
EKAIA, 21 (2008) 191

Albert Goienetxe jaun medikuaren 
Laborarier: zonbeit kontseilu berechi ongarri 

erremedio berriez (1892)1

Kepa Altonaga
Zoologia eta Animali Zelulen Dinamika Saila 

Zientzi Fakultatea/Euskal Herriko Unibertsitatea 
644 P.K.; 48080 BILBO 

kepa.altonaga@ehu.es

Laburpena: Albert Goienetxe mediku donibandar ahaztuaren idazlan bat berrargitara-
tu dugu, eta beraz, mahaigaineratu egin dugu euskarazko prosa zientifikoaren beste ai-
tzindari ezezagun bat.

Abstract: In this paper we reprint the work Laborarier: zonbeit kontseilu berechi on-
garri erremedio berriez (1892) of the doctor Albert Goienetxe, ancient mayor of Saint-
Jean-of-Luz, and so we present another pioneer of the Basque science writing.

1. SARRERA

Ramon Etxebarriak plazaratutako ibilaldi nekoso horren periodizazioaren 

oraingo honetan beste bidegile bat berreskuratu nahi dugu ahanzturaren be-
sarkada astunetik, hain zuzen Albert Goienetxe medikua, Donibane Lohizu-

1  Eskerrik beroenak Olaso Dorrea Fundazioari Lacomberen biblioteka kontsultatzeko 
eskuzabaltasunagatik, eta bai Euskaltzaindiko Azkue Bibliotekari ere. Halaber, zorretan nago 
ondoko lagunekin eskaini dizkidaten era askotako laguntzengatik: Xabier Altzibar, Xipri Ar-
belbide, Karmele Artetxe, Janbattit Dirassar, Pruden Gartzia, Jenofa Hourcade, Jazinto 
Iturbe, Jurgi Kintana, Josu Landa, Txema Larrea, Ainize Madariaga, Céline Mounole Hiriart-
Urruti, Juan Carlos Odriozola, Maitena Soubelet eta Piarres Xarriton. Guztioi mila esker.
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neko alkatea, inoiz sona handikoa. Jose Ramon Etxebarriaren periodizazio-

urrun eta urri hartan kokatu beharko genuke Goienetxe.

2. ALBERT GOIENETXE: BIZITZA

Harrigarria da noraino gutxi ezagutzen den bizi zelarik hain ospe zabala 
eta garrantzi handia eduki zuen gizona, izan ere, Albert Goienetxe jaun me-
dikuak lehen mailako jardunbidea eduki baitzuen, XIX. mendeko azken ur-
teetako Ipar Euskal Herrian. Hala izanik ere, kasurako Auñamendi Entziklo-

argazkiak pertsonaia aristokratiko bat erakutsi (ikus 1. ird.), paparra konde-
-

tean ez dago sikiera, ez jaiotza- ez heriotza-urterik.
Ezinbesteko datu horiek eta beste gutxi batzuk Jean Haritxelharrek pla-

zaratu zituen, Euskaltzaindiak 2000. urtean Albert Goienetxeren heriotzaren 

Albert Goienetxe jaun medikua Donibane Lohizunen jaio zen, 1847ko mar-
txoaren 5ean, eta bertan zendu, 1900eko urtarrilaren 18an gazte-gaztea, ar-
tean 53 urte bete barik. Donibaneko alkate izendatu zuten 1888an, 41 urte 
zituelarik. Birritan ezkondu zen, lehenik Philomène Londaitz aihertar abera-
tsarekin, eta, alargunduta, Hegoaldeko Maria de los Dolores Petra Gonzalez 
de Zorrilla anderearekin.

