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Ramon Labaien, leiala eta heterodoxoa
' Iritsia
Paulo Agirrebaltzategi
asteko, aitortu behar
dut astindu handia
eman didala Ramon Labaienenheriotzarenberriak. Jakin bagenekien barruan zuen
gaitzarena; eta oraintsu esana zidan gainera Klo emazteak.pattal
zebilela gizona; baina nekez sartzen zaizu horrelakoetan buruan,
hain azkar—etahainbat-batean—joan behar duenik lagunak.
Izan ere, oraintsu arte osasun biziko eta miresgarri bizkor ezagutu duguRamon,bere 80tik gorako urtetan, autoa hartu, karabana eta guzti, eta Europan zehar
bere emaztearekin bidaiatzeko
gauza izan dena, edozein gazte
ibiltariren antzera. Kemena behar! Gorputzekoa eta burukoa.

H

Ramoni bidaiatzera eragin, berriz, nolabaiteko ibiltzeko grinak
eta bazterrakikustekominak baino areago, bere historia eta kultur zaletasun apartekoak eragiten ziola usted u t :liburuetatik jasotako eta bizitza luzean
ikasitako historiak eta gertaera
historikoek utzitakoondareabertatik ikusi beharrak. Oso irakurria, ikasia eta jakite zabalez jantzia baitzenRamon,lagun arteko
harremanetan eta edonolako solasalditan agerian uzten zuenez.
Kultur gizon landua zen, liburuetan ikasitakoak eta museoetan
ikusitakoak galbahe kritikotik
pasatzen zekiena eta bere buruko
eskemetan kokatzen. Gizon jakintsua galdu dugu:jakintza eta
jakinduria handikoa:
Kritiko izatea, bere barruan eta
izaeran zeraman Ramonek. Na-

barmendu ere, bi ezaugarri nabarmendu nahi nituzke haren bizitzan: leialtasun sendoa eta kritikotasun agerikoa.
Ezagunak dira Labaienen bizitza osoko Ideia politiko nagusiak:
Euskal Herria eta Euskara: biak
hizki larriz idatzita. Euskal abertzalea izan da, Euskal Herri euskalduna eraikitzeko. Horretarako euskal abertzaleen batasunguneakbilatueta bultzatu izan
ditu nonahiko interes partzialen
—partidisten- gainetik. Bete
izan dituen kargu eta ardura publikoak Euskal Herri euskaldunaren zerbitzura jarri izan dituela esan ahal dugu, ados egon ala
ezbeti haren neurri eta jokabide
politikoekin. EAJ bere alderdi politikoa ere Euskal Herri euskaldunaren zerbitzurako behar duela defenditu izan du, alderdi-eta

botere-interesen gainetik; eta
leial jarraitu du barruko militantzian, barne-hausturak gertatu
direnean ere; baina beti aski libre
eta kritiko, bere irizpide eta jokabideetan, Euskal Alderdiaren
gainetik Euskal Herriak behar
duelakoan. Euskal independentista zen Labaien, buruz eta bihotzez;Independentistakmugimendu herritarrean bere izena
emana zuen gainera, euskal independentista guztiak batzekotan... Aurtengo Aberri Egunean
MugimenduakIruñeraegindako
deiari muzin egingo zion, ordea,
deialdiaren moduari-edo kontrapuntu kritikoaagertunahian
--atseginez gogoratzen dut.aurreko Aberri Egunean berarekin
Baigorrin emandako eguna, hidependentistak mugimenduak
berberak deituta—

Ideia etajokabidepolitikoetan
abertzale eta euskaltzale bezala,
erlijiozkoetan kristau eta eliztar
izan da Labaien, baina espiritu
kritikoz funtsezko leialtasunean.
Politikan alderdiko zen bezala,
baina ez alderdikoi, erlijiozkoan
ere eliztar zen baina ez elizkoi,
ere gutxiago «eklesiastiko»- ortodoxia baino bereagoa izan duela uste dut Labaienek heterodoxia,bai politikaren bai erlijioaren
a l o r r e a n . Behin baino gehiagotan topo egin izan dugu Groseko
bion parrokian, Aste Santuko
elizkizunetan nahiz igandeetako
mezatan. Atseginez gogoratzen
ditut ondorengo solasaldi luzeak,
elizaren kanpoaldean batzuetan;
eta tabernaren batean.bestetan,
«ardo espeziala» eta pintxoren
bat eskatu ondoren —ia beti berak gonbidatuta, fraideak pobre-

ak omen direla eta—. Parada lasai
ederra, euskal gizarte eta politikako eta Eliza hurbileko eta urrunagoko gorabeherak—samingarriak nahiz pozgarriak—gogoratu, astindu eta «konponbideratzeko»! Ez beti adostasunean, jakina!
Eta honetara ezkero, Ramon
Labaienen leialtasun pertsonala
goraipatu nahi dut, harekin
harremanik izan duen edonork
egiaztatu eta gozatu ahal izan
duena seguruenik: kontrako iritzi
eta guzti, beti leial. Eta hala da,
zeren eta Labaienekin adostasun
osoko solasa eta elkarrizketa ezinezkoak baitziren, gehienetan
bazuelako zure iruzkin edo iritziari kontrajartzeko desadostasunezko kontrapuntua: gogaikarria batzuetan, aberasgarria ia
beti.
Kritikoa eta heterodoxoa zinezko eta funtsezko leialtasunean:
horra orain samintasun handiz
gogoratzen dugun Ramon
Labaien. Egun Handira arte!

