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Rikardo Arregi gogoan

B

ai, 25 urte hauetan sarri, oso
sarri, izan dut Rikardo gogoan. Honen maisua izan zen
Karlos Santamariarekin biltzen
naizenetan Rikardo aipatu gabe
ez dugu sekula solasaldirik
amaitu.
Rikardo Arregi, niretzat, leader erakargarria izan da, eragile
bizia, langile nekaezina, lankide
leiala eta exijentea. Irakurria zen
oso, buru argia eta antolatua, han
eta hemen jasotakoa asimilatzeko ahalmen handikoa, formulatzaile aparta. Haren inguruan
ibili izan ginenok biziki miresten
genuen. Ez dago esaterik hark
utzitako zuloa zein sakona den.
Karlos Santamariarekin sarri-sarri Rikardoz mintzatzen
garela esan dut. «Hura zen gizona, hura» esanez hasten gara, eta
geure buruari zera galdetuz bukatzen: biziko balitz, non ote legoke gaur Rikardo? Ez gara sekula ausartu erantzunik ematen.
Nola jakin non legokeen gaur
Rikardo bere belaunaldiaren paraderoa ikusita? Gerraosteko lehen belaunaldiaren, 1956ko balaunaldiaren, udazken honetan
zaila da asmatzea zein izan zilekeen Rikardoren traiektoria, haren garaikideon geroko bide desberdinak ikusirik.
Gure belaunaldiaren mito bihurtzeko dena du alde Rikardok.

Pertsonen eta zibilizazioen udaberritan kokatzen dira mitoak.
Rikardo gazterik hil zenez (27
urte betetzeke) fresko-fresko
gelditu da jendearen gogotan. Eta
1956ko balaunaldi hura hasierako fasean zegoen urte horietan,
gazte, emankor, bizi-bizi. Borroka guztiak bat etzirenean elkar
osatzaile ziren: politika, kultura,
hizkuntza, literatura, alfabetatzea, kazetaritza. Eremuen, borroken diferentziazioa. dibertsifikazioa, elkarrengandik urruntzea, elkarri kontrajartzea... guzti
hori gerokoa da. Rikardok ez
zuen geroko garai hori ezagutu.
Gure belaunaldiaren udaberriko
eredua da Rikardo Arregi:
Apaizgaitegitik pasea, Espainiako diktaduraren aurka eta Euskal
Herriko tradizionalismoa gainditu nahian, Europako eta munduko aireei buru eta bihotzez irekia, berrikuntza ideologikoez liluratua, euskara eta euskal kultura desarroilopetik ateratzeko
borrokan, nazio-arazoa eta gizarte-arazoa elkarlotzeko ahaleginetan... guzti hori 1956ko belaunaldiaren definitzaile den neurrian gure ispilu da Rikardo.
Kultur bizialdi laburra du Rikardok: zazpi urte, 1963tik 1969
bitartekoa. Harrigarri gertatzen
da horren denbora gutxian zenbat
proiektu buruan eta zenbat lan
eskuartean izan zituen: alfabetatzea, herriz herriko hitzaldiak,
Zeruko Argia, Jakin, editorialgintza, Idazleen Elkartea, etabar.
«Gogoan» dudan Rikardo ai-