Haritxelharrek dioenez, XIX. mendeko azken hamarkada oso berezia izan 
zen Donibane Lohizunen, sekulako gatazkak gertatu baitziren xuri eta gorrien 
artean. Albert Goienetxe xurien buruetarikoa zen. Arestian aipatu bezala, auzapez 
hautatu zuten 1888an, baina gobernuak inhabilitatu egin zuen 1890ean; berriro 
aukeratu zuten 1892an, eta atzera ere baztertu 1896an; urte berean hirugarren al-
diz aukeratu zuten, eta auzapez jarraitu zuen hil arte. Nolanahi ere, guztiz aipatu 
beharrekoa da xuri-gorrien gatazka horietan Donibane Lohizunen auzapez bi na-
barmendu zirela, bata xuria, artikulu honetara ekarri dugun Albert Goienetxe me-
dikua, eta bestea gorria, hain zuzen Martin Guilbeau, berori ere medikua ogibi-
dez, eta berori ere euskaltzale handia, Ekaia aldizkariaren hurrengo zenbakiren 
batean aurkeztuko duguna. Mendearen azken hamarkada horretan, bestalde, Do-
nibane Lohizune euskal kulturaren gune distiratsu bihurtu zen, eta hori neurri 
handi batean Albert Goienetxe alkatearen ekimenari esker. Urte horietan hiru bil-
tzar eder eta arranditsu antolatu ziren bertan, 1892an, 1894an eta 1897an, Euskal 
Herriko bihotzaren barruko taupadak begien bistan utzi zituztenak.
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Haritxelharren artikulu labur horrek eranskin gisara badakartza halaber 
Albert Goienetxe medikuaren bai jaiotza-agiria eta bai heriotza-agiria ere, 
eta dokumentuotan irakur daiteke nortzuk izan ziren haren aita-amak, alegia, 
Jean-Baptiste Goyeneche eta Catherine Orasia (?) Bassergues. Ez dakigu 
gainerako anaia-arrebarik eduki zuenetz. Nolanahi, Albert Goienetxe eta 
Adema-Zaldubi idazle senpertarra lehengusuak ziren, Piarres Xarriton eus-
kaltzainak esan digunez.

Manex Hiriart-Urrutiren kazetari-lanekin Jakinek apailatu zituen liburu bie-
 

Eskualduna aldizkariaren has-
tapenetako idazleen artean kokatu zuen «Goyeneche medikua». Hau da, 

beraz, Eskualduna aldizkariko idazleen artekoa izan zen «lehen urtetan», 
alabaina, ezin dugu ezer gehiago zehaztu, Goienetxe zerrendatuta agertzen 
baita beste hamaika lagunekin batera. Halandaze, ez dakigu Goienetxe idaz-
lea noraino zaildu zen Eskualdunako orrialdeetan, ez zeintzuk izan ziren be-
rak erabilitako gaiak, ez zein hizkuntzatan.

-
neko gizon kartsu bat izan zen Eskualdunaren kudeatzailea, alegia, Arnaut 
Poxelu. Horren aita Aiherratik kostaratu zen, Goienetxe medikuaren karroza-
zain bezala. Arnaut bera ere aihertarra zen sortzez, baina laster hartu omen zi-
tuen itsasbazterreko erak. Politikaz xuri amorratua zen. Donibaneko herriko- 

Eskualdunaz arta hartzen zuen.
Liburu berak dakar Manex Hiriart-Urrutik idatzi zuen Diharassarri apai-

zaren obituario luzea: bada, hor ere agertzen da Goienetxe gure medikua. Lau-
rent Diharassarri (1848-1902) apaiz saratarra guztiz nabarmendu zen errepu-
blikaren kontra. Besteak beste, 1893ko hauteskundeetara aurkeztu zen 

Apezaren sustatzailetarik bat izan zen Donibaneko auzapeza, Goyene-
che zena. Hura ere bat, bere erratekekoekin, hau bezala; egungo egunean 
nehon nehor guti baita haren eta hunen kaskoko gizonik; batek ala bertzeak, 
ziren tokian, zilo bat ederra utzi baitute, nekez-nekez betetzekoa.

Ez ziren bertzenaz batere elgar iduriak; guzizki, ez elgarrekin uztartze-
koak. Xede berak, osoki berak izanik ere, beldurtzeko zitaken, elgarri hur-
bil, ez zirela, berek nahirikan ere, hiru hilabete makurtu gabe joan ahalko. 
Bederen ardura ukanen zuten bitarte norbaiten beharra. Hain ziren biziak 
eta bakotxa bere hartan, osoak.
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1. irudia. Albert Goienetxe (1847-1900)
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Ez dut erranen orotaz hein berekoak zirela ere. Batek gaizkiaren herra, 
bertzeak gaixtaginena. Buruz, amarruz eta askoz, biga ziren; eta bizkitar-
tean...

