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Roger Idiart Azkainen sortu zen 1931ko 
urtarrilaren 15ean eta Kanbon zendu 2009ko 
abuztuaren 27an, 79. Urtean. Azkaingo la-
borari / nekazari familia bateko seme zen, 
bor tz haurretarik laugarrena. Hona bor tzen 
izenak : Mixel (apeza hau ere), Jean, Helene 
arreba (zendua), Roger, Pepe.

Pepe sor tzean, ama hil egin zi tzaien. Roge-
rek urtebete baizik ez zuen. Aitak bor tz hau-
rrak eraiki zituen, ama zenaren Mimiague 
ahizpen lagun tzari esker.

Rogerek lehen mailako ikasketak egin zituen Azkaingo eskola publikoan, bi-
garren mailakoak lehenik Hazparneko Saint Joseph kolegio katolikoan, eta gero 
Uztari tzeko Saint François Xavier ikaske txe katolikoan. Apezgai ikasketak Baio-
nako Seminario handian egin zituen eta Soldadu Zerbi tzua bete zuen Parisen.

Apez ordena hartu zuen 1955eko ekainaren 29an Baionako katedralean.

Letretako lizen tzia Fran tziako Tolosan prestatu zuen 1955eko udatik.

Fran tsesezko irakasle sartu zen 1959ko udatik Oloroeko Saint Joseph 
ikaste txe katolikoan ; gero Hazparneko Laboran tza Eskolan jardun zuen 
1962tik 1965era ; azkenik Uztari tzeko Saint François Xavier delakoan 
1965etik 1968ra.

Roger	Idiart
(1931-2009)
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1968ko maia tz famatu hartan ez zelakoan geldirik egon, ondoko urrian 
Zuberoara desterratu zuten (Xiberoa baxenabartar eta lapurtar apezen Si-
beria ei bai tzen). Hor egon zen 23 urtez, 1968tik 1991ra, baina « gulag » 
horretan hastetik laketu.

1991eko udan Ainhoako erretor izendatu zuen Pierre Moleres apez-
pikuak ; 1995eko maia tzean Zuraideko erretor ; 1998ko maia tzean Kan-
boko apez lagun tzaile, eta 2006ko uztailan hor erdi erretiroan, 75 urteak 
ongi beterik : gurekin erkatuz, erran nezake emeritu gradora iganik…

Kanbon zendu da 2009ko abuztuaren 27an, paralesia luze baten ondotik, 
hau odol zain bateko ebakun tzari zor ziola: 78 urteak ai tzineko urtarrilaren 
15ean bete zituen.

Roger	Idiarten	euskal	lanak

Iparraldeko euskal irratien ai tzindarietarik izan zen hirurogeiko hamarka-
dan, Maite Barne txe zenaren inguruan, lapurtar adiskide ba tzuekin, Jean 
Garreto paristar kazetalariaren ardurapean, Biarri tzeko Casino delakoan.

Teatroko taula zuzendari lanetan jardun zuen Piarres Larzabalen bi an-
tzerkitan : bata Orreaga « pastorala gisako ikusgarria », 1964an an tzeztua 
Azkainen eta gero Donibane Lohizuneko «Théâtre de la nature » delakoan ; 
ber tzea Matalaz, Baionako an tzokian emana 1967an.

Bitartean 1966an, Euskal tzaindiak euskal tzain urgazle izendatua zuen.

1968tik siberiar desterruan, Zuberoako eliza txiki eta baseliza mul tzo bat 
birrantolatu zuen gazte ba tzuen lagun tzarekin, haietan bereziki flandriar 
ikasleak opor denboretan.

Urte askoz Enbata astekarian parte hartu du, sinatu gabeko editorialak 
euskaraz eta zirto umore tsuak fran tsesez ida tziz, azken hauek lagun ba
tzuekin, « Tartaro » sinadura kolektiboarekin. Enbata kazetan gisa batez 
Piarres Larzabal herritar handiaren segida hartu zuen : Larzabal apez euskal
tzaina, sor tzez azkaindarra, Enbata aldizkariaren zazpi sor tzaileetarik bat 
izana bai tzen.
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Iparraldeko apez aber tzaleen taldean ere parte har tzen zuen : ardura bil-
tzen ziren, gertakizunen arau Euskal Herriko egoeraz eta euskaldunen es-
kubideez oharrak agiri eta kazetetako artikulu ba tzuen bidez hedatuz.

