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Rikardo Arregi murió hace ya más de una docena de
años, en 1969 cuando tenía 27. Su labor principal fue la
de animador cultural en el mundo de la cultura
vasca:
Conferenciante,
escritor y periodista, creador del movimiento de alfabetización
y euskaldunización,
que ha dado
el actual AEK (Alfabetatze-Euskalduntze
Koordinakundea).
Un año antes de su fallecimiento
en accidente, escribió
Ehun eta hainbat preso gose-greban, hilabetetik gorako egunetan,
Euskal Herritik ehundaka eta milaka k i l o m e t r o t a r a ; e h u n d a k a
lagun astero-astero prozesio luzetan Espainiako kilometro aspergarriak (ehundaka eta milaka) jan
beharrean, beren espetxeratuak bisitatzeko.
Ehundaka asko seme-alaba herrikoak, herbesteratuak eta atzerrian sakabanatuak.
Espainiako Alderdi nagusiak,
beren Konstituzio eta Estatutuaren
gainetik, emandako autonomi apurrak LOAPA edo bestelako edozein
legeren bidez lurperatzen; eta
Frantziako Alderdi Sozialista bere
aginte handitik, hauteskundeetan
emandako bere hitza eta agindua
jaten.
Milaka, hamarmilaka asko langite langabezian edo luzaroan
beren lehen lana izateko esperantzarik gabe.
Herriaren protesta, arrazoi eta
burruka eta guzti, botere ekonomiko-politikoen indarra, Lemoiz
edonola ezartzeko eta aurrera ateratzeko prest.
Ez euskal irrati ez telebistarik, ez
euskal Unibertsitaterik, ez euskarazko egunkaririk, ez... zenbat
ezezko? Eta euskararen bizitza itolarrian eta hilzorian.
Euskal Herriaren batasuna ukatuta, eta zatiketa sakonduagotuz
eta finkatuagotuz.
Eguneroko —hobe, gaueroko—
detentzio ilunak eta komisarietako
tortura amaigabeak, lege antiterroristaren ohoretan ezarriak.
Hainbat alderdi politiko, indar
sozial eta erlijiozko eta kultur
jende, ixilik guzti horren aurrean.
Areago, edonolako protestak ixildu
nahian eta protestalariak zapaldu
eta zanpatu beharrean, iraindu eta
beztu beharrean.
Guzti hori eta besterik dago gure
Herrian: Burruka armatua, zauriketa, bahiketa eta heriotz askorekin.
Eta guzti horren aurrean, onaren
eta gaitzaren gainetik bide daudenek arrazoimenaren hotza predikatzen digute: haserrea eta amorrua

en la revista "Anaitasuna"
un artículo, titulado
Amorrazioa (rabia),
1968. Era el año de la primera condena a muerte de un
militante
de ETA, Iñaki Sarasketa;
era el año de la
muerte del comisario Melitón Manzanas; era el año de la
muerte del dirigente de ETA, Txabi
Etxebarrieta.
Eran otros tiempos... ¿ E r a n , de verdad, otros
tiempos?
Eran años en que se cuajaba la rebelión del pueblo vasco:

Un pueblo rebelado {"erreboltatua"-révolté),
según
Ricardo A r r e g i . Hoy, para un gran sector, seguimos
siendo
un pueblo "que no se rinde".
Rikardo Arregi, en ningún modo revolucionario
exaltado, exalta la razón airada de nuestro pueblo
rebelado,
única forma de mantenerse en la lucha, y rechaza la pretensión de una razón fría y desapasionada,
cual la defiende la "sociedad
burguesa".
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herri «erreboltatuaren» arrazoimena
uxatzen dituena. Arrazoimen soila!
Amorruak arrazoimena itsutu
egiten duela irakatsi digu gure eskoletako etikak. Horregatik amorrua, grina, berotasuna eta sentimentua ukatu eta uxatu egin behar
omen ditu arrazoimen hotzak.
Arrazoimen hotz hori bikaindu eta
goratu digu etika horrek.
Baina gizakia ez da arrazoimen
hutsa; ba da bihotza, ba da sentimena, ba da grina, ba da emozioa.
Hori dena da gizakia. Eta denaren
premia du, bereziki gure Herriak,
gure gizarteak, bizi duen une eta
egoera larri hau bezalakoetan.
Rikardo Arregik aspalditxo idatzi zuen arrazoimen beroaren goralpena eta arrazoimen hatzaren
ustela salatu. Gaur ere bailio du.
Hona:
Amorrazioa
Amorrazioak prensa txarra du.
Norbaitek amorrazio bizian dagoela
esaten baldin badu, ezer onik ezin
lezakeela uste izan ohi da. Gizon
amorratuak, gizon arrabiatuak, entzuten dugunez, animalien mailan
jartzen dira. Gizon horiengandik ez
da ezer onik espero. Baina lur honetan gizon arrabiatu asko da, amorrazio bizian dena. Eta askotan, gehienetan
behar bada,
arrazoia,
justizia eta eskubidea heuren baitan
dago.
Arrazoiak gauza hotz bat izan
behar duela dirudi. Norbaitek arrazoia, bere eskubidea,
berotasunez
defenditzen duela agiri baldin bada,
behingoan uste izango da arrazoirik
gabeko gizona dela.
Izan ere, burgesiak jaso duen gizarte honetan, arrazoiaren berotasuna ukatu nahi da. Horregatik
edozein berotasun, edozein pasio, desarrazoiaren seinaletzat salatzen da.
Gu, ostera, Euskal Herria noski,
Herri erreboltatu bai gara. Bizi
garen kondizioetan Herri erreboltatu bat izateko ahalmenik ez badadukagu, gureak egin du. Gure arrazoiak, gizatiarrak direnez eta ez