Bizkitartean bazuten biek hauxet, egungo egunean bakan ikusten dena: 
bata ez bertzea ez ziren buru apaltzaletarik.

Dena dela, behinik behin orduan hitz gutiz egin zuten apez kartsuak eta 
auzapez azkar, beroak elgarrekilakoa. Hitz har, hitz-eman, berehala lehen 
urratsei lotu ziren, ginen, batzu bertzen ondotik, laguntzaileak.

Ikus daitekeenez, obituario horretan badauzkagu bi eratako datuak Goi-
enetxeren gainean. Batetik, eskertzekoak dira damaizkigun pintzelkada psi-
kologiko ederrak, auzapez azkar eta beroaren izaera begietaratzen digute-
nak, ezin modu biziagoan. Bestalde, argi uzten digu Goienetxek eduki izan 
zuen inplikazio politikoaren norainokoa. Izan ere, hona aldatutako pasarteek 
esandakoaz gain, apaiz diputatu-gaiak 3779 boz bildu zituen alde eta 5351 
«kontra», baina, testu horretan irakur daitekeenez, «Donibaneko kantona-
menduak eman zion esku-gain handia».

Aipatu liburu horretan, bestalde, Albert Goienetxeren beraren obituarioa 
berrargitaratu zen, hain zuzen Manex Hiriart-Urrutik Eskualduna astekarian 

-
kartza, eta batez ere auzapezaren heriotza supituak biztutako harridura eta sa-
minean zentratua da –«etxe guziak doluminetan ziren»–, eta bai hiletaren kon-
takizunean ere –«Mundua han zen, ahokian. Herri guzia...»–. Nolanahi, ez dira 

Berrogoi-ta-hamabi urte baizik ez zituen; eta itxurala, zen baino ere 
gazteago emaiten zuen. Hurbilenetik ikusten zutenek zakiten bakarrik, ar-
taren beharra bazuela; baina berak bere buruaz baino gehiago baitzuen or-
dean bertzeen osasunaz. Eta, erran dena, azkarraren itxura zuen.

Hortakotz ere, oro harritu ditu jaun horren hil-berriak. Bezperan oraino 
Bayonan izana zen, herritar laborari hanbat maite zituenen zuzenak begi-
ratu nahiz; ez baitzuen eperik, zerbeit ongi norbeiti egiteko behin gogoan 
hartuz geroz, hura egin arte.

Adixkide batek, kara hitsa zuela oharturik, erran zion: ohart zadila gero, 
zenbeit aldi, bere buruaz ere. Eta jaun medikuak irriz ihardesten dio adixki-
deari: «Deus ez da hau; buruko min izpi bat; biharko sendo naiz huntarik.»

Bihar gabe hila zen! Bizkitartean Bayonatik etxerat itzuli zen; afaldu 
eta berant solasean egonik oherat joan, gogoa arin... azken aldikotz!
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Goizean argitu gabe, hatzeman dute ohean hila; ez bertzeak ez eta, 
menturaz, bera ere ohartu gabe hila; ordu berean hila izan balitz bezen bero. 
Zer izialdura etxean, auzoetan, hiri eta herri guzian!

Euskal-Erria aldizkariak, orobat, Hiriart-Urrutik ondutako obituario ho-

Nabarmentzekoa da, bestalde, Albert Goienetxeren ospea itsasoz ha-
randiraino iritsi zela, eta Argentinako  aldizkariak portadako 
argazkia eta hasierako artikulua dedikatu zizkiola 1899ko abuztuan (ikus 

«el doctor Goyeneche es en la costa francesa del Cantábrico la encarnación 
del vasquismo» eta abar. ko artikulutik gorazarrezko beste 
aipu asko ekar bagenitzake ere, soilik bi aldatuko ditut hona, eta hori azpi-
marratzeko Albert Goienetxe jaun medikua gizon moderno eta kosmopo-
lita izan ei zela, besteak beste. Batetik, artikuluaren hasieran ia, ondokoa 
irakur daiteke:

-
tinción y cultura que tanto relieve dan á las voluntades varoniles, ha-ha-
ciendo de él un hombre de mundo, atrayente y simpático, sin que ello de él un hombre de mundo, atrayente y simpático, sin que ello 

de la Vasconia.