Beraz Roger Idiart idazlearen aipa tzen hasia naiz dagoeneko, eta hemen 
Euska tzaindiko bilkura batean gaudenez, hori bera dut egoki eta zuzen den 
bezala gaurko ardura eta aipagai nagusia.

Haren gaztaroan, eta gero laster nirean, ikasketa klasikoak ziren oraino 
bikainenak : ez zen moda berria, ez eta txarra. Beraz gure Roger kultura 
humanista orokorrez ongi hornitua zegoen, greko, latin eta fran tses litera-
turen bitartez, azken honetan lizen tziaduna etta bedera tzi urtez bigarren 
mailako irakasle izana berriki aipatu ditudan hiru lizeo-instituto katolikotan 
(19591968). Begi ona zuen, espiritu erne, zalu eta xorro txa, umore tsua ber 
denboran, eta luma elea bezain trebea. Dohain eta karta horiek guziak edu-
kiz, ezin zen idazle txarra izan, eta bere idazlan joriez ederki eraku tsi du.

Euskara eder eta gozoa zuen, bai lapurteraz, bai zubereraz. Azkaingo la-
purtera, e txean eta herrian edoskia, parrokiako elizan plomatua, literatu-
rako e tsenplu bikainez aberastu zuen, bereziki Axularren liburutik, eta Pia-
rres Larzabal herritar adiskidearen an tzerkitik.

Zubereraz gero « hani tx on tsa » ikasi zuen, Arbailan eta Basabürüan 
jendeekin min tzatuz,

Bereziki E txahunekoekin : ahomihizkoan prefosta, baina zinez kalitate 
onekoan. Zuberoako

Literatura ida tzia haatik, ez dut uste hainbat zuenik, zuberotarrek ere ez 
dutelarik dasta tzen, ez baitute euskaraz irakur tzen, salbu pastoraletan eta 
kantu profano ala eliztarretan. Eta hain zuzen, bi genero literario horietan 
da gehienik agertu Roger Idiarten eskua.

Kantuan aski ekoi tzi du, musika barne, bai elizakoan, bai kanpokoan. 
Azken honetan zaigu ezagunenik, belaunaldi berriak ez baitira hainbat eli-
zan ibil tzen, salbu lagunen eztei eta ehorzketetan. Nork ez ditu gogoan be-
reziki « Baionako suprefeta », « Basabürüan Montori » eta « Ez gal gure odol 
beroa, Bizi dadin gure Xiberoa » ?
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Elizakoan, zenbat kantika berri, bere euskalki batean ala ber tzean ! Gai-
nera Ebanjelioa kopla eta ber tsotan laburbildu digu lapurteraz « Berri ona 
kantuz » liburuxkan.

Ber tzalde, edozein gertakariren kariara, holako edo halako per tsonaren 
ohoretan, ber tso polit ba tzuen idaztea maite zuen. Kantu eta ber tsogin tzako 
ekoizpen horrek guziak, osoan bil tzea merezi luke nire ustez, al txor baliosa 
baili tzateke euskaldun eta euskal tzale guzien tzat.

Haatik ez zen obra laburretara mugatu gure azkaindar apez ausarta, zu-
berotar berria. Zuberoako santutegi gorenera igo tzeko atreben tzia eduki 
zuen, maratoizale, trajeriako sugarra eskuan, bi pastoral ida tziz : bata « Xal-
bador », ber tzea « E txahunIruri ». Lehena 1991an larraintarrek an tzeztu 
zioten, arras ederki. Izigarriko jende tza bildu zuen Euskal Herri guzitik, be-
reziki bistan dena Zuberoa eta Nafarroa Beheretik, Urepeleko ar tzain ber-
tsolari hunkigarriaren omen eta oroimenez.

Bigarrena 2001ean, Irurin jokatu zioten Iruri eta ZalgizeDoneztebeko 
herritarrek. Lehena baino sotilagoa izan zen, bizibizia, polita. Damurik, 
ber tze pastoral bat ere agertu zen uda horretan, « Xiberoko makia », nik 
ida tzia, sohütarrek emana. Halere bakoi tzak, bere bi emanaldietan, sei mila 
en tzunikusliarrez goiti bildu zuen, asko baita. Urteko bakarra izanez, batak 
ala ber tzeak Larraineko marka berdindu zezakeen, gaiak halakoak bai tziren, 
zinez herrikoak eta erakargarriak. Geroztik holako lehiak baztertu ditugu, 
arrisku gehiegi ekar tzen dutelako gisa guzietara.

Egiari zor diot aitormen hau ere : Roger pastoral idazleari buruz, kritika 
sakonik korritu zen erdi ahapetik ondoko denboretan, bai ezin aipaturiko bi 
olerkarien nortasuna ez zuela zen bezala plazaratu. Xalbador gehiegi politi-
zatu omen zuen idazleak, bere ikuspegi eta xede aber tzaleak haren bitartez 
aldarrikatuz. E txahun aldiz, beti alegera eraku tsi zuen, ekibegiko gizona, 
poetaren eskualde sakona, bihozmina eta i tzal-herria izkutuan u tziz, ezaba-
tua bezala.

Haatik egia da ere oso neke dela hil berri den heroi baten aipa tzea tea-
troan, haren lekukoak han beitaude begia zorro tzik, epaile bilaka tzeko gai, 
per tsonaia horrez eta garaiko gertakizunez beren ikuspegi berezia gogoan 
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ongi finkatua, ezin hunkitua. Zailtasun hori bera ongi frogatua dut nihaurek 
gai modernoa duten nire an tzerkietan, bereziki « Xiberoko makia » piezare-
kin. Beraz Idiarten ausar tzia preza tzen dut, eta idazlearen askatasuna babes-
ten.

Ber tzalde Roger berenaz umore tsu porrokatua zen eta zinez arazoen irriaz 
arta tzera ekarria, erromatar zaharren ildotik : « castigare ridendo mores ». 
Orokorkiago, hori da baxenabartar eta lapurtar askoren joera naturala, edo 
kulturala : nigar egiteko tirria ere maiz arraileriaz estal tzen dute. Joera hori 
nabaria da bereziki Nafarroa Behereko an tzerki zahar ala berrian. Zubero-
tarrak minberago gara, eta ez idurian ilunago : gure historia bortizkeriaz 
abera tsa ikusten dut, adibidez Bereterre txe, Oier III, Matalaz, E txahun 
Barkoxe, Jon Mirande, Xiberoko bi makiekin. Saminak bere partea badu 
pastoralean, zerbaitengatik « trajeria » dei tzen da, tragedia puntu batekin, 
zirrara pizle. Beharbada bel tz edo gorri horretarik poxi bat eskas zuten Idiar-
ten bi an tzerkiek, bereziki bigarrenak ? Dena dela, estetikaz eta espiritu 
xorro txez abera tsak ziren, eta pastoral on batean beharrezkoa den euskara 
ederrean oinarrituak.

Kezka bat halere : Roger Idiart euskal tzain urgazleak Euskal tzaindiarekin 
zer harreman ukan zuen ? Gure Akademiari estimu handia ziola badakit, 
baina honen arauez berri guti har tzen zuen an tza denez, iparraldeko euskal
tzale askok bezala. Grafia zaharretik guti urrundu zen zubereraz, eta horrek 
ez nau harri tzen, grafia batua gure ahoskeratik hein bat alden tzen delako. 
Deitoragarriago zait lapurteraz berdin tsu egitea, belaunaldi horretan ohi 
den bezala, bereziki nazioarteko hi tzen eta formen idazkeran, adibidez izma 
ida tziz ismo bukaeraren ordez. Iparraldean joera bat badago hi tz eta forma 
horien fran tses ahoskeratik har tzekoa, izkiriotik hartu beharrean : horrela 
S letraren ordez usu Z sar tzen zaigu euskaran, liturgiako testuetarik ikus 
dezakegunez : eukariztia, Izai, Izrael… eukaristia, Isai(as), Israel ida tzi behar 
li tzatekeelarik. Horretan bide zuzena erakusten digute Junes Casenavek eta 
Marcel E txehandik Testamentu Berriko i tzulpenetan. Arazo hori orokorra 
dugu Iparraldean, eta ber tze honekin dabila : Euskal tzaindiaren aholku eta 
erabakiak nola ezagutaraz iparraldeko basamortuan, eta bereziki Xiberoko 
Siberian ? Dena dela, hu tsune horrek ez dio ezer ken tzen gure gaurko «sü-
jetaren » merituari.
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Zuberoan eta Lapurdin indar tsu daude Roger Idiart idazlearen fama eta 
oroi tzapena. Azkaingo herriak ere toki onean dauka bere haur ezagunen 
artean, Elizalde / Zerbi tzari eta Piarres Larzabalen konpainian, bere hiruga-
rren apez idazle dotorea. Goian bego. Berriz arte laguna, betiereko bortuan, 
Orhin eta Larrunen.