makinarenak, arrazoi beroak dira.
Amorrazio bizian bizi behar genuke.
Horretxek bakarrik eman lezaiguke,
egin behar dugun borrokarentzat derrigorrezkoa dugun ausardia eta zaletasuna.
Gizon arrabiatuak ahalezina adiarazten duela esan ohi da. Eta egia
galanta da hau. Arrabiatua, ezarritako gizartean bere gizatasunarentzat posibilidaderik
aurkitzen
ez
duelako da arrabiatua. Horrexegatik da arrabiatua, bere gizatasuna
defenditzeko beste posibilidaderik ez
dadukalako.
Seriotasunari,
formalidadeari
buruz; Irudi gezurtiak ditugu. Edukazioari buruz, beste horrenbeste.
Irudi eta uste horiei jarraitu nahi
izatea, izugarrizko tranpa batetan
jaustea litzake. Bestek nahi izandako bideetan, bestek nahi izanikako eran. Hori bakoitzaren nortasuna osatzeko izango balitz, zer
esanik ere ez; baina bakoitzaren
izakerarentzat kate izateko egina
izatekotan, erru handi bat bezala
azaltzen da.
Lotsarik gabe azaldu behar da,

amorrazioan bizi garela. Gure arrabioak ez digula sosegurik ematen.
Eta arrabio horren
berotasunean
egiten dugula borroka,
berotasun
horregaz jaso nahi dugula mundu
berri bat. Horregaz Euskal Herria
berregin nahi dugula.
(Anaitasuna, 1968-IV-30)
Bi arrazoimen moduk egiten
dute, bada, lana gizartean: hotzak
eta beroak. Banaketa honek ez du
zerikusirik Donibaneko Huarteren
humore hotz eta beroekin. Arrazoimen bero eta hotzaren arteko banaketa ideologikoa eta soziala da
batez ere.
Klase burgesak - e t a horrek ezarritako gizarteko etikak— arrazoimen hotza defenditzen du. Izan
ere, burgesiaren balio-sistema bere
interesei loturik dago. Horregatik
agintea bere eskuetan duenean,
arrazoimen hotzaren ideologia proposatzen eta ezartzen du. Bere
agintea arriskuan duenean, besterik
gertatzen da.
Izan ere, arrazoimen hotzak zera
esan gura du: eguneroko burruketatik eta errealitatearen zurrunbilo-

tik eta bizitzaren dinamikatik
urrundua; guztiaren gainetik legokeen lanpara argitsua bezala. Arrazoimen hotza abstraktua da. ustez:
juzgatu behar dituen errealitateetatik bereizia. Hori da, gutxi gorabehera, bere agintean seguru dagoenak eta horrek ezarritako gizarte
burgesaren etikak ideal bezala jartzen duen arrazoimen modua. Bizitzako eta gizarteko gorabeherei
gainetik begiratzen dien epaile
neutral eta burutsu bezala agertu
nahi du arrazoimen hotzak. Baina
neutraltasun-itxurak besterik ez
ditu egiten arrazoimen hotzaren
etika defenditzen duenak; gertatzez, eguneroko interesek lotuta
daukate: bere interesen araberako
ideologia besterik ez da burgesaren
arrazoimen hotza. Eta irrazionaltzat jotzen du arrazoimen beroa.
Arrazoimen beroa, berriz, egoera
sozial, politiko, kultural etab. aldatu nahian dabilenaren ahalmena
da. Bere eguneroko burrukaren,
porroten eta garaipenen experientzia bizi du. Experientzia hori,
ordea, grinaz, sentimenez, minez
eta negarrez, pozez eta karrasiz beterik dago: sarritan amorruak eta
haserreak eraginda. Eta experientzia horretatik eta horixe aztertzetik
sortzen eta mamitzen da arrazoimeri beroa. Konkretua da arrazoimen beroa, bizitzari, burrukari,
eguneroko gorabehera eta gertakariei lotua. Zurrunbilo horretan ez
galtzeko gidaria du gizakiak bere
arrazoimena, baina ez experientzia
konkretu eta bizi hori alde batera
uzteko. Arrazoimenaren beraren
eragile ditu sentimena, grina, haserrea, amorrua, bizitza osoa: experientzia horretatik abiatzen bait da,
aginte burgesak ezartzen dion ideologia zapaltzailetik bereburua ateratzeko, eta bere erara bere askapen-bidea eta politika markatzen
hasteko. Intuiziotik hasten da arrazoimen beroa, eta ez du sekula intuizioa baztertzen, irrazionaltzat
joaz edo.
Arrazoimen beroak ere bere kalkulu politiko hotzak egiten ditu,
baina bizitzaren beroan.
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