patu nahian abiatua naiz eta «gogoko» dudan Rikardoz jarraitu
dut. Rikardoren bi alderdi nabarmendu nahi nituzke, bukatzeko:
Rikardoren saiolaritza eta Rikardoren kazetaritza.
Rikardoren saiolaritza. Gure
belaunaldiaren abiapuntua ulertzeko oinarri-oinarrizkoak dira
Rikardoren saioak, adibidez.
'Euskaltzaleen Jainkoa hil behar
dugu", 'Sozialismoa modan dago' eta 'Ezkertiar berriak'. Arazoak, bizi-biziak (eta mingarriak) gordin plazaratzeko ausardia izan zuen. Arazook ez ziren
bereak (bakarrik), garaiko gazteenak baizik, baina Rikardok
beste inork baino hobeto formulatu eta planteatu zituen.
Rikardoren kazetaritza. Hiru
mila joalditako artikulutan maisu
zen Rikardo. Literato eta gramatikalarien erreinuan, Rikardoren
estiloa kontrapuntua da: estilo
zuzen-zuzena, biluzia, zehatza,
bizia, artez gaira doana; euskararen eskasia eta guzti. Eta zentsuraren inperioan, gauzak esatea
lortzen du, lerro artean irakurtzekoak izanik ere; bere pentsaera
osorik adierazten du, zeharbidez
bada ere; euskal problematikaz
dihardu etengabe, kanpoko gertakarien erreferentzian bada ere.
Irakurlearekin konplizitatea bilatzen du Rikardoren kazetaritzak. Ez dakit non legokeen Rikardo gaur egun. Dakidana da.
Rikardo bizirik, euskal kultura
jasoago, indartsuago eta egituratuago legokeela.

'Zeruko Argia-n' eta 'Jakin-en' argitaratutako iritzi artikulu eta saiakera
ugariengatik nabarmendu zen Rikardo Arregi kazetaritzan. 'Zeruko Argia-n'
argitaratuko artikulu zatiak bildu zituen Joan Mari Torrealdaik 'Herriaren
Lekuko' (Jakin, 1972) liburuko 'Gogoeta apurrak' atalean. Bilduma horretatik aukeratu ditugu ondoko aipuak.

* Nik ez dakit dominikano erreboltatuak zer diren, marxistak ala
katolikoak, erreformistak ala erreboluzio-zaleak. Dakidan bakarra da.
justiziagatik beren bizia ematen dutela, eta hori aski dut adiskidetzat
izateko»
1961-V-16
* Badakit, gure arteko askorentzako, partidu politikoa bekatu dela,
baina pentsamendu horiek uxatzeko garaia badela uste dut»
1963-VI-2
* Abertzaletasun beroenak ere ez du ezertarako balio askatasuna ez
den bitartean».
Zeruko Argia, 1963-IX-29
* Beti da arriskuzkoa historiarekin jokatzea, amets gehiegitara eramaten gaitueiako».
1963-X-17
* Referendum huts hutsa ez da herriaren iritzia jasotzeko biderik
egokiena. 'Bai' eta 'Ez-aren' artean beste iritzi asko izan daitezke»
1964-II-2
* Bakea beharrezkoa da, eta gizarteak izan dezakeen gauzarik hoberena. Baina bakeak ez du esan nahi gauzak dauden bezala, ukitu gabe,
uztea».
1964-II-23
* Zoritxarrez, Jainkoa eta erlijioa gehiegi nahastu ditugu politikan;
gehienetan, gainera, injustizia eta berekoikeria defenditzeko»
1965-I-10
* Denek herriaren izenean hitzegiten dutenez gero, herriari berari
galdetzea ea zer derizkion. Hori da demokrazia. Behetik gora doana,
ez bestea».
1965-II-28
* Errealitaterik gabeko idealismo batengan sinestea, gaiso egotea
bezala da, izpirituz gaiso egotea bezala»
1965-IV-18
* Europa denontzat itxaropen bat da, baina gure gaitzak, Europari
begira egonda, ez dira sendatuko. Ez dezagun pentsa, hemen konpondu behar direnak, kanpora begira egonik, konponduko direnik».
1965-VII-25
* Bakezaletasuna xalogarria den bezala bakezalekeria da baztertu
beharrekoa. Bakearen izenean merkantzia asko saltzen da-eta. Eta
bakeak, besterik gabe, ez du sentidurik.
1968-IV-21
* Herri bakoitzak, nazio bakoitzak nahiz eta bere nortasuna gorde.
mundu guzikoak herri bat, nazio bat osatzen dugu».
1969-VII-12