Eta amaierako pasartetik hurrengoa azpimarratu nahi dut:

Los personajes de viso de Francia y España, políticos, escritores, artis-
tas, representantes de la banca y de la nobleza que acuden á la playa de San 
Juan de Luz, tienen en el doctor Goyeneche un cicerone ilustrado, atento, 
obsequioso y altamente simpático.

Albert Goienetxe jaun medikuaren potreta.

3. ALBERT GOIENETXE: IDAZLANAK

zituen. Batetik, 1885ean, Errepublikaren izurriteak Semperen buruilaren 
27an Donibaneko Goyeneche Dotorak eginikako predikua dugu, Baionako 
Lasserre argitaletxeak plazaratutako orrialde bateko idazkia. Badirudi aurre-
neko idazlan labur hori Goienetxeren karrera politikoaren hasierako aldiari 
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dagokiola. Moldiztegian sartu baldin bazuten, pentsatzekoa da prediku ho-
rrek jendearen arreta erakarri zuela xuri-gorrien arteko giro liskartsu hartan.

Jon Bilbaok dakarren bigarren izenburua Guernikako Arbola. Eskual-
dun kantaria da (Baionako Lasserre argitaletxean), eta argitalpen bi aipatzen 
ditu, bata 1892koa, 70 orrialdetan 36 kanta bildu zituena, eta bestea 1894koa, 
106 orrialdekoa, 56 kanta bilduta. Egin dugun Eskualduna astekariaren az-

eduki zituen 1883-1898 (sic) tartean, Lasserre argitaletxearen eskutik.

Halandaze, liburu nahikoa arrakastatsu suertatu zen, eta aurreko (2?, 
4?) edizio horiez gainera, gutxienez beste bat eduki zuen 1914an, urte ho-

orrialde eta 85 kantaduna. Areago, beste edizio bat ere eduki zuela pentsa 
daiteke, Jules Moulier Oxobik 1922an Gure Herria aldizkariaren «Bertzen 

beste ondokoa diosku:
Urteak ditu Goyenetche hila dela eta harekin sobera eskualdun zahar. 

Zaharrak joan, arrotzak jin, gure bazterrak eta egoitzak eta jauntziak eta 
ohidurak, oro itzulipurdikatu dauzkigutela. Zaharrak joan eta gazteek heien 
urhatseri ez jarreiki, bainago hea Uztaritzen, Hazparnen edo Baigorrin –he-
rri handienez eta eskualdunenez mintzatzeko– hiru mutiko gazte badiren 
eskuarazko dotzenerdi bat kantu dakitenik.

Norbeiti gogoratu zako Goyenetche aiphatuak moldatu liburuska, be-
rriturik, argitaltzea eta Eskual-Herri guzian milaka hedatzea.

Hala ere, artikuluaren beste une batean Oxobik «...uste dugu moldatzen 
ari daukuten liburutto horrek erakatsiko duela...» dio, hau da, artean liburua 
argitaratzeke zegoen. Ezin izan dut argitu azkenean kaleratu eta jende artean 
hedatu zenetz.

-
Laborarier: zonbeit kontseilu berechi 

ongarri erremedio berriez. Guk dakigularik ez du bestelako argitalpenik 
eduki. Konturatuko zarenez, irakurle, Goienetxeren liburuska euskara erraz 
eta eraginkor batean idatzita dago, orduko nekazariek lehen irakurraldian 
uler zezaten. Ongarrien gaia aski erabilia izan zen urte horietan, baina au-

eta ez ditugu hemen errepikatuko. Beraz, luzamendu gehiagorik gabe lekua 
utziko diogu Goienetxe jaun medikuaren idazlanari.
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