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Jose Antonio
Arana Marija
Gotzon Her mosilla

j

ose Antonio Arana Martijak (Gernika, 1931) ia ez
dauka libururik etxean.
Oraindik orain, bere liburu
guztiak Euskaltzaindiaren
eta Eresbil musikaren euskal
artxiboaren esku jarri ditu. 8.000
bat ale orotara. Horrek, ordea, ez
du esan nahi bere etxeko apalategiak hutsik daudenik. Azken bolada honetan osasun arazoak izan
dituen arren, tinko eusten dio beharrari, eta paper, txosten eta agiriak aztertzen eta sailkatzen ematen du denbora. Orri batean idatzita dauzka egiteke dituen lan eta
ikerketak, eta, apurka-apurka, denak burutzeko asmoa du.

Ezer baino lehen, zer moduz zaude?
Ondo esan behar dut. 2002an hasita, bost ebakuntza egin dizkidate
Galdakaoko erietxean. Aneuris-

«Euskaldunokbarruan
daramagubatasunarenbeharra,
politikanzeinkulturan»
Euskaltzain emerituak duela gutxi 8.000 ale inguruko bere liburutegia
eman dio Euskaltzaindiari, baina oraindik gogor lotzen zaio lanari, hainbat
egitasmo interesgarri baitu esku artean.
ma izan nuen, odol jarioa, ia odolik
gabe eraman ninduten erietxera,
gernuaren infekzioa ere izan
nuen… Zortzi aldiz egon naiz ospitalean sarturik, iaz arte. Azkena
izan zen, kalean nindoala, espaloiarekin estropezu egin eta izterreko hezurra apurtu nuela. Orain

makulutxoarekin ibiltzen naiz,
baina, hala ere, ondo nagoela esan
behar dut. Daukadan problema
bakarra giltzurrunetakoa da, baina medikuek esan didate hortik
ere osatzen ari naizela, eta giltzurrunaren funtzionamendua berreskuratzen ari naizela.

Gernikan jaio zinen, eta
6 urte zenituen herria bonbardatu
zutenean. Oroitzapenik gordetzen
al duzu?
Guk jakin genuen zerbait gertatu
behar zuela, Saseta batailoikoak
eta beste batzuk etorriak zirelako,
Durangoko bonbardaketaren on-

doren, eta bazegoen zurrumurrua
Bizkaiko frontea zabalik zegoela
eta Mola eta Francoren armadak
Bizkaia triskatu behar zuela.
Amamaren etxean gorde ginen,
Muxikan, hemendik hiru kilometrora. Han badago mendixkatxo
bat, eta gogoratzen dut Gernika
bonbardatu ostean handik ikusi
nuela sua eta kea. Gero, Bilbora
joan ginen, izeko baten etxera. Bilbo ekainaren 19an okupatu zuten,
eta hara ere sartzeko zirelarik,
hanka egin genuen.

Handik erbesterako bidea hartu zenuten.
Laredora (Espainia) joan ginen.
Santanderretik ateratzen ziren
herbesterako itsasontziak, eta guk
itsasontzi ingeles bat hartu genuen. Ikatz artean egin genuen bidaia, Frantziara. Bidaian gauza berezia gertatu zitzaigun. Gure aita
itsasontzi kapitaina zen, eta beharrean zegoen Eusko Jaurlaritzaren itsasontzi batean, Franco sar-

