-
raren bat, hitzorduren bat edo
ekitaldiren bat garrantzitsua zela
pentsatu eta hura ez hutsegitea-

gatik. Lehendakari ona izan du
BERRIAk hamar urteotan; behar
zenean, lana egin du; behar zene-
an, aurpegia jarri du, eta beti ani-
moa eta lanean jarraitzeko inda-
rrak eman dizkigu.

Urtero, garaitsu honetan, urte-
ko batzarra prestatzeari ekiten
genion bion artean, eta intentsi-
tate handiz bizi zuen garaia iza-
ten zen. Dena ondo prestatzea
gustatzen zitzaion; urteko gure
ekitaldirik garrantzitsuena zela
esaten zuen: «Ez ahaztu proiektu
hau gauzatzeko dirua jarri duen
jendearen aurrean azalpenak
ematera goazela!», gogoraraziko
zigun. Aurten bera gabe egin be-
harko dugu, eta ez da berdina
izango: zailagoa izango da.

Joxan, baldintza bat jarri hidan
BERRIAko lehendakaria izateko,
nik hartzea proiektuaren zuzen-
daritza; esan hidan ni hemen nen-
goen bitartean hi ere izango hin-
tzela lehendakari. Horrelaxe ge-
nian programatuta, datorren
ekainean biok utzi behar geniz-
kian gure karguak, beste batzuei
lekua egin eta guk proiektuan
beste eginkizun batzuekin jarrai-
tzeko. Azkenean, hori gertatu au-
rretik hil haiz, eta triste, oso triste
utzi gaituk. Nire eta gure burue-
tan iltzatuta geratu haiz, eta baita
bihotzean ere. Hitz hauen bidez
eman nahi diat eman ezin izan
dudan besarkada hori.

Joanmari Larrarte
BERRIA Taldeko kontseilari
ordezkaria

IDOIA BERATARBIDE